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APRESENTAÇÃO

Em 2015, a Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo (APEESP) orga-
nizou, juntamente com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), o 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol (16o CBPE). O evento 
teve lugar na UFSCar, localizada na cidade paulista de São Carlos, entre os dias 28 e 31 de julho de 
2015, e contou com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), além do apoio da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. Foi a segunda vez que o evento se realizou em uma instituição 
paulista, já que em 1987 a Universidade de São Paulo (USP) abrigou a segunda edição do evento.

Por considerar de suma importância o papel da formação de futuros professores em 
um evento como esse, a comissão organizadora criou e promoveu, interna e paralelamente ao  
Congresso, o 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação (1o SNPEF). Nesta  
primeira edição do Simpósio, alunas e alunos de graduação em Letras-Espanhol, de universidades 
ou institutos de ensino superior de todo o país, puderam apresentar comunicações orais resultan-
tes de pesquisas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Iniciação Científica (IC), monitorias e 
estágios do PIBID, elaboradas sob a supervisão de docentes orientadores.

O 16o CBPE e o 1o SNPEF foram organizados com o objetivo de, em primeiro lugar, constituí-
rem-se como um espaço de reflexão sobre práticas e teorias para atuais e futuros docentes, assim 
como para pesquisadoras, pesquisadores e demais profissionais relacionados ao estudo da língua 
espanhola, das literaturas de língua espanhola e do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.

O 16o CBPE contou com cinquenta e duas mesas de comunicações orais que contabilizaram  
duzentas e quarenta e duas apresentações, além de dezessete oficinas. Já o 1o SNPEF teve dezessete mesas 
que totalizaram setenta e sete comunicações. Além disso, tivemos a participação de cerca de cem ouvin-
tes. Tanto os artigos originários das comunicações orais apresentadas no Congresso, como aqueles frutos 
das apresentações realizadas no Simpósio, puderam se submeter à publicação nestes anais. 

Outro dos objetivos centrais desses eventos conjuntos foi o de proporcionar a reflexão sobre 
o contato e as relações entre a língua espanhola e outras línguas nos espaços nos quais circulam.  
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Foi nesse sentido que convidamos os integrantes da mesa de abertura e encerramento, cujos artigos 
decorrentes de suas falas constam nestas atas. Na mesa de abertura, Neide González, docente e pes-
quisadora da Universidade de São Paulo e um dos nomes mais importantes nos estudos contrastivos 
do espanhol com o português brasileiro, não só mediou a mesa, como palestrou sobre os estudos 
acerca de línguas em contato, em especial do espanhol com o português brasileiro e o inglês; Ilan 
Stavans, professor do Amherst College, nos Estados Unidos, e autor da primeira tradução de Dom 
Quixote para o spanglish, discorreu sobre seus estudos acerca do spanglish nos Estados Unidos; en-
quanto o professor, escritor e poeta uruguaio Fabián Severo falou não só do portunhol como língua 
de expressão literária como também sobre seu papel na formação e na identidade dos moradores da 
fronteira do Brasil e o Uruguai. Já na mesa de encerramento, Hedy Penner, docente e pesquisadora 
da Universidad de Asunción, que se dedica aos estudos sociolinguísticos do Paraguai, dissertou sobre 
o jopara, língua de contato entre o espanhol e o guarani.

Ademais, almejava-se, especialmente, promover uma ocasião para a discussão sobre a imple-
mentação do ensino de espanhol em nosso país e sobre o papel de docentes, bem como das associa-
ções de professores de espanhol, nesse processo. Com esse objetivo, foram organizadas as três mesas 
plenárias, que também contam com artigos nestas atas: “O papel das Associações de Professores de 
Espanhol”, “Livro didático para o ensino de língua espanhola no Brasil: políticas, produção e circulação” 
e “Ensino de língua espanhola no Brasil”.1

Das atividades do Congresso e do Simpósio resultaram estes anais, compostos por três artigos 
oriundos das falas da mesa de abertura, quatro das plenárias, um da conferência de encerramento, ses-
senta e cinco das comunicações orais do Congresso e vinte das do Simpósio. 

Por fim, o 16o CBPE e o 1o SNPEF também se constituíram como uma ocasião para prestarmos 
homenagem à professora Neide González, sem dúvida uma das maiores hispanistas do Brasil, ade-
mais de ser uma das fundadoras da APEESP e formadora de muitas e muitos das professoras e dos 
professores que estão atuando nas mais diferentes partes do país. Encerramos o prólogo destas atas 
com um poema, composto por Ivan Martín – professor da Unifesp, associado da APEESP e ex-aluno 
da professora Neide –, que ganham agora ainda mais força e sentido diante dos fatos políticos que 
atropelaram a educação em nosso país em 2016.

Desejamos a todas e a todos uma boa leitura. 

O brilho nos olhos
Ivan Martín

Se é que de fato
o danado do gato comeu o pronome,
isso a gente até pode esquecer

1 Lembramos que em 2015 se completaram 10 anos da Lei 11.161/2005 que, embora não tenha sido cumprida de fato, 
está prestes a ser revogada, caso aprovada a Medida Provisória 746/2016 que propõe a reforma curricular do Ensino Médio. 
Diante desse novo cenário, a política linguística que vinha sendo seguida em nosso país nos últimos anos, que permitia ações de 
caráter plurilingue, passaria a ser monolíngue, já que todas as escolas deverão ensinar nomeadamente a língua inglesa.
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e Freud há de explicar.
Mas por que tanta gulodice
a desse gato faminto
que tira da língua
da gente o pronome?
E por que que com tudo
o que o gato comeu
a gente acabou
sonhando ainda mais?

Se na língua do outro
o danado do gato não soube bulir,
dáselo a ella
o que o gato esganado
da gente traçou.

Pois o que importa aqui hoje,
não é nem nome,
menos ainda o tal do pronome,
camaleão substituto,
que mal tem de seu a alma dos outros.
O que é do homem
e de todo o mundo que é gente
o gato não come.
 
No pasarán!

O que importa se a língua
num caso assim
seja castelhano, português ou mandarim?
Só o que conta
é o brilho dos olhos,
que faísca indignado
e chama pra luta.

No pasarán!

O que é bem mais que pronome
e que a gente festeja
de punhos cerrados
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é esse brilho nos olhos,
que já faz muito tempo
nos alucina as miradas.

Um salve, companheiros,
a esse brilho nos olhos
que vem ensinando o olho da gente
a ver no escuro, a enxergar nos escombros.
A ver a trapaça, a sentir a fumaça.
E onde tem fumaça, tem fogo, pode crer e escrever.
E se os nossos olhos, já bem mais videntes,
revelam feias, as cenas da vida,
um brilho mais forte desse brilho nos olhos
impele para luta, se enche de luz, nos faz utopias.

Esse brilho nos seus olhos, professora Neide,
faz tempo que bota fogo
e muita lenha na nossa fogueira.
Por isso é que hoje, nesta festa que é nossa,
a gente grita feliz
e com agua nos olhos,
muchas gracias, querida camarada.
Pela luz dos seus olhos
nos sonhos da gente.

Organizadores 
Dezembro de 2016







 • Conferências1 •

1 Vídeo completo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ZN2L2R80veU>.





 Mesa de Abertura





PORTUÑOL/PORTUÑOLES, SPANGLISH/

SPANGLISHES: LAS LLAMADAS LENGUAS 

HÍBRIDAS Y LOS MITOS DE PUREZA  

Y HOMOGENEIDAD1

Neide Maia González (USP)

En primer lugar, quiero agradecer mucho esta invitación, es una honra estar aquí abriendo 
este Congreso, que trata de un tema que me parece tan relevante y que no había sido, hasta ahora, 
objeto de una mesa tan significativa, tan importante, de apertura en un Congreso en Brasil. Hablar 
de lenguas en contacto, con las muchas formas de contacto posible que se pueden dar entre lenguas 
y hablantes de lenguas, es efectivamente, muy importante para mí.

Voy a decir algunas palabras antes de pasarles la palabra a los conferenciantes, sobretodo 
voy a referirme, entre otras cosas, a un hecho que me parece sumamente relevante, lo veo como 
un marco. Andreia Menezes, cuando habló en la ceremonia de apertura del evento, se refirió al 
Segundo Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, que se celebró en la Universidade de São 
Paulo, en 1987, y yo también, para abrir mis brevísimas reflexiones, voy a recordarlo aquí, no como 
un todo, sino refiriéndome a algo que sucedió en ese evento, que tiene todo que ver con esta mesa 
y que, me parece, merece un destaque especial.

1987: en el 2º Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, APEESP y la FFLCH-USP, con 
la colaboración, también, de la APEERJ, el poeta argentino radicado en Brasil Néstor Perlongher, 
fallecido prematuramente en 1992, leía en una de las mesas plenarias un poema intitulado 
“Acreditando en Tancredo”. En esa época, el llamado “portuñol” no era más, al menos en nuestro 
medio, que el horror (interferencia y ruido) y el terror de los profesores de ELE y representaba esa 
lengua intermedia y, según se decía, muchas veces peligrosamente “fosilizada”, de los aprendientes. 
Evidentemente, el poeta jugaba con los posibles valores de acreditar en portugués y en castellano, 
mostrando los movimientos de aproximación y distanciamiento entre esas dos lenguas que ya lo 
habitaban y que él tan bien sabía aprovechar poéticamente, a veces con mucha ternura, otras con 
mucha ironía y cierto grado de crueldad.

1 Com algumas adaptações e ampliações para a versão escrita. Disponível mais precisamente em  
<https://youtu.be/ZN2L2R80veU?t=2337>.
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Años después, en 1992, en una mesa redonda de política lingüística durante un encuentro 
de profesores organizado por la APEESP, presenté un trabajo intitulado “¿Y qué hacemos con el 
portuñol? O duela a quien duela, viva la cueca-cuela”. Apuntaba, entonces, algunas semejanzas 
y diferencias entre las lenguas resultantes de distintas situaciones de contacto (pidgins, criollos) 
y las que caracterizan la producción extranjera, en las que algunos investigadores ven procesos 
semejantes a los que producen un pidgin; también señalaba la importancia de que se estudiaran 
todos esos fenómenos de contacto sin dejar prevalecer las miradas prejuiciosas con que con 
frecuencia se los mira. Y decía que, a pesar de todo el soporte teórico de que ya se disponía para 
lograr un abordaje consistente de los varios fenómenos de contacto designados por ese impreciso 
término, un verdadero comodín,

[...] quizás por nuestros prejuicios, quizás por nuestra ignorancia, no logramos, hasta hoy 
–a no ser raramente– tomar el portuñol como un verdadero, legítimo y rico objeto de 
análisis (GONZÁLEZ, 1992, p. 21).

Sobre el/los portuñol/portuñoles de los aprendientes (fenómenos que recibió varias 
designaciones, entre ellas la de “interlengua”), muchos trabajos se han hecho desde entonces y se siguen 
haciendo. En varios de ellos se analizan los clásicos “errores”, algunos de los cuales se tratan, entre otras 
cosas, como transferencias de determinadas áreas (lexicales, gramaticales, pragmáticas, discursivas) 
de la lengua primera sobre la aprendida. Varios otros trabajos logran ir más allá de la controvertida y 
estigmatizadora (porque siempre vista a partir de un determinado estándar, cualquiera que sea) noción 
de “error”, tratando de observar el fenómeno sin catalogarlo como “error” y sin aplicar juicios de valor 
en sus análisis: se trata, así, de fenómenos propios de un proceso complejo que algunos interpretan 
como de adquisición, otros de aprendizaje de lenguas añadidas.

En otros trabajos, se discute mucho, desde marcos teóricos muy distintos y variados y con 
consecuentes miradas muy distintas, el papel o los papeles de la lengua primera (¿materna?) en ese 
proceso de adquisición o aprendizaje. En algunos casos, desde una perspectiva discursiva, se mira ese 
proceso como la posibilidad de una especie de entrega o resistencia, de captura o rechazo a/por esa otra 
discursividad (la otra lengua); una discursividad que produce un “extrañamiento” al que no siempre está 
uno preparado (REVUZ, 1998), una discursividad marcada no solo por la diversidad sino por la alteridad, 
como muy bien nos muestra Serrani (1998), esa lengua del otro a la que nos enfrentamos hasta poder (o 
no) tomar la palabra. En el caso del español para los lusohablantes brasileños, una entrega o resistencia 
a una lengua “singularmente estrangeira”, como nos hizo ver tan bien Celada (2002). Para esa autora 
(2010, p. 111) “[…] cada una de esas lenguas [español, portugués brasileño], por efecto de un trabajo de 
separación, guardaría en sí la memoria de la otra”. Y afirma (op. cit., p. 138):

El portugués parece entrar para hacer que, en el juego de relaciones múltiples e infinitas que 
puede entablarse en lo que llamamos entremeio, el español llegue a la frontera de lo imposible, 
explorando y explotando su devenir portugués, siempre “posible, incierto e improbable”. Se opera 
así una (des)(re)territorialización del español a partir del portugués y la estructura del entremeio se 
vuelve acontecimiento (de lo imposible), sin ser condenada exclusivamente a desecho o descarte 
[...] (CELADA, 2010, p. 138, negrita nuestra).
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No cabe, sin embargo, avanzar en estas reflexiones y entrar en detalles al respecto porque 
no es este nuestro objetivo aquí.

Sobre el/los portuñol/portuñoles que sucede(n) en las fronteras de Brasil con países 
hispanohablantes también se encuentran muchos trabajos, tanto de investigadores que actúan en 
los países que hacen frontera con Brasil como por aquí. Entre nosotros, menciono, reconociendo 
que seguramente hay muchas investigaciones más que incluso desconozco, la maestría (2003) y el 
doctorado de Silvia Etel Gutiérrez Bottaro (2009), que se vuelcan sobre el análisis, desde distintas 
perspectivas, con un corte predominantemente sociolingüístico, del llamado “entreverado” hablado 
en la región de Rivera (Uruguay), que hace frontera con Santana do Livramento (RS). Primero 
Bottaro los trata como Dialectos Portugueses del Uruguay (DPUs), a partir de autores como Elizaicín, 
Behares2 y otros, y después como “el portugués de Uruguay”, actualmente reconocido como tal.

Desde una perspectiva bastante distinta, también aborda, en diversos trabajos, el tema de 
la experiencia lingüística de frontera, la profesora argentina Ana María Camblong, de la Universidad 
Nacional de Misiones, que no hace mucho profirió en São Paulo dos videoconferencias intituladas 
“Habitar la frontera”.3

Pero todo lo mencionado aquí no pasa de ser referencias puntuales y limitadas que no sirven 
más que para ilustrar un conjunto de reflexiones que se vienen haciendo, de forma creciente, en 
distintos espacios y desde distintos marcos teóricos sobre este fenómeno tan importante que hoy, 
finalmente, es tema de apertura del 16º Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol.

Pero volviendo ahora al poeta Perlongher, sabemos que seguiría no solo utilizando el portuñol 
o el tema del portuñol en su poesía, sino que seguiría reflexionando sobre el portuñol en sus ensayos. 
En 2000, sale, póstumamente publicado en Tsé-Tsé 7/8, un texto académico suyo intitulado “El 
portuñol en la poesía”, en el que subraya la “marginalidad” del portuñol, que asocia, por ese su 
carácter marginal, a lo que en portugués designamos gíria. Lo clasifica, magníficamente, como una 
“travesura del idioma frente a careticie de las lenguas oficiales”; habla de su “carácter de error” frente 
al “pulido y fijo esplendor de las lenguas constituidas”. En ese ensayo apunta que dicha marginalidad 
se revela tanto en relación a su estatus académico como en relación a sus usuarios.

En esta mesa, tendremos la honra y el gusto de escuchar al escritor y poeta Fabián Severo, 
que nos hablará, de un modo muy afectivo y conmovedor, en portuñol, sobre su portuñol de 
frontera, oriundo que es de la frontera Brasil-Uruguay.

Sobre el spanglish, hasta donde he podido averiguar, muy pocas veces ha sido objeto de 
investigaciones en Brasil y prefiero no referirme a las pocas que he encontrado por el simple hecho de 
no conocerlas en profundidad y por saber muy poco al respecto. Pero quiero hacer referencia a una 
visita que tuvimos, en 2008, en la USP, de la investigadora Joke Maaten Mondada, de la Universidad 
de New Orleans, Luisiana, EUA. En su conferencia, trató de trazar un panorama del spanglish hoy en 
su país y de presentar algunas ideas de sus investigaciones al respecto. Según la autora, la definición 
de lo que sería el spanglish todavía no es consensual entre los especialistas; algunos lo comparan a 

2  Las referencias a las obras de estos autores aparecen en los trabajos de Bottaro.
3  Las videoconferencias se ofrecieron en el espacio de una serie destinada a profesores de español de la red 
pública del estado de São Paulo, producida en conjunto por la Secretaria da Educação do Estado de São Paulo y el Área 
de Español del Departamento de Letras Modernas - FFLCH - USP, serie coordinada por las docentes Fátima Cabral Bruno 
y María Teresa Celada, intitulada “Implantação do Espanhol”.
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los pidgins, lenguas de contacto que pueden llegar a ser criollos cuando, eventualmente, las nuevas 
generaciones pasan a usarlo como lengua de comunicación en su cotidiano, pero que, según la 
investigadora, con mucha frecuencia permanecen con una gramática incompleta. Según las palabras 
de Mondada, el spanglish, al contrario, se caracterizaría por tener dos gramáticas completas, que solo 
mezclan palabras, como una lengua híbrida. La conferenciante resaltó que, con más de 45 millones 
de inmigrantes latinos, o descendientes de estos, viviendo hoy en Estados Unidos, hasta programas 
de televisión en el país utilizan esa “lengua híbrida”. Ante esa realidad, Mondada dejó en el aire 
una pregunta inquietante: ¿llegará a ser el spanglish la tercera lengua de los EUA? Seguramente, 
la conferencia del profesor Ilan Stavans, Amherst College, Estados Unidos, nos traerá algunas luces 
sobre el tema y quizás nos ayudará a encontrar alguna respuesta para la pregunta de Mondada.

Por todo lo dicho aquí y por todo lo que no se ha dicho, al menos suficientemente, hasta 
hoy sobre esta cuestión algo polémica, al menos desde ciertos puntos de vista (pensemos, por 
ejemplo, en los eternos defensores de la unidad de la lengua española), me parece bastante 
simbólico, además de relevante, que el tema de las lenguas híbridas haya sido el elegido para 
esta mesa de apertura del 16º Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, que organizan en 
conjunto la APEESP, la Unifesp y la UFSCar. Esto significa que estamos cada vez más huyendo de 
las preocupaciones reveladas por Perlongher, significa que cada vez más estamos dándoles a las 
lenguas híbridas o intermedias un estatuto de objeto científico y que las estamos sacando de la 
marginalidad, lo que es fundamental para también sacar de la marginalidad a sus hablantes.

Sobre esas lenguas híbridas o intermedias, que por fin en este evento no se condena a desecho o 
descarte, hay algunas pocas cosas más que quiero decir antes de pasar la palabra a los conferenciantes. 
La noción de homogeneidad es, como se sabe, una ficción, así como la noción de pureza (TARALLO; 
ALKMIN, 1987), pero la lengua, como también se sabe, está marcada por cuestiones ideológicas, 
políticas y de poder y, claro, ello determina que algunas tengan (más o menos) prestigio y otras no 
lo tengan en absoluto, y sean condenadas a desecho o descarte, lo que hace que los que las utilizan 
lleguen a ser excluidos. En síntesis, no hay lenguas ni homogéneas ni puras, hay lenguas de más prestigio, 
porque están relacionadas con el poder y con su valor de mercado. Estas cuestiones también vienen 
siendo tratadas en muchos trabajos, pero no me corresponde desarrollarlas aquí. Además, cabe llamar 
la atención para el hecho de que, así como es difícil hablar, como si la heterogeneidad no fuera un hecho 
incontestable, de “portugués”, “español”, esas lenguas históricas y también imaginarias, inmanentes, 
tampoco se puede pensar en las llamadas lenguas híbridas como homogéneas, como verán, por eso 
prefiero hablar de portuñol/ portuñoles, spanglish/ spanglishes.

Y para terminar, quiero tener el placer de transcribir aquí al menos la primera estrofa de 
“Acreditando en Tancredo”.

El que en la cuenta acredita
del candidato amigable

descubre, cuando ya es tarde,
que se le ha ido la guita
y que lo que le debían
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ya no lo puede cobrar,
ni siquiera protestar
por tamaña tropelía,

apenas chuparse el dedo
porque todo lo he pasado
Acreditando en Tancredo.

Y ahora los dejo chupándose el dedo de las ganas de escuchar/leer todo el poema de Perlongher, 
que por suerte se puede leer en internet. Y les paso, por fin, la palabra a los conferenciantes invitados.
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PORTUNHOLANDO1 
 

Fabián Severo

Estimados colega y compañeros da organización du Congreso: 
En primer lugar, quiero decir que es una alegría tener sido invitado para hablar nesta mesa 

de apertura porque Brasil es también mi país. Eu só brasilero y uruguaio. Crecí na frontera entre 
los dos país. Eu também: “Moro num país tropical, abençoado por Deus / e bonito por natureza...”.1  
Y es un honor, porque nestes día que nos toca vivir, eu sei u importante papel que cumplen los profesor 
de lengua. Estar entre ustedes, va me ayudar a pensar mis palabra, y isso “já é um pouquinho de saúde, 
um descanso na loucura”.2

 Cuando me convidaron pra hablar de mi libro Noite nu Norte, pasé muito tempo pensando 
qué decir pra ustedes. Al final, decidí compartir algunas reflexión de lo que me tenía pasado neste 
caminho de intentar me traduzir a través das palabra. Vine pra amostrar mi andar em portuñol, pra 
dividir mis poema com vacês. 
 Yo nací na cidade de Artigas. Mi familia, mis vecino y mis amigo, falan misturando las pal-
abra del portugués y el español. El portuñol es mi língua materna. Cuando yo istava na barriga de 
mi madre, ya iscutaba el mundo intreverado. Despós, na época que hice la iscuela, me quiseron 
hacer creer que los que hablábamos misturado éramos pobre, sucios, burros. Yo no sé si el resto 
del mundo pode intender qué se siente cuando alguien dice que tus palabra no sirven, é como si 
nos disseram que nosso corazón nao presta y que para tener vida, temo que se botar uno nuevo. 
Las palabra son lo único que nós temo. Pensamo, soñamo, recordamo, sufrimo en las palabra, y 
cuando viene algún dono da língua a nos decir que tenemo que aprender a hablar como otros, que 
nuestra fala istá mal, nós se miramo entristecido, porque si nos cambian las palabra, nosotro ya no 
vamo saber ni qué somo. 
 Cuando me mudé para Montevideo, impecé sentir saudade de mis calle, extrañé mis veci-
no, me faltava los sonido da frontera. Impecé a recordar, mas mis lembranza también venían en 
portuñol. La tristeza no bajaba y impecé a escribir. Cuando recuerdo, cuando sinto, cuando penso, 
lo hago en portuñol. Despós, intento pasar eses sonido que iscuto na minha cabeza pru papel, 
intento me traduzir. Mas mi escritura también viene misturada. Pra podé incontrar mi refugio na 
Literatura, pra despertar en el sueño de mi ciudad, necesito combinar las canción de mis dos país. 

1 Disponível mais precisamente em <https://www.youtube.com/watch?v=ZN2L2R80veU&feature=youtu.be&t=4085>.
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Asvés 
toi lembrando la tristeza

que había en mi tierra 
y las palabra van saliendo

una arriba de otra
intreveradas. 

Hay días
que intento inderesar ellas

mas no puedo 
impesan a perder el olor 

a quedar seim vida 
puro oso sin carne 

morrendo en mis cuaderno.
Mas otras vez 

yo las dejo asím 
tortas 

y intonce 
volto a tener diez año 

y ando descalzo na calle 
correndo con la Gabriela 

ayudando la María arrancar laranya 
y me sinto menos triste.

Misqueso que afuera el mundo es de tardisiña 
vuelvo a tener los sueño que tenía 

cuando caminaba nu meio das pedra 
sin saber que las palabra tenían dueño 

y el mundo era todo mío.3 
 
 Venho disparando de la policía de la lengua. Sinto as bala du diccionario sumbando en mis ou-
vido. Veo las flecha da gramática pasar en mis costado. Trompieso con los tilde. Me arrebento contra 
as regla de concordancia. Me mareo nas curva de intonación. Sigo correndo. La gente que me mira 
pasar, no se imagina que intento me salvar da P.M lingüística porque si eles me quitan la lengua, ya no 
voy a ser. Me iscondo num beco. Sinto que mi corazón istá por explotar. ¿Dónde hay un lugar siguro 
para que yo pueda proteger mis palabra? 
 Ellos ya vienen. Iscuto el retumbo das bota de las política lingüística. Si me incontran, van querer 
corregir mis sonido, lavar mi lengua y borrar a música da minha infancia, para que deje de ser el Fabián 
frontera y pase a ser de un só país, monolingüe, fácil de entender como las definición del diccionario. 
 Mi única salvación es isconderme na Literatura. Abro mi caderno y impiezo a escribir un poema:

Mi madre falava mui bien, yo intendía. 
Fabi andá faser los deber, yo fasía. 
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Fabi traseme meio litro de leite, yo trasía. 
Decí pra doña Cora que amañá le pago, yo dicía. 

Deya iso gurí y yo deiyava. 

Mas mi maestra no intendía. 
Mandava cartas en mi caderno 

todo con rojo (igualsito su cara) y firmaba imbaiyo. 

Mas mi madre no intendía.
Le iso pra mim hijo y yo leía. 

Mas mi madre no intendía.
Qué fiseste meu fío, te dice que te portaras bien 

y yo me portava.

A historia se repitió por muintos mes. 
Mi maestra iscrevía mas mi madre no intendía. 
Mi maestra iscrevía mas mi madre no intendía. 

Intonces certo día mi madre intendió y dice: 
Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela 

y yo deiyé.4

Sigo escribiendo. Acá no van me atrapar. Respiro aliviado. La poesía é minha única trincheira.
 La Literatura é otra vida. Allí tudo pode acontecer. Uno puede se despertar transformado 
num baito insecto o fazer um pacto con el diablo o cruzar u sertão pra conseguir el amor de Diad-
orím o caer du cavalo y decir: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más 
desdichado caballero de la tierra... 
 Alguien me disse que la Literatura es un lugar onde puedo caminhar falando con las palabra 
que me cantó mi madre, sem sentir miedo de que algún profesor me señale con el dedo, gritando: 
ilegal. Nu poema, eu puedo ser un frontera, mi portuñol pode dar flor y mi língua no tiene que 
amostrar pasaporte ni responder interrogatorio para los aduanero del idioma. Los río da Literatura 
no tienen arame de púa nem tanques de guerra preguntando de onde uno es.
 Mas los fiscal da língua también quieren invadir mi refugio. Mandaron una profesora me 
decir que no istá de acuerdo con lo que hago en mis poema. Y yo me pergunto: ¿cómo se faz pra 
no istar de acuerdo con la Literatura? Es como si un amigo me dissera que va hacer una canción y 
yo grite pra él: no estoy de acuerdo. ¡Pobres fiscal! Despós de todos los año de istudio, no aprendi-
eron la diferencia que hay entre un libro de poema y un manual de gramática. Eles istán enojados 
porque dicen que mis verso no respetan ninguna regla, que mis palabra istán tortas, que mis plural 
son incerto. ¡Pobres fiscal! Yo los intiendo. Ellos no leen poema pra se emocionar o se divertir, para 
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odiar o extrañar, eles leen para incontrar las norma que los van ayudar a salvar un examen en la 
Universidad. Escarvan mis adjetivo, miden mis conjugación, pesan mis sustantivo para poder se 
recibir de comisario lingüístico. ¡Pobres fiscal! Leen Literatura pra estudiar lengua. Desarman los 
cuento pra incontrar las preposición, memorizan los verso pra descubrir los modo verbal, asesinan 
las novela para incontrar un pronombre. Para ellos, la Literatura es solo un depósito de palabras.
 Yo pergunto prus dono das palabra: ¿En qué lengua falamo los frontera? ¿Na lengua que 
nos enseñaron na iscuela o na língua que nuestras madre nos cantaba antes de dormir? Materna 
viene de madre. Du idioma materno son las palabra du afecto, da ternura, da emoción. No puedo 
pensar ni narrar mi pasado sin ellas. 

El portuñol o DPU o Portugués del Uruguay o Español de la frontera, no necesita que los 
artista reivindiquen él. Es al revés, us artista necesitan u portuñol pra poder existir. Escribo en por-
tuñol porque é la versión escrita que más se parece aus sonidos que iscucto en mi cabeza. Si tuviera 
que defender algo, eu defendo meu direito a crear usando minha lengua materna.

Yo soy el Fabián que anda bien lejos, por grandes avenida, recordando las muerte, tarareando 
los sonido de mi barrio. Catando restos de arcoiris y pedazos de palabra que la gente vai atirando. 
Mitad de vida, metade de morte. “Eu ando pelo mundo / prestando atenção em cores / que eu não 
sei o nome / cores de Almodóvar / cores de Frida Kahlo / cores! / Passeio pelo escuro / eu presto muita 
atenção / no que meu irmão ouve / e como uma segunda pele / um calo, uma casca / uma cápsula 
protetora / ai, eu quero chegar antes / pra sinalizar / o estar de cada coisa / filtrar seus graus...”5

Yo soy el Fabián que istudió as língua da ispada y da cruz, que aprendió a contar las costilla 
de los verbo, sé cómo gotean los sustantivo y en qué adjetivo el perfume es más fuerte. Mas yo 
elegí, fabianamente, us sons que mi madre colgó nu patio da minha infancia, as palabra de feijao, 
us suspiros de tierra, a língua du corazón.

Amigos profesor, invito ustedes pra ir en mi frontera para ver cómo us dono du mundo dibu-
jaron el horizonte emcima de nuestra calle y decretaron que nosotro no podía derretir los mapa. 
Determinaron que la comida de allá no podía inflar los plato de acá y que aquella gente tinha uma 
tristeza distinta de la nuestra. También quisieron deformar nuestras palabra. Como si la frontera 
fosse um defeito du mundo, los rey desplegaron seus soldado da língua para nos imponer que los 
país son monolingüe, y que dentro das línea dun pueblo, todos deben hablar y escribir igual, y 
que tenemo que nos sacar estas palabra y ponernos otras más limpia para dejar de ser proyecto 
de gente, resto de vida, basura que habla. “A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho 
mátria. E quero frátria”.6

 Mas las persona nao podemo se despedaçar ni poner una aduana en el corazón. Semo fron-
tera. Semo miradas regando dos país, piernas hablando varias lengua, sangre pasiando intreverada. 
Nuestras palabra no saben Geografía. 
 Cuando vayan visitarnos, entren en nuestras casa, pasen nu patio, iscuten nuestras voz, y si 
no nos intienden, no se preocupen, asvés, nosotro tampoco se intendemo. 

Eu nao sei qué es la frontera. Tal vez, seja varios lugar, una forma de mirar, una mancha num 
mapa o um estuario onde la agua dulce del río se mezcla con la agua salada del mar y crecen los 
frontera, esa ispecie de vida que no brota en otro lugar. Tal vez a frontera nao seja. 
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Somo un país tropical pero con frío, onde no sabemo qué tipo de tierra pisamo, y el río es 
agridulce. No somo una definición, semo una nube de gente. 

Queridos profesor, cuando lleguen en mi casa, van comprobar que a pesar del olvido que 
nos quisieron pintar, du silencio que tivemo que guardar, istamo despertando, como un volcán que 
durmió en los siglo, pero que ahora impieza a toser, y esa tos istá intreverada com pedra du Brasil 
y fuego de Uruguay. “Tantas veces me mataron, / tantas veces me morí, / sin embargo estoy aquí / 
resucitando. / Gracias doy a la desgracia / y a la mano con puñal, / porque me mató tan mal, / y 
seguí cantando…”7

 Para terminar, quiero agradecer la gentileza de tener me invitado, y me gustaría pensar 
que un día, los profesor van ser hermano del hablante y no esclavos dus dono das palabra. Tal vez 
un día, todos seamos a frontera mesma de un solo mapa, onde no haya que pasar aduanas para 
abrazar a una madre o responder interrogatorios pra beixar um hermano. Onde soñemos una sola 
poesía. Eu soño con un futuro onde la única língua seja la humana porque ya no vamo ser un con-
tinente, vamo ser el contenido. 

Nós semo da frontera
como u sol qui nace alí tras us ucalito

alumeia todo u día incima du río
y vai durmí la despós da casa dus Rodríguez.

Da frontera como a lúa
que hace la noche casi día

deitando luar nas maryen del Cuareim.

Como el viento
que hace bailar las bandera

como a yuva
que lleva us ranyo deles yunto con los nuestro.

Todos nós semo da frontera
como eses pásaro avuando de la pra qui
cantando un idioma que todos intenden.

Viemo da frontera
vamo pra frontera

como us avó y nuestros hijo
cumendo el pan que u diabo amasó

sofrendo neste fin de mundo.

Nosotro semo la frontera
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más que cualqué río
y más, mucho más

que cualquier puente.8

1 País tropical, Jorge Ben Jor. 

2 Joan Guimaraes Rosa. 

3 Palabra torta, Fabián Severo, poema publicado en el diario Zero hora. 

4 Poema 34 de Noite nu Norte (2010). 

5 Esquadros, Adriana Calcanhoto.

6 Língua, Caetano Veloso. 

7 La cigarra, María Elena Walsh.

8 Poema 57 de Noite nu Norte (2010).



¿QUIÉN HABLA SPANGLISH?1

Ilan Stavans

Queridos amigos, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes en este importante 
congreso. Me apena no poder hacerlo personalmente y así tener que comunicarme de forma vir-
tual. Han sido muchas las responsabilidades, los compromisos y, sin embargo, no quería dejar a un 
lado esta posibilidad de entablar un diálogo en relación al spanglish que es un tema que me apa-
siona profundamente y al cual le he dedicado muchos años y mucha energía. Es un tema crucial, 
creo de importancia radical, a nivel global. El spanglish es el fenómeno que afecta de forma más 
sistemática el desarrollo tanto del inglés, aunque en menor escala, como del español, en mucho 
mayor escala, porque estas dos lenguas se encuentran, se comunican, pero también se divorcian y 
se distancian en varias partes del mundo, sobre todo, obviamente, en los Estados Unidos.

Estados Unidos tiene una población global de unos 320 millones de personas, de los cu-
ales aproximadamente 60 ó 65 millones somos de extracción latina. Es decir, somos una especie 
de nación dentro de la nación, una de las concentraciones más grandes de población de origen 
hispánico a nivel internacional. Hay más latinos en Estados Unidos que españoles en España, que 
venezolanos en Venezuela, incluso que canadienses en Canadá. Sin embargo, en Estados Unidos, 
somos latinos, somos hispanos de extracciones muy diversas. Los mexicanos, los cubanos, los do-
minicanos, los colombianos, los venezolanos, los argentinos etc.; y cada uno de nosotros venimos 
con un bagaje cultural, una visión del mundo distinta, y también – y en este caso, de manera muy 
importante – con una lengua distinta, un español diferente. Y ese español único de cada país tam-
bién se subdivide en categorías que tienen que ver con el español, digamos, en el caso venezolano, 
de la capital Caracas, y de otras ciudades grandes, el español de las provincias, el español de los 
jóvenes, el español de la gente mayor, el español de la gente profesional, de la gente de bajos re-
cursos etc. No hay un español latinoamericano: hay muchos españoles y esos muchos españoles se 
congregan, se aglomeran en los Estados Unidos, en esta comunidad que es tan rica a nivel de poder 
adquisitivo y también en cuanto a su representación política y legal, y que está marcando la pauta 
de cómo se usa la lengua en el país en general y, obviamente, dentro de las casas, de las escuelas, 
de las iglesias, de los centros comunitarios etc.

El spanglish es una lengua híbrida, es una lengua fronteriza. No es la única, obviamente, a 
nivel internacional. Hay muchas lenguas híbridas y fronterizas: el portuñol, el franglais, el hibriya, 
que es la mezcla del hebreo y el árabe en algunas regiones, digamos, de los territorios ocupados en 

1 Teleconferência originalmente realizada pelo autor (Amherst College, Estados Unidos). Com algumas 
adaptações para a versão escrita. Disponível mais precisamente em <https://www.youtube.com/watch?v=ZN2L2R80v
eU&feature=youtu.be&t=3256>.
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el Israel actual. Es decir, hay muchos lugares en el mundo en los cuales dos lenguas estandarizadas, 
normativizadas se encuentran y, al hacerlo, se contaminan, se yuxtaponen y generan algo nuevo, algo 
distinto. Generalmente, estos encuentros, este surgimiento de lenguas híbridas y fronterizas se lleva 
a caló en regiones muy específicas, en las cuales se encuentran dos naciones: digamos en el caso de 
Brasil y Venezuela, o en el caso de Inglaterra y Francia, o en el caso de Jordania y el Estado de Israel.

La diferencia con el spanglish es que, a pesar de ser una lengua fronteriza, una lengua híbri-
da, es una lengua más allá de las fronteras, y cuya hibridización se promulga y se proyecta a nivel 
nacional, de una costa a la otra, de la parte fronteriza entre Canadá y Estados Unidos, y entre Mé-
xico y los Estados Unidos también. Es decir que, en lugar de existir exclusivamente en una frontera, 
viaja con los hablantes, con los spanglish-hablantes, de un lugar a otro. Y la frontera, en ese sentido, 
se mueve, se traslada. Y esa realidad constante de estar en el borde, en el eje pero, al mismo tiem-
po, de estar en un centro, en un centro de gravedad – porque es un centro comunitario en el cual 
la gente se puede comunicar en este idioma nuevo, en este idioma cruzado – genera la impresión 
de que el spanglish está en todos lados y, al mismo tiempo, es de constante fluidez.

Max Weinreich, un filólogo judío importante del siglo XX, dijo, en una ocasión, que la di-
ferencia entre un dialecto y una lengua es que el dialecto no tiene un ejército que lo defienda, 
mientras que la lengua, sí. Se puede hablar de un ejército que defienda al inglés, o que defienda al 
portugués, o que defienda al español, o al francés, o al alemán etc. Un ejército no solamente a ni-
vel concreto (tanques, armas de fuego, soldados etc.), sino también un ejército a nivel metafórico, 
es decir, una fuerza nacional que respalde la existencia de una lengua – y porque la relación entre 
lengua y nación están íntimamente ligadas.

Sin embargo, en el caso del spanglish – que no tiene obviamente una propia bandera, que no 
tiene su moneda, que no tiene un himno nacional y que tampoco tiene un ejército que lo defienda 
–, se ha llevado a cabo un fenómeno inquietante, en los últimos 50 años, acaso más. Y es que han 
surgido una serie de medios de comunicación de una vitalidad asombrosa – televisión, radio, Inter-
net, periódicos – que, de cierta manera, y de vuelta metafóricamente, podrían catalogarse como un 
ejército. Hay más estaciones de radio en español en California, en el Estado de California, en Estados 
Unidos, que en todo Centroamérica. El español que se habla en estas regiones de California no es un 
español puro, obviamente, o un español estandarizado, sino que es un español que puede definirse a 
partir de su fractura, o de su contaminación, y es que es precisamente el spanglish.

No hay un solo spanglish en los Estados Unidos, así como no hay un solo latino, sino muchos 
latinos que vienen de herencias y de nacionalidades distintas. Hay un cubano, un spanglish cubanoa-
mericano que se llama ‘cubonix’, hay un spanglish dominicanoamericano que se llama ‘dominicanish’, 
está el ‘nuyorican’, que es el spanglish de los portorriqueños que viven en el Estado de Nueva York, 
en especial en la ciudad de Nueva York, está el ‘pocho’, o el ‘chicano’, o el ‘pachuco’, o el ‘texmex’, que 
son variantes del spanglish en diferentes partes del país (en Tejas, en California, en otras partes del 
suroeste…). La historia del spanglish es, en sí, amplia y muy compleja, no es un fenómeno reciente. 
Es un fenómeno que por lo menos tiene 150, 200 años – el 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, que concluyó la Guerra México-Americana, y en el cual una porción considerable, 2/3 partes 
del territorio mexicano, pasaron a formar parte de los Estados Unidos, por 15 millones de dólares. Y 
esas regiones (Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, California y, en cierta medida, dependiendo la 
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coyuntura, también Tejas) de pronto se despertaron a la realidad de una nueva lengua, entre muchas 
otras cosas. Otro caso fascinante es el de Puerto Rico, que es y no es parte de América Latina, que es 
y no es parte de los Estados Unidos – en inglés se le llama un ‘Commonwealth’, en español un ‘Estado 
Libre Asociado’. La idea, el concepto mismo de Estado Libre Asociado es, en sí, anacrónico, una con-
tradicción: si eres libre no eres asociado, si eres asociado no eres libre.

Y finalmente – y no quiero quitarles mucho tiempo – este es un tema, el de spanglish, muy 
complejo, de múltiples ramificaciones y con un impacto histórico pasado, presente y futuro amplí-
simo. Yo diría que al spanglish se le podría definir como, tanto un matrimonio o/y un divorcio entre 
no solamente dos lenguas (el inglés y el español que están, obviamente, estandarizadas, tienen 
sus propias reglas gramáticas, sintácticas y morfológicas), sino también entre dos civilizaciones: la 
anglosajona y la hispánica, en el contexto de los Estados Unidos. El spanglish no se limita a los Es-
tados Unidos: está vivo y vigente en muchas partes de América Latina, en España. Probablemente 
algunos de ustedes se preguntarán en qué medida o de qué forma los “brasileiros”, los brasileños 
forman o no parte de esta dimensión muy amplia que es la latinidad en Estados Unidos – siendo 
que vienen de América Latina pero que se comunican en una lengua distinta – y de qué forma tam-
bién esta realidad del portugués tiene o no un impacto sobre el ejercicio constante del spanglish 
en Estados Unidos.

Yo los invito a pensar, sin darles una respuesta muy concreta que, así como América Latina 
es una ficción que surgió en el siglo XIV para contrarrestar esa fuerza inmanente y todo poderosa 
que eran los Estados Unidos, ese Imperio que se manifestaba ya como uno de los que organizaría 
al mundo en el siglo XX. En este contexto de América Latina, Brasil es, territorialmente, el país más 
grande; también es una especie de isla. Y, a diferencia o a semejanza, en la realidad de los latinos en 
los Estados Unidos, los brasileños – en cierta medida también los portugueses – forman parte de la 
latinidad y también tienen su propia isla, o su propia condición: pueden comunicarse en spanglish 
y a veces lo hacen en una mezcla de portugués e inglés que excluye el spanglish y que tiene un 
impacto muy limitado sobre el spanglish en general. Esta mezcla del portugués y el inglés que no 
reconfigura al inglés y al español.

En fin, sé que tendrán un Congreso fascinante y que habrá otros ponentes que hablen sobre 
lenguas híbridas y lenguas fronterizas en diferentes partes del mundo – de América Latina, en parti-
cular –, y que serán muy sugestivas, muy provocadoras. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes y 
poder participar en un diálogo más amplio. Espero que, en un futuro cercano, lo podamos hacer. Me 
encantaría volver a Brasil, uno de los países que más amo. Y les deseo a todos ustedes “good luck”, 
mucha suerte, “and have a happy día”. ¡Tchau tchau!





 Mesas Plenárias





ASPECTOS COGNITIVOS E O ENSINO  

DE ESPANHOL COMO L2

Elena Ortiz Preuss
Universidade Federal de Goiás 

Introdução
A aquisição1 de línguas, principalmente após a puberdade, parece requerer um grande esforço 

por parte do aprendiz e, considerando a grande variabilidade no nível de proficiência alcançado por 
integrantes de um mesmo grupo, possibilita supor que há outros aspectos, além da interação e do 
contexto de aprendizagem, que influenciam no processo. Dentre esses aspectos, frequentemente 
encontra-se na literatura especializada menção à motivação, aptidão e atitude, mas ainda há pouca 
referência aos sistemas cognitivos envolvidos e seu papel na aquisição de línguas. Não obstante, 
a aprendizagem é uma atividade cognitiva e, portanto, depende do funcionamento dos sistemas 
cognitivos e da atuação do aprendiz em seu contexto de ensino-aprendizagem (SANZ, 2005).

Sob essa perspectiva, neste artigo pretendemos discutir o papel de alguns aspectos cognitivos 
no ensino de espanhol como L2,2 especificamente aqueles que têm sido foco de nossas pesquisas, 
a saber: memória, consciência e atenção. Para isso, buscamos apoiar-nos em evidências teóricas da 
área de Aquisição de Segunda Língua e da área de Neurociência e Ciência Cognitiva. Nosso objetivo é 
problematizar qual é a demanda cognitiva envolvida no desenvolvimento de competências e habilidades 
em L2 e como as intervenções pedagógicas podem contemplar a funcionalidade dos sistemas cognitivos. 

O texto inicia com uma breve discussão sobre os construtos teóricos de consciência, atenção 
e sistemas de memória. Em seguida, apresentamos algumas evidências das pesquisas que temos 
desenvolvido com bilíngues e aprendizes brasileiros de espanhol. Posteriormente, expomos as 
nossas considerações finais, seguidas das referências.

Sistemas cognitivos e a aquisição de línguas
Desde que Krashen (1982; 1985) propôs a dicotomia aquisição versus aprendizagem, cuja 

principal distinção é a ocorrência ou não de processos conscientes de aquisição, a consciência é um 

1  Neste artigo os termos aquisição e aprendizagem são usados como sinônimos, ou seja, não concordamos 
com a dicotomia proposta por Krashen (1982; 1985) e que será discutida no referencial teórico.
2  Preferimos utilizar o termo segunda língua (L2), considerando que abarca também as noções de língua 
estrangeira (LE) e língua adicional (LA). Sabemos que há perspectivas teóricas que divergem dessa postura, o que não 
é o caso da corrente cognitivista na qual nos incluímos.
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dos construtos teóricos, envolvendo sistemas cognitivos, que tem motivado intenso debate na área de 
aquisição de línguas. Conforme o autor (op. cit.), a aquisição é decorrente de processos não conscientes, 
gerando um sistema de conhecimento implícito (adquirido) e a aprendizagem depende de práticas no 
nível da consciência, originando um sistema de conhecimento explícito (aprendido). Ainda de acordo 
com a concepção krasheniana (conhecida como hipótese de não interface), ambos os sistemas seriam 
independentes e sem possibilidade de interconexão. Entretanto, vários teóricos se posicionaram 
contrários a essa ideia de não inter-relação entre os sistemas adquirido e aprendido. Numa perspectiva 
bastante radical (conhecida como hipótese de interface forte), há aqueles que defendem a conversão 
total do conhecimento explícito em implícito através de grande quantidade de prática (DEKEYSER, 1997; 
HULSTIJN; DE GRAAF, 1994) e numa perspectiva intermediária (conhecida como hipótese de interface 
fraca), na qual nos incluímos, há os que argumentam que o conhecimento explícito poderia contribuir 
para a formação do saber implícito, por ser um facilitador do intake, ou seja, do conhecimento registrado 
pelo aprendiz e que ele pode utilizar para comunicar-se na língua-alvo (ELLIS, 1998).

Essas três hipóteses de interface entre os conhecimentos vêm sendo testadas a partir de 
análises dos efeitos de diferentes tipos de intervenção pedagógica com foco na forma. Conforme Ellis 
(1998), a instrução focada na forma é um modo de chamar a atenção do aprendiz e despertar sua 
consciência para determinado item linguístico presente no input. A partir disso, é possível observar 
os efeitos dessa intervenção no desempenho do aprendiz, tanto em tarefas de compreensão quanto 
de produção linguística, verificando se e como o item linguístico objeto da instrução foi assimilado 
(ORTIZ PREUSS, 2006).3 

Nesse contexto, sendo a consciência o mecanismo que distingue os sistemas adquirido 
e aprendido, Schmidt (1990; 1994) problematiza a concepção de consciência. O autor propõe a 
existência de quatro tipos de consciência, que são: i) consciência como intencionalidade presente 
quando o aprendiz se empenha voluntariamente para aprender; ii) consciência como controle 
observável quando há necessidade de domínio sobre o processo de aprendizagem; iii) consciência 
como atenção identificada quando, por estar atento na realização de uma tarefa, o aprendiz acaba 
aprendendo algo que não era necessariamente o seu foco; e, finalmente, iv) consciência como 
ciência, presente em processos de aprendizagem consciente, ou seja, quando o aprendiz está 
ciente do objeto de estudo.

Para o autor (op. cit.), a consciência como ciência se subdivide em dois níveis: o nível de 
percepção (nível baixo) que envolve a percepção de itens linguísticos presentes na superfície 
textual; e o nível de compreensão (nível alto) que abrange aspectos mais abstratos relacionados 
com o significado da mensagem. A partir disso, Schmidt propôs a hipótese do noticing (SCHMIDT, 
1994; 2001), argumentando que consciência como atenção e consciência como ciência no nível de 
percepção são suficientes para a aprendizagem. Isto é, a aquisição de L2 depende da quantidade 
de atenção dispensada pelo aprendiz e do que ele conscientemente nota no input da língua-
alvo. Desde então, vários pesquisadores se dedicam a pesquisar e testar a hipótese do noticing, 
aprofundando-a e problematizando-a (BERGSLEITHNER; FROTA; YOSHIOKA, 2013).

3  Em razão do escopo deste artigo, não podemos nos aprofundar nessa discussão, apenas gostaríamos de 
registrar que essa é uma questão ainda em aberto, inclusive devido à complexidade dos construtos teóricos envolvidos 
(atenção e consciência, por exemplo).
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 Cabe ressaltar que a proposta de Schmidt (op. cit.) evidencia a importância de outro construto 
cognitivo na aquisição de línguas, a atenção, que, de acordo com o teórico, é uma habilidade cognitiva 
seletiva e complexa (SCHMIDT, 2001).

O sistema atencional envolve mecanismos de alerta, orientação, detecção e controle 
executivo, que permitem ao aprendiz manter o estado de alerta, selecionar informação, descartar 
o que é irrelevante e resolver conflitos (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; SCHMIDT, 
2001). Não obstante, Schmidt (2001) e outros teóricos como VanPatten (1996; 2002) e Skehan (1998) 
ressaltam a capacidade limitada do sistema atencional, uma vez que o aprendiz não consegue, ao 
mesmo tempo, assimilar todas as informações presentes no input.

VanPatten (1996; 2002) explica que há competição entre forma e significado, ou seja, o 
aprendiz não consegue, simultaneamente, prestar atenção à estrutura dos itens linguísticos 
isolados e ao sentido. Assim, ele acaba priorizando a compreensão do conteúdo da mensagem 
e para isso focaliza os itens com maior valor semântico. Em outras palavras – e como forma de 
exemplo –, é bastante provável que, após ouvir a leitura de um parágrafo, o aprendiz possa dizer 
do que ele trata enquanto temática, mas pode ter dificuldade para lembrar qual era a quinta 
palavra desse parágrafo. Ademais, também devido às limitações da atenção, conforme o autor, o 
foco de processamento das sentenças pelo aprendiz segue determinada ordem, começando pelos 
itens que estão no início, depois os que estão no final e, por último, os itens que estão no meio 
da sentença. Em vista disso, o autor propôs um tipo de intervenção, chamada de Instrução de 
processamento, que fornece input estruturado4 em atividades de compreensão que contribuem 
para o estabelecimento da relação entre forma e significado e, assim, atendem às limitações do 
foco atencional para facilitar a aprendizagem.
 Nessa mesma perspectiva, Skehan (1998) defende que, no caso da fala, por exemplo, 
os recursos atencionais se dividem entre complexidade linguística, acurácia e fluência. Isto é, o 
aprendiz, principalmente nos níveis iniciais, pode ter dificuldades para falar de maneira fluente, 
acurada, e gramaticalmente complexa. Pode ocorrer que, ao querer falar fluentemente, cometa 
mais erros, ou, pelo contrário, ao tentar falar sem cometer erros e usando estruturas linguísticas 
mais elaboradas, apresente uma produção oral bastante lenta. Por essa razão, o autor (op. cit.) 
argumenta em favor da abordagem por tarefas, que permite incluir práticas com diferentes níveis 
de complexidade e especificamente focadas, ora na acurácia e ora na fluência, por exemplo.
 Ainda com relação ao construto de atenção, cabe mencionar a hipótese de sobrecarga 
atencional provocada pela similaridade entre línguas (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006). 
De acordo com essa hipótese, no caso de línguas próximas, como português e espanhol, cujos 
sistemas linguísticos apresentam muitas semelhanças, o falante poderá sentir mais dificuldade 
para manter a comunicação em somente uma das línguas, evitando interferências. O falante, ao 
forçar a atenção de modo a garantir a produção adequada, pode provocar sobrecarga no sistema 
atencional e, assim, não conseguir evitar as interferências.
 Outro construto cognitivo que queremos discutir aqui é o de memória. De fato, considera-se 
que a aprendizagem é o reflexo do registro do conhecimento na memória de longo prazo. Entretanto, 

4  Input estruturado se refere aos itens linguísticos que são intencionalmente manipulados e expostos ao 
aprendiz para que ele os perceba em distintos contextos de uso.
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não existe uma única memória, mas sim sistemas de memória, os quais podem ser caracterizados 
conforme o tempo de duração, o conteúdo e a função (BADDELEY, 2011; IZQUIERDO, 2006; NETTO et 
al., 2011). Quanto ao tempo, citamos: a memória sensorial,5 que dura poucos segundos; a memória 
de curto prazo, que dura algumas horas; e a memória de longo prazo, que é permanente.

Quanto ao conteúdo, citamos a memória declarativa ou explícita e a memória procedimental 
ou implícita. A memória declarativa ou explícita permite a lembrança intencional e consciente tanto 
de fatos (memória semântica) quanto de eventos (memória episódica). A memória procedimental 
ou implícita se manifesta através do desempenho e se relaciona com habilidades cognitivas e 
motoras, ou seja, com a memorização da execução de uma dada tarefa que pode ter sido registrada 
como hábito, habilidade procedimental, condicionamento clássico (ou seja, aprendizagem por 
associação) e priming (isto é, uma resposta/reação motivada por um estímulo prévio).

Finalmente, quanto à função, citamos a memória de trabalho ou memória operacional que 
se refere a um sistema de gerenciamento de informação que permite reter informação necessária 
para a execução de uma tarefa (BADDELEY, 2011; IZQUIERDO, 2006; NETTO et al., 2011). O quadro 
a seguir sintetiza os sistemas de memória descritos anteriormente.

Quadro 1 Sistemas de memória. 

Critério Sistemas de memória

Tempo Sensorial Memória de curto prazo Memória de longo prazo

Conteúdo

Explícita - Semântica
- Episódica

Implícita

- Hábito
- Habilidade procedimental
- Condicionamento clássico
- Priming

Função Memória de 
trabalho

Fonte: elaborado com base em Baddeley (2011), Izquierdo (2006) e Netto et al. (2011).

 Com relação aos sistemas de memória e a aquisição de L2, discutiremos pelos menos dois 
pontos: a proposta de Ullman (2001; 2004), denominada Modelo Declarativo/Procedimental (DP) 
e o construto de memória de trabalho. No modelo DP, Ullman (2001; 2004) defende que, na L1, 
a aprendizagem lexical depende da memória declarativa/explícita, e a aprendizagem gramatical 
depende da memória procedimental/implícita. Mas no caso da aquisição de L2, que, muitas vezes, 
acontece tardiamente, considerando a evolução cognitiva, há uma maior dependência da memória 
declarativa, tanto para léxico quanto para a gramática. O autor (op. cit.) argumenta que a computação 
gramatical na memória procedimental é uma das habilidades cognitivas mais afetadas pela idade, 
em vista disso, precisa ser memorizada no sistema declarativo. Nesse caso, o desenvolvimento da 

5  A memória sensorial se refere às lembranças que são evocadas através dos sentidos.
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aprendizagem na memória procedimental vai depender da quantidade de prática. Portanto, o grau 
de dependência da memória declarativa vai depender da idade de exposição à L2 (maior, se for 
após a puberdade) e a quantidade de prática (uso) dessa língua (quanto mais prática menor será a 
dependência). Com relação à memória de trabalho ou memória operacional, queremos ressaltar 
que há evidências experimentais apontando o importante papel desse sistema na aquisição de 
línguas. Trata-se de um subcomponente das funções executivas6 encarregado de reter informação 
necessária para a realização de tarefas cognitivas complexas (DIAMOND, 2006). Um dos modelos 
mais difundidos é o de multicomponentes de Baddeley (2000), ilustrado a seguir.

Figura 1 Modelo de memória de trabalho.

Fonte: Baddeley (2002, p. 93).

De acordo com Baddeley (2002), a memória de trabalho possui quatro subcomponentes 
que integram um sistema fluido de informação: o executivo central, que coordena os outros 
subcomponentes e que se encarrega de tarefas cognitivamente complexas; a alça fonológica, que 
armazena e trabalha temporariamente informações oriundas da fala; o esboço visuoespacial, que 
retém e manipula as informações visuais e espaciais; e o buffer episódico, que, através de códigos 
multimodais, estabelece interface entre as informações oriundas dos outros subcomponentes e os 
sistemas de memória. Note-se que o modelo se divide entre sistema fluído de retenção temporária 
de informação, em que estão os subcomponentes já descritos, e o sistema cristalizado, que se refere 
aos sistemas de armazenamento de informação em longo prazo. De acordo com esse modelo, 
o executivo central é o encarregado de coordenar os processos cognitivos. Para isso, processa 
informações, integrando os dados fornecidos pelos demais subcomponentes do sistema fluido 
(alça fonológica, buffer episódico e esboço visuoespacial) e os dados armazenados na memória de 
longo prazo (sistema cristalizado); focaliza a atenção; e inibe informações irrelevantes.

Entretanto, a memória de trabalho possui capacidade limitada, tanto na quantidade de 
informações a serem retidas quanto no tempo de armazenamento. Por exemplo, usamos a memória 
de trabalho em atividades de leitura em que retemos temporariamente as palavras do início de uma 
frase para que, ao final dela, alcancemos o sentido, mas, certamente, na sequência da leitura não 

6  As funções executivas são atividades cognitivas superiores que mantém a organização mental adequada para 
alcançar determinados objetivos - comportamentos/ações.
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lembraremos que palavra iniciou a última frase lida. Outro exemplo é quando temos que fazer uma 
ligação telefônica a um número não familiar, em que primeiro procuramos o número numa lista e 
este fica retido o tempo suficiente para efetuar a discagem, mas se houver alguma intercorrência 
e tivermos que refazer a ligação, é provável que não nos lembremos do número e tenhamos que 
consultar a lista novamente (IZQUIERDO, 2006).

No caso da aquisição de línguas, a memória de trabalho tem se mostrado fundamental nas 
atividades de expressão oral, porque o aprendiz precisa buscar no seu léxico mental as estruturas para 
poder comunicar-se e organizá-las de acordo com as regras da língua e imediatamente articular a sua 
produção. A memória de trabalho, portanto, auxilia nesse processo de busca e retenção de informação 
e no gerenciamento para a computação gramatical e a articulação oral (BERGSLEITHNER, 2011). É 
fundamental ressaltar também que a memória de trabalho é afetada por estados emocionais negativos 
(medo, ansiedade etc) e por aspectos fisiológicos como sono, cansaço, fome (IZQUIERDO, 2006) e, 
consequentemente, isso também se reflete no desempenho do aprendiz que pode ter mais dificuldade 
para recuperar e reter palavras ou estruturar mentalmente as sentenças para poder articulá-las.

Nessa seção procuramos apresentar um panorama sobre alguns aspectos cognitivos envolvidos 
na aquisição de línguas. Trata-se de uma apresentação bastante breve e superficial, mas que permite 
visualizar a importância e a necessidade de compreender melhor esses sistemas para que possamos 
desenvolver intervenções pedagógicas mais eficazes. Na próxima seção, faremos uma breve exposição 
de alguns estudos que realizamos considerando tais aspectos cognitivos, discutindo as principais 
evidências encontradas no caso de bilíngues e aprendizes brasileiros de espanhol.

Sistemas cognitivos e o ensino de espanhol
 A partir das discussões sobre as possibilidades de interface entre os conhecimentos explícito 
e implícito. Em 2006, desenvolvemos uma pesquisa com aprendizes brasileiros para verificar efeitos 
da instrução formal sobre o Se delimitador em espanhol7 (ORTIZ PREUSS, 2006).8 Contamos com dois 
grupos – um experimental (que recebeu instrução formal) e outro de controle (que não recebeu 
instrução) – que foram subdivididos, conforme o nível de proficiência – básico e intermediário. Os 
participantes realizaram duas etapas de testes (pré e pós-teste) contendo tarefas de compreensão9 que 
exigiam justificativa das respostas e tarefas de produção.10 De acordo com os resultados, observou-se 

7  A teoria dos clíticos operadores aspectuais delimitadores foi proposta por Fernández Lagunilla e Miguel 
(2000) com o propósito de explicar o papel dos pronomes em sentenças como: Ella se bebió un vaso de agua; Ella se 
cayó. Nossa opção por essa teoria foi simplesmente pela diferença estrutural com o português, pois como estávamos 
avaliando efeitos de instrução, relacionando com a presença ou não de consciência na aprendizagem, precisávamos 
controlar a possibilidade de interferência da língua materna dos participantes. 
8  Não faremos uma exposição detalhada do estudo, devido ao escopo deste artigo.
9  As tarefas de compreensão consistiam em marcar a alternativa mais adequada para completar a frase, como 
no exemplo a seguir: 

Pepa ............... el pastel entero. (Pepa comeu o bolo inteiro.)
a) se comió
b) comió
c) a y b están correctas. (resposta esperada, de acordo com a teoria)
Justificar:_____________________________________________________________.

10  As tarefas de produção requeriam que o participante produzisse uma frase utilizando o verbo sugerido na 
forma conjugada e contextualizada, como no exemplo seguinte:

acabar(se): ___________________________________________________________
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que os efeitos da instrução foram mais significativos nas tarefas de produção do que nas tarefas de 
compreensão, ou seja, o conhecimento explícito oriundo da instrução parece ter contribuído com a 
formação do conhecimento implícito, evidenciado na produção com a estrutura-alvo.

Transcorridos 24 meses, aplicamos um segundo pós-teste para verificar se os efeitos 
dessa instrução haviam sido duradouros (ORTIZ PREUSS; FINGER, 2009). Os testes guardavam as 
mesmas características dos que foram utilizados no primeiro estudo, e foram aplicados somente 
aos participantes que receberam instrução sobre o Se delimitador. Novamente foram constatados 
efeitos da instrução nas tarefas de produção. Esses resultados foram interpretados como favoráveis 
ao papel da instrução formal como facilitadora do intake e para a formação do conhecimento 
implícito. Além disso, esses dados merecem destaque, porque o aprendiz brasileiro de espanhol, 
além de ter que lidar com a capacidade limitada de atenção, ainda precisa evitar o efeito negativo 
da similaridade linguística, que é a maior possibilidade de interferência entre as línguas.
 Para investigar a hipótese da sobrecarga no sistema de atenção, analisamos o desempenho 
de 13 bilíngues equilibrados11 espanhol-português e 10 bilíngues equilibrados português-espanhol 
em tarefas de nomear desenhos na L2, envolvendo pares de diferentes tipos de palavras (cognatas, 
não cognatas e falso-cognatas) (ORTIZ PREUSS, 2014). Os participantes tinham que nomear, rápida e 
corretamente, o desenho na L2, ignorando o nome na L1 que aparecia previamente.12 Por exemplo, 
aparecia a palavra “coração”, antes do desenho de um coração, mas o participante tinha que dizer 
corazón (coração, em espanhol); nesse caso, os pares de desenho e palavra envolviam palavras 
cognatas, mas também havia palavras não cognatas (cabide – percha) e falso-cognatas (rato – 
ratón). Interessava-nos analisar se haveria associação entre os tempos de reação (ou seja, o tempo 
que os participantes demoravam para iniciar a nomeação após ver o desenho), a acurácia e o tipo 
de palavra. Nossa hipótese era de que, se a similaridade provoca sobrecarga, não deveria haver 
correlação entre as variáveis e não haveria diferença significativa no desempenho dos participantes 
na nomeação de cognatas (as mais similares entre as línguas), tanto nos tempos de reação quanto 
na acurácia. Mas os resultados mostraram haver diferença significativa no tempo de reação entre os 
tipos de palavras, porque as cognatas começaram a ser nomeadas mais rapidamente do que as não 
cognatas e as falso-cognatas, mesmo que não tenha sido constatada correlação significativa entre 
as variáveis. Isso foi interpretado como indício de que a vantagem cognata no tempo de reação 
não está associada à acurácia da nomeação. Esses resultados, embora bastante embrionários, 
evidenciam a necessidade de que a hipótese da sobrecarga atencional provocada pela similaridade 
seja objeto de mais estudos para melhor avaliar sua aplicabilidade.
 Também enfocando o sistema atencional, numa pesquisa de iniciação científica sob nossa 
orientação (RODRIGUES, 2013), foram realizados testes de nomeação de desenhos, testes de 
capacidade de memória de trabalho e testes de rede de atenção, com o propósito de observar 
se haveria correlação entre essas variáveis. Os participantes eram aprendizes brasileiros de 
espanhol em nível intermediário. Nesse caso, os resultados indicaram que havia correlação entre 

11  São considerados equilibrados porque o nível de proficiência em cada uma das língua é equivalente.
12  Essa tarefa é usada para avaliar o efeito de identidade interlinguística, ou seja, a possibilidade de interferência 
ou facilitação na nomeação de um desenho numa língua provocada pelo aparecimento da tradução do nome desse 
desenho na outra língua do bilíngue.
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a capacidade de memória de trabalho, a rede de atenção e as tarefas de nomeação de desenho. 
Constatou-se que a atenção parece estar relacionada com os tempos de reação quando a nomeação 
na L2 envolve a tradução do nome do desenho na L1, e que a memória de trabalho parece estar 
relacionada com a acurácia e o tempo de resposta quando a nomeação envolve palavras semântica 
ou fonologicamente relacionadas.
 Conforme exposto até aqui, os estudos que viemos realizando têm evidenciado a importância 
dos mecanismos cognitivos no ensino de espanhol como L2. Entretanto, são dados ainda incipientes, 
e que precisam de mais pesquisas a fim de oferecer mais confiabilidade às conclusões.

Considerações finais
 Ao longo desse artigo discutimos alguns dos aspectos cognitivos que afetam o ensino 
de línguas, enfocando, principalmente, aqueles que têm sido objeto das pesquisas que viemos 
desenvolvendo com bilíngues e aprendizes de espanhol como L2, as quais foram brevemente 
descritas na segunda seção. Para finalizar essa exposição, gostaríamos de destacar alguns tópicos 
que consideramos de extrema importância.

Primeiramente, queremos salientar a relevância, evidenciada, principalmente, no referencial 
teórico, da instrução formal e das diferentes oportunidades de prática (porque geralmente tratamos 
de aquisição tardia de L2) e que estas sejam especificamente focadas (considerando as limitações 
de atenção e memória de trabalho).
 Em segundo lugar, queremos ressaltar a necessidade de mais compreensão sobre o papel 
da memória de trabalho no desempenho em L2, e de que maneira podemos maximizar (se é que é 
possível) a capacidade desse sistema de memória nos contextos de ensino de línguas.

Em terceiro lugar, é preciso enfatizar a importância de mais estudos, problematizando a 
natureza dos conhecimentos relacionados com a aquisição lexical e gramatical e o desenvolvimento 
de habilidades linguísticas, porque acreditamos que os sistemas cognitivos operam diferentemente 
em cada caso. Por exemplo, as demandas para o desenvolvimento da fala, que é uma habilidade 
procedimental – ou seja, se relaciona diretamente com a memória implícita –, podem ser diferentes 
da aprendizagem de vocabulário que depende mais diretamente da memória declarativa.

Finalmente, gostaríamos de reafirmar a nossa convicção de que a compreensão sobre a 
funcionalidade dos sistemas cognitivos pode contribuir para a melhoria das práticas de ensino-
aprendizagem de línguas, especialmente nos contextos de aquisição tardia da L2 e nos contextos 
envolvendo línguas tão próximas, como português e espanhol.
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ASSOCIAÇÕES DE PROFESSORES  

DE ESPANHOL: HISTÓRIA E IDENTIDADES  

EM (RE)CONSTRUÇÃO

Dayala Paiva de Medeiros Vargens 
Universidade Federal Fluminense

O objetivo central deste trabalho é recuperar traços da história das Associações de Profes-
sores de Espanhol (Apes) de nosso país. Darei destaque à trajetória da Associação de Professores 
de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ), que foi a primeira associação de professores 
de espanhol do Brasil. Também foi sobre o percurso dessa associação que pude acompanhar mais 
profundamente na minha tese de doutorado, defendida em 2012 pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Além disso, meu lugar de fala, aqui, é, além do de pesquisadora interessada na 
trajetória das Apes, o de representante da APEERJ.
 
Por que revisitar a história das Apes?

Inicio esta discussão defendendo a relevância do estudo da história das associações e, para 
tanto, recorro a três historiadores, começando por Jacques Le Goff. 

Segundo Le Goff (2003), devemos trabalhar para que a história coletiva sirva para a libertação 
e não para a servidão dos homens. Defende que a história não deve ser entendida como ciência do 
passado, mas como “[...] a ciência de mutação e da explicação dessa mudança” (LE GOFF, 2003, p. 15). 
Essa perspectiva vai ao encontro da afirmação de Marc Bloch (apud LE GOFF, 2003), segundo o qual a 
história não é a ciência do passado, mas a ciência dos homens no tempo. Finalmente, recorro a Hobs-
bawn (1998, p. 243), para quem toda história é a história contemporânea disfarçada, considerando o 
fato de que o historiador sempre será filho do seu tempo.

A concepção do fazer histórico dos três autores supracitados, pautada na ideia de que a revi-
sitação do passado é movida sempre por interesses do presente, impulsionou-me ao estudo da tra-
jetória das Apes. Acredito na importância de conhecermos essa história, que nos leva à aproximação 
das identidades das nossas associações docentes. Constituem essa trajetória reflexões tais como: o 
que é uma associação de professores de espanhol? Quais são os seus propósitos? Quais os seus po-
sicionamentos político-educacionais? Sabemos que os estatutos das Apes respondem diretamente 
ou objetivamente parte dessas indagações, mas sabemos também que não são suficientes para re-
cuperarmos a história dessas entidades. Além dos estatutos fundacionais das associações, há muitas 
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práticas discursivas (oficiais e extra-oficiais) que constituem uma ampla rede de sentidos, cuja análise 
é importante para entendermos o que somos e, sobretudo, o que queremos ser.

Com esses questionamentos, “o que somos e o que queremos ser”, adentramos um pouco mais 
na discussão sobre a construção identitária das Apes.

A construção identitária das Apes
No embate em torno no conceito de identidade, emergem diferentes perspectivas. A abor-

dagem não essencialista, que defendemos aqui, considera que as identidades não resultam de 
um processo natural, mas são socialmente produzidas em determinadas conjunturas. Admitir a 
invenção1 da identidade, contudo, não é o mesmo que dizer que ela não tenha origem histórica, 
mas reconhecer que existem diferentes maneiras de resgatar a história de uma dada comunidade.

Para Hall (2012), as contradições e os conflitos são elementos constitutivos da identidade, 
que, por sua vez, vive um constante processo de (re)construção, sempre relacionado a demandas 
concretas de um momento histórico particular. Para Hall, a construção de identidade emerge sempre 
de um momento histórico específico e está relacionada com o delineamento de um projeto político 
mais amplo, vinculado às necessidades do tempo presente. Rejeita-se, veementemente, segundo 
essa perspectiva, a concepção de identidade integral e originária. As identidades estariam relacio-
nadas com a recuperação de recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não 
propriamente do que “nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas sim do que “quem nós podemos 
nos tornar” (HALL, 2012, p. 109).

Dialogando com essa concepção de identidade como projeto, entendo que a construção identi-
tária das Apes está atrelada às expectativas que compartilhamos em relação ao futuro. E quais seriam 
elas? Em um contexto tão diverso, há muitas possibilidades de respostas para essa indagação. Entretan-
to, volto o meu olhar a uma questão que nos é fundamental: o encaminhamento dado à implantação do 
ensino de língua espanhola na escola brasileira. Essa temática acompanha a história das Apes. 

Ela aparece desde o primeiro estatuto da APEERJ, em 1981, conforme exposto à continuação:

 
Figura 1 Trecho do Estatuto Fundacional da APEERJ, de 1981.  

Fonte: acervo pessoal.

1  Remete-se aqui ao conceito de “invenção” que Foucault recupera de Nietzsche como oposição da ideia de 
“origem” (FOUCAULT, 2003, p. 14-16).
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Como comentado anteriormente, a análise do estatuto não é suficiente para capturarmos 
os traços identitários das Apes. O estatuto explicita o discurso oficial, é o “cartão de visitas”, mas 
há outras práticas discursivas e, portanto, outras textualidades produzidas pelas associações que 
trazem sentidos importantes nesse processo de constituição identitária. Refiro-me, por exemplo, a 
uma verdadeira massa de textos, como boletins, programas de eventos, e-mails, convites, cartas, 
atas de reuniões e outros materiais possivelmente encontrados nos pertences de uma associação. 
Não podemos desconsiderar, é claro, os silenciamentos. Sabemos que muitas falas não são materi-
alizadas em textos escritos, propositalmente ou não. Há elementos que só podem ser revividos por 
meio de entrevistas, conversas... Há, porém, elementos da memória de uma associação “irrecupe-
ráveis”. E há também os “indizíveis”, na acepção foucaultiana, em determinados contextos.

Devo esclarecer que, na minha pesquisa de doutorado, detive-me nas atas de reuniões e 
nas cartas da APEERJ, especificamente. Fazendo desses documentos os meus monumentos – mais 
uma vez recorro a Foucault –, pude perceber a presença de diferentes vozes, muitas vezes antagô-
nicas, sobre o ensino de espanhol no sistema escolar brasileiro. Ou seja, entre nós, professores, 
historicamente, defendemos diferentes pontos de vista sobre o nosso ofício, sobre as concepções 
de língua, sobre as concepções de ensino de línguas, sobre a escola... Nossa identidade, como não 
poderia deixar de ser, é multifacetada e se constitui em um embate de posicionamentos enunciati-
vos, ora convergentes, ora opostos. 

Mais adiante, tratarei desses posicionamentos. Antes, porém, gostaria de tratar brevemen-
te do que entendemos como associacionismo.

Origens do associacionismo
Para entender a origem do associacionismo, é importante levar em consideração as condi-

ções históricas mais remotas que viabilizaram esse processo em nosso país. Nessa história, ganha 
destaque o papel dos colonos europeus que instituíram a prática de fundar entidades capazes de 
congregar essa coletividade e estabelecer relações de solidariedade entre os seus integrantes. A 
iniciativa de criar diferentes tipos de clubes, sociedades, fundações, associações e outras categori-
as de organizações constitui um elemento marcante da história da imigração no Brasil.

Segundo Fausto (1998),

a referência aos laços de grupo diz respeito à organização de microssociedades, situadas a meio caminho 
entre as esferas pública e privada, como é o caso dos clubes comunitários, teatros, associações de socor-
ros mútuos formadas por pessoas de uma determinada etnia ou de uma determinada região do país de 
origem, sindicatos, templos religiosos etc. (FAUSTO, 1998, p. 28).

Frisemos que a composição social entre essas sociedades era igualmente diferenciada, sen-
do algumas delas congregadoras de setores mais populares e outras de grupos mais elitizados.

Nesta investigação, interessa sublinhar que as organizações cívicas geridas pelos imigrantes 
desempenharam papel decisivo na configuração das origens do associacionismo no Brasil e, con-
sequentemente, de uma nova dimensão da institucionalidade social. Não se pode perder de vista, 
igualmente, que as sociedades de socorro e ajuda mútua constituem, juntamente com a união ope-
rária resultante do desenvolvimento industrial, a gênese da formação sindical no Brasil. Entretanto, 
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o caminho das associações para os sindicatos não era obrigatório ou necessariamente direto.
Além do reconhecimento da atuação dos imigrantes no berço do processo de mobilização 

da sociedade civil, não podem ser desvinculados outros fatores contextuais, igualmente indispen-
sáveis na tecedura da história do associacionismo. Nessa trajetória, o processo de abertura política 
no país e a participação popular nos anos 70 e 80 são elementos indispensáveis para a compreen-
são das condições de surgimento da primeira APE, em 1981. A partir 1978, com a revogação do Ato 
Institucional no 5, haviam sido abertas novas possibilidades legais para a organização de bases. A 
década de 1980 configura-se, portanto, como um momento de efervescência do associacionismo 
reivindicativo de caráter sindical e não sindical em nosso país. 

No caso da APEERJ, apesar da denominação “Associação de Professores de Espanhol Esta-
do do Rio de Janeiro”, instituir o sentido profissional a essa organização, a APEERJ, sequer alguma 
vez, se apresentou juridicamente como uma “associação profissional” e nunca pleiteou o status 
de sindicato, mantendo até hoje o “caráter exclusivamente cultural”, como se pode constatar no 
fragmento do seu estatuto fundacional.

A afirmação da APEERJ como entidade política, isto é, a verbalização desse “fazer político”, 
nas suas atas de reuniões, nas suas cartas e em outros registros foi sendo progressivamente cons-
truída na trajetória da APEERJ.

Para concluir esta parte, gostaria de enfatizar a constituição de associações profissionais 
de professores, considerada por Nóvoa (1999) como uma das etapas de profissionalização dessa 
categoria. Para o autor português, as associações profissionais “[...] desempenham papel fulcral 
no desenvolvimento de um espírito de corpo e na defesa do estatuto profissional de professores” 
(NÓVOA, 1999, p. 20).

O Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol evidencia a importância da preservação 
das Apes que, historicamente, têm oferecido aos professores de espanhol essa congregação em 
âmbito nacional. Estamos hoje na 16a edição desse evento, inaugurado há 30 anos ,em 1985, fruto 
da parceria da APEERJ com a Associação de professores de espanhol de São Paulo (APEESP), que 
teria feito a proposta de realização do congresso em carta enviada pelo professor Mario Gonzalez 
da Universidade de São Paulo. Na ocasião, o evento foi sediado na UERJ. A seguir, reproduzimos uma 
cópia da ficha de inscrição do I CBPE, cuja sigla inicial era CONBRAPE.
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Figura 2 Ficha de inscrição do I CBPE. 
Fonte: acervo pessoal.

O temário do I CBPE é um exemplo das transformações que vivemos no âmbito dos estudos 
relativos ao ensino de língua espanhola no Brasil, em interlocução, é claro, com a ampliação das 
pesquisas realizadas durante esses anos, com destaque os estudos da linguagem que nos trouxe-
ram contribuições inegáveis, rompendo com a tradição da quase exclusividade dos estudos literá-
rios e de cunho estritamente gramatical no temário do CBPE. 

Pese essa mudança significativa, cabe avaliarmos igualmente outra frente importante de 
ação das associações que está relacionada a outro tipo de congregação, que é a articulação entre 
os seus associados, por exemplo, para ações de cunho político em sentido estrito. Refiro-me, por 
exemplo, às intervenções junto às secretarias de educação, as cartas, os manifestos etc. Nesse 
caso, tomo como parâmetro a vivência da APEERJ, para dizer que, nós professores, seguimos tendo 
muitas dificuldades para nos articularmos politicamente, salvo em situações muitos específicas em 
nossa trajetória, que geraram entre nós mobilizações inclusive em nível nacional. Mas, no cotidia-
no, nas lutas menores, porém não menos importantes, seguimos precisamos de maior adesão, de 
maior articulação.
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Identidades das Apes
Caminhando para a conclusão deste trabalho, retomo o tema já tangenciado anteriormente, 

sobre as identidades das Apes. Levando-se em consideração que as identidades vivem constantes 
transformações, vale a pena trazer à tona algumas indagações, tais como: que elementos configu-
rariam mudanças significativas na identidade das Apes desde as suas fundações até os dias atuais? 
Apesar de tomar a APEERJ como centro de minha reflexão, suponho que possamos fazer o mesmo 
questionamento a outras Apes: o que haveria mudado na trajetória dessas entidades? O que éra-
mos? O que somos?

Estudando as cartas e as atas de reuniões da APEERJ desde 1981, identifiquei posicionamen-
tos enunciativos recorrentes. Ressalto neste trabalho apenas dois que nos ajudam a compreender a 
história da APEERJ e, possivelmente, de outras Apes. São eles: o posicionamento de enfrentamento a 
um discurso eurocêntrico e o posicionamento de politização da associação. Explicarei, à continuação, 
o que entendemos de cada um deles.

Em relação ao discurso eurocêntrico, os documentos da APEERJ indicam um movimento pro-
gressivo de enfretamento ao longo dos anos. Os registros escritos das primeiras gestões da APEERJ 
são atravessados pelo o que denomino discurso da “governamentalidade espanhola”. Utilizo essa 
expressão, “governamentalidade espanhola”, com o propósito de sublinhar mentalidades que legi-
timavam as práticas constitutivas de um regime de poder essencialmente marcado por traços de 
colonialidade e eurocentrismo. A guisa de exemplo, posso citar a grande incidência de referencias à 
Espanha nas atas de reuniões, seja para elogiar materiais didáticos oriundos desse país, seja para re-
ferenciar os cursos oferecidos pelo Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), seja para falar das 
reuniões convocadas pela Embaixada da Espanha, dentre outros temas.

Com o passar dos anos, porém, observa-se o fortalecimento de contradutas do professorado 
brasileiro, que conquista maior autonomia e passa a levar em consideração as especificidades exi-
gidas pelo sistema de ensino escolar brasileiro. Este, gradualmente, vai ganhando contornos mais 
nítidos para os professores. 

É o que se observa, por exemplo, num fragmento de ata 1994: o relato uma professora re-
cém-chegada de um curso em Salamanca, que manifesta a inadequação do curso oferecido por des-
considerar as especificidades do ensino de espanhol no Brasil. Considero esse enunciado uma ruptura 
discursiva significativa em relação a outros enunciados registrados nas reuniões da APEERJ.

O que chamamos “posicionamento de enfrentamento” a um discurso eurocêntrico está es-
treitamente relacionado com o que denominamos “posicionamento de politização da associação”. 
Referimo-nos, nesse caso, à crescente firmação identitária da APEERJ como entidade política. 

Como já apontado, observa-se que a verbalização desse “fazer político” foi crescendo ao lon-
go da história da APEERJ, passando a ser materializado discursivamente nas suas atas de reuniões, nas 
suas cartas à esfera pública... Entretanto, é importante levar em consideração que identificamos um 
duplo “movimento de politização” nas práticas discursivas da APEERJ, pois a mudança não se limitou 
à concepção sobre o papel exercido pela associação, mas, ao mesmo tempo, sobre o “papel exercido 
pelo ensino da língua espanhola na escola”. Há pelo menos 10 anos, a APEERJ, em suas textualidades, 
não defende qualquer ensino de língua espanhola, mas um ensino de língua espanhola atento à edu-



• 59 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

cação crítica e emancipatória na escola brasileira. 
 Por fim, concluo esta reflexão, sublinhando questões direta ou indiretamente apontadas 
anteriormente:

Em primeiro lugar, ressalto a necessidade de se preservar (ou de se incentivar) as Apes como 
espaços de encontro, de articulação entre professores de espanhol, em prol da expansão do ensino 
de espanhol. Mas não apenas isso. As ações das Apes são indispensáveis no processo de politização 
do ensino de espanhol. Em outras palavras, cabe a essas entidades estimular o reconhecimento 
dos professores de línguas estrangeiras, em suas diferentes frentes de atuação, como agentes das 
políticas de línguas e da educação. Essa afirmação, pautada numa concepção ampla do fazer políti-
co, acarreta o reconhecimento do poder desses trabalhadores em promover fissuras ou perpetuar 
rotinas na memória e na história do ensino espanhol. Em segundo lugar, como desdobramento da 
questão anterior, destaca-se a importância de refletirmos criticamente sobre o papel do ensino de 
línguas no sistema escolar, levando sempre em conta que muitos dos projetos de escola, instituídos 
pela mercantilização da educação, visam à reprodução ou, no máximo, a correção de detalhes da 
ordem estabelecida. 

Por fim, entendo que o nosso papel, como associação de professores de espanhol, vai além 
da promoção do ensino de língua espanhola no Brasil. Abrange uma luta que não é apenas de 
inserção e adaptação dessa disciplina numa escola já pronta para nos receber. A nossa luta é tam-
bém “de dentro para fora”, pois precisamos reconhecer o professor de línguas como agente das 
políticas de línguas e da educação em sentido mais amplo. E é, sobretudo, uma luta em prol de uma 
transformação da própria escola e das políticas educacionais em sentido mais amplo, que precisam 
realmente mudar para finalmente reconhecerem a importância do plurilinguismo na formação da 
criança e do adolescente.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os processos de reflexão sobre 

a aprendizagem e o ensino de espanhol vivenciado por graduandos em processo de formação inici-
al, a partir do teletandem. Observamos ações vinculadas a atividades desse contexto que, embora 
não estejam formatadas em salas de aula, são espaços de formação docente profícuos no que se 
refere aos processos de aprendizagem da língua e reflexão sobre a prática docente.

Como espaço de formação, o teletandem insere os estudantes em um ambiente diferenciado, 
constitui-se como um espaço de formação crítico-reflexiva necessário para o desenvolvimento pro-
fissional de futuros professores. Vários estudos1 já destacaram o potencial do teletandem: além de 
constituir um contexto de comunicação autêntica e intercultural, em um ambiente totalmente tecno-
lógico, a inovação do teletandem frente às práticas tradicionais de sala de aula reside na alternância 
de funções do interagente, que ocupa, em um mesmo espaço, os papéis de aprendiz e de tutor. 

Na modalidade institucional, conforme veremos, é estabelecida ainda uma rede de relações 
a partir das mediações: as trocas ocorrem não somente entre os pares de interagentes, mas também 
entre os colegas do grupo e entre os mediadores. 

Assim, consideramos o teletandem um espaço híbrido e complexo. Numa perspectiva crí-
tico-reflexiva de formação docente para o uso das tecnologias (MAYRINK; ALBUQUERQUE-COSTA, 
2013), esses “novos espaços” precisam ser inseridos no processo de ensino e aprendizagem de lín-
guas estrangeiras, quer seja se buscamos promover a proficiência no idioma estrangeiro, quer seja 
se temos o objetivo de estimular um amplo desenvolvimento profissional. De acordo com Zeichner 
(2010), tais espaços constituem condição essencial para a formação de professores. Para ele, 

[...] a criação de espaços híbridos na formação de professores nos quais o conhecimento empírico acadê-
mico e o conhecimento que existe nas comunidades estão juntos de modo menos hierárquico a serviço 
da aprendizagem docente representam uma mudança de paradigma na epistemologia dos programas de 
formação de professores (ZEICHNER, 2010, p. 479)

Portanto, com base nessas breves considerações, organizamos esta apresentação da seguin-
te maneira: inicialmente, definimos e caracterizamos o teletandem, assinalando algumas mudanças 

1  Cf. <http://www.teletandembrasil.org/publications.html>.
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ocorridas ao longo da trajetória e desenvolvimento do projeto; em seguida, refletimos sobre as im-
plicações do teletandem no ensino de espanhol e na formação docente, a partir de alguns dados 
extraídos das interações desenvolvidas entre a Unesp e a Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), contexto em que desenvolvemos esta pesquisa.

O que é teletandem?
As práticas de teletandem, no contexto do curso de Letras da Unesp/Assis, têm sido recor-

rentes desde a implantação projeto Teletandem Brasil: Línguas Estrangeiras para Todos.2 O projeto 
iniciou-se no ano de 2006 instituindo parcerias entre estudantes universitários brasileiros da Unesp 
e de universidades estrangeiras, configurando-se como um contexto virtual de aprendizagem autô-
noma e colaborativa em que cada um ensina sua língua de proficiência e, ao mesmo tempo, apren-
de a língua do outro, mediante o uso de ferramentas de conversa e/ou mensagem instantânea 
(TELLES, 2009; TELLES; VASSALO, 2006). Outros autores o definiram como um “modelo de aprendi-
zagem”, conforme observamos a seguir:

Trata-se do regime de tandem, um modelo de aprendizagem colaborativa de línguas surgido no final 
do século passado que, em sua versão mais atual, o teletandem, faz uso de aplicativos de mensagens 
instantâneas (Instant Messaging) para o contato virtual entre aprendizes de línguas estrangeiras (LE) 
(BENEDETTI, 2013, p. 66, grifo do autor).

Mais recentemente, um dos aspectos que passa a ser considerado no escopo das pesquisas 
sobre o teletandem é o “contato transcultural” instaurado em tais interações. Dessa forma, mais 
recentemente, o teletandem é redefinido como

[...] um contexto autônomo, colaborativo de interação on-line via webcam que utiliza tecnologia VOIP 
(como Skype, dentre outros) e que facilita o contato transcultural entre povos de diferentes países. No 
teletandem, um parceiro ajuda o outro na aprendizagem de sua língua nativa (ou língua na qual é profi-
ciente), com a supervisão de um professor-mediador (TELLES, 2015, s/p).

É importante explicitar que o processo de ensino e aprendizagem no teletandem, desde 
sempre, está baseado em princípios de autonomia e reciprocidade compartilhados pela parceria. 
Não se trata de uma simples conversação entre um par bilíngue; os participantes no teletandem 
são pessoas interessadas em aprender a língua do outro a distância e de forma relativamente 
autônoma (TELLES, 2009, p. 47). Nas interações, o foco da atenção não recai apenas sobre o aspec-
to comunicativo (conteúdo da conversação, significado no desenvolvimento da fluência oral), mas 
também sobre a forma (precisão linguística e correção da produção). 

É importante ressaltar que, no desenvolvimento do projeto, ao longo de sua trajetória – já de 
dez anos – em nossa instituição, muitas transformações ocorreram no que diz respeito, especialmente, 
ao formato e efetivação das parcerias e à maneira como as sessões de interação vêm sendo conduzidas. 

Isso está relacionado ao fato de que, atualmente, as parcerias com as universidades estrangei-
ras tenham sido ampliadas e institucionalizadas. O que antes constituíam interações independentes, 
em horários acordados entre os próprios interagentes, de forma mais autônoma, passou a acontecer 

2  Projeto Fapesp – Processo 06/03204-2.
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com grupos nos laboratórios da universidade, em horários estabelecidos por professores e/ou alunos 
de pós-graduação (mediadores),3 sob sua coordenação, organização e acompanhamento/tutoria.

Evidentemente, os objetivos desse novo formato institucionalizado também se expandiram 
em relação ao modelo anterior. Por um lado, a modalidade em grupos passa a existir para atender 
às demandas de universidades estrangeiras com interesse em incluir a prática do teletandem como 
parte das atividades dos alunos nas aulas regulares de Português/LE (Língua Estrangeira). Por outro 
lado, essa nova configuração também significa, nas universidades brasileiras, constituir um novo 
espaço (além da sala de aula) que não apenas possibilita a inserção dos alunos em contextos autên-
ticos e interculturais de comunicação em língua estrangeira, mas também o compartilhar de suas 
experiências para uma formação crítico-reflexiva. 

As modificações ocorridas na configuração do teletandem, nessa trajetória até aqui descrita, 
implicou em questões muito relevantes para o desenvolvimento das atividades do projeto. Dentre 
elas ressaltamos: (i) o acompanhamento dos interagentes durante as sessões; (ii) a realização das 
sessões de mediação, ao término de cada interação em grupo; e, por fim, (iii) o aprofundamento da 
pesquisa, pois esse novo formato, além de facilitar a coleta e registro dos dados (anotações, diários 
reflexivos, gravações em áudio das mediações, gravações das interações), permite que todos os 
envolvidos participem de seu processo de construção. 

Olhar reflexivo sobre os dados: recortes de mediações
Para o presente estudo,4 os dados foram extraídos da parceria Unesp – UNAM, cujas inte-

rações vêm ocorrendo sistematicamente desde o ano de 2012, a cada semestre letivo, no formato 
institucional não integrado,5 em ambas as universidades. Nesse período, reunimos, uma vez por 
semana, em média quinze pares, num total de dez semanas a cada semestre. Após cada sessão de 
interação, organizamos momentos de mediação6 para acompanhar o desenvolvimento das sessões 
e intervir na potencialização do processo de ensino e aprendizagem. Os excertos que virão a seguir 
foram extraídos de gravações das sessões de mediação.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é pautada nos pressupostos 
da pesquisa qualitativa, uma vez que o enfoque está centrado no processo em que acontecem as 
ações de teletandem, bem como na reflexão sobre as práticas de ensinar e aprender línguas. Ape-
sar de presentes no decorrer das interações, os mediadores não fazem interferências e suas obser-
vações posteriores, no momento das mediações, buscam impulsionar reflexões acerca das ações 
individuais. Essa forma de conceber a metodologia vem ao encontro do que entendemos que deva 
conduzir a pesquisa em educação de línguas e formação de professores como um caminho que 

3  Pesquisadores, professores da graduação e/ou alunos da pós-graduação e da graduação que não só atuam no 
estabelecimento das parcerias, mas também no acompanhamento e supervisão das sessões de teletandem conjuntas. 
4  O artigo completo referente à pesquisa aqui apresentada já foi aprovado para publicação em periódico, que 
se dará no primeiro semestre de 2017.
5  As parcerias são acordadas entre duas universidades com certo controle pedagógico e diretrizes estabelecidas. 
As sessões de interação ocorrem com o apoio dos professores das universidades envolvidas, em laboratórios na univer-
sidade, com o auxílio de mediadores, mas não têm caráter obrigatório ou vínculo com disciplinas curriculares.
6  Após cada sessão de interação, são organizadas as mediações, momento em que os mediadores abrem espaço 
para que os participantes relatem e compartilhem suas experiências. Nesse contexto, os mediadores buscam formas de 
intervenção para auxiliar na potencialização do processo de ensino e aprendizagem proposto pelo teletandem.
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permita repensar o objeto e repensar a própria trajetória.
A partir dos dados aqui considerados, confirmamos, como em muitos outros estudos ante-

riores,7 a potencialidade do teletandem, especialmente pelo fato de constituir um contexto autên-
tico de uso da língua e, portanto, possibilitar o contato com outra realidade linguística, histórica 
e social, o que contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento das competências linguística e 
intercultural na LE. 

Segundo Brammerts (2003, p. 30 apud BENEDETTI, 2013, p. 80),

a aprendizagem de língua por meio de comunicação autêntica gera mudança de foco para elementos 
inerentes às habilidades comunicativas, as quais nem sempre estão presentes em situações simuladas 
de sala de aula, por exemplo.

Para ilustrar, apresentamos a seguir um relato em que a interagente, referindo-se a uma 
das interações, expressa sua ansiedade ao ter que “usar os tempos do passado” no espanhol, tema 
bastante recorrente nas aulas regulares do curso. A interagente se deflagra com uma situação real 
de comunicação, que requer uso de estruturas da LE, possibilitando testar e aplicar seus conheci-
mentos linguísticos sobre o espanhol. Conforme observamos, esses momentos não apenas susci-
tam sua reflexão como também despertam sua consciência sobre as flexões e usos efetivos desses 
tempos verbais na língua espanhola: 

TL – Na primeira interação eu não tava tão nervosa como a segunda, eu fiquei mais nervosa porque ela 
me fez perguntas, ela trouxe, ela anotou, eu vi que ela tava lendo algumas perguntas que ela tinha pra 
mim e assim várias coisas que ela perguntou eu tive que usar muitos verbos no passado. Daí eu falei 
assim ai meu Deus! Agora eu vou ter que usar os verbos todos no passado e também...
M – E o passado é irregular.
TL – É complicado, daí eu falei assim pra ela, você pode repetir e me corrigir?
M – E o tempo que mais tem mais irregularidades é o pretérito indefinido do espanhol, o que é mais 
difícil pra nós.
TL – É, e eu tinha que formular o que eu ia falar e pensando em colocar os verbos corretamente no 
passado. Mas foi uma experiência, está sendo uma experiência muito legal, eu tô gostando bastante.

Em outra situação, observamos que a interagente, ao confundir-se em relação aos usos das 
formas pronominais de tratamento do espanhol, durante suas interações, relata o fato de ter sido 
corrigida por seu parceiro:

M – E você conseguiu falar mais em relação à semana passada?
SS – sim, na semana passada, eu tava fazendo muita confusão porque eu comecei a misturar português, 
eu acho que estava meio nervosa e comecei a misturar português com espanhol, então eu tava... porque 
usted pra eles é como um tratamento formal, né? Então a todo momento eu não conseguia falar o tú, 
eu falava o usted e daí ele me corrigiu, porque seria como se eu estivesse falando senhor né e tal. Daí 
hoje eu já falei o tú, daí ele até falou que eu falei melhor, consegui falar mais.

Isso, de certa forma, permitiu-lhe compreender a persistência de alguns traços de interfe-

7  Cf. produção científica sobre o teletandem no seguinte endereço: <http://www.teletandembrasil.org/
publications.html>.
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rência da língua materna sobre a estrangeira, fato muito comum entre línguas próximas. A situação 
autêntica, novamente aqui, deflagra uma percepção mais consciente sobre tais usos e suas diver-
gências que, nesse caso, extrapolam o nível linguístico, estendendo-se também aos aspectos de or-
dem sociocultural previstos nessa negociação de significados. Nesses casos, os alunos não apenas 
aprendem os usos da língua, mas passam a refletir sobre eles, e isso contribui significativamente 
para sua formação, não apenas discente, mas também docente.

É importante destacar que, no caso de interações português/espanhol, temos observado, 
ainda, que é muito comum que as línguas se misturem em alguns momentos, devido à proximidade 
e relativa possibilidade de intercompreensão, como também é confirmado pela interagente em 
seu relato, acima considerado. Quando isso se dá de forma consciente, para fins de contraste, 
pode contribuir para o aprendizado, conforme observa Benedetti (2013):

Embora a mistura das línguas fira um dos princípios da aprendizagem em regime de tandem, ou seja, o 
uso separado das línguas de aprendizagem, o confronto entre as línguas/culturas durante a comunicação 
dialógica pode contribuir significativamente para o entendimento não só do funcionamento da língua 
como também dos valores que permeiam os significados dessa língua em contraste com a outra (BENE-
DETTI, 2014, p. 80).

No seguinte fragmento, vemos o relato de negociação de significados, por meio de contras-
te, no intento de esclarecer o uso de expressões como “tipo” (muito comum no português) e uma 
possível equivalência no espanhol: 

E – Por exemplo, o que você trouxe pra ele de gíria?
SS – É isso que foi complicado, porque quando ele, a gente elegeu falar sobre gírias, tipo como eu vou 
explicar que eu falo “tipo” toda hora [risos] não tem, como eu vou explicar o que é “o tipo”? E daí eu 
tentei explicar pra ele o que a aqui a gente fala tipo assim e tal [risos].
E – Só pra fazer um contraste eles falam que onda way.
SS – É que onda way, daí ele tentava explicar algo semelhante, que eles falam...

Porém, quando isso não ocorre, é necessário que os mediadores interfiram no acompa-
nhamento e supervisão das interações, com o fim de evitar fossilizações e a enganosa sensação de 
competência comunicativa plena, tão comum na aprendizagem de espanhol/LE por lusofalantes. 
Dessa forma, podemos destacar que a modalidade de teletandem institucional tem favorecido esse 
acompanhamento, conforme vimos discutindo:

[...] no caso da interação português/espanhol, as fronteiras entre as línguas, como vimos, nem sempre 
são tão evidentes, em especial, se se trata de aprendizes iniciantes. Dessa forma, acreditamos, mais uma 
vez, que a presença e a supervisão de um professor mediador sejam importantes para que os participan-
tes possam obter um melhor aproveitamento nesse processo. O professor mediador pode, em seu tra-
balho de monitoração, observar e avaliar as interações, e, dessa maneira, intervir ajudando seus alunos 
a observarem tais ocorrências, assim como as marcas de sua interlíngua, bem como a de seu parceiro. 
Embora, em princípio, possamos aceitar as manifestações dessa interlíngua (como resultado natural des-
se processo), é necessário saber que uma coisa é reconhecer sua existência; outra, muito diferente, é 
levar os alunos a assumirem o estudo do português/LE e do espanhol/LE de forma a superá-la e a não se 
contentarem com a mera possibilidade de atender às necessidades primárias de comunicação, por meio 
do “portunhol” que, em geral, está longe de qualquer forma usual de expressão na língua-meta (RAMOS; 
CARVALHO; MESSIAS, 2013, p. 17-18).
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Esse aspecto tem sido um grande diferencial nessa modalidade de teletandem, especial-
mente entre as interações português/espanhol que, por sua singularidade, permitem certo grau de 
intercompreensão entre os pares. O trecho a seguir exemplifica, na mediação, a interferência da 
professora e de outros colegas do grupo, diante do relato de que os interagentes não se preocupa-
vam com a delimitação de períodos para conversar em uma e outra língua.

E – E em que língua você começou, em português ou espanhol?
M1 – Só falou em espanhol?
CC – É que é assim, eu perguntava em português aí ela respondia em espanhol, aí depois ela perguntava 
em espanhol e eu respondia em português.
E – Tem que definir!
M2 – Ai, o ideal é que você defina, que você defina nem que vire um portunhol no começo, mas você 
pode falar, agora é o português. 
E – Daí as duas vão falar só o português, e depois só o espanhol. Pra ela conseguir te ouvir e poder te 
corrigir te ajudar.
M2 – Na hora do espanhol, se você não sabe, você diz que não sabe como é que diz. Daí ela vai/ você 
entendeu? Mas é bom delimitar.
CC – uhum (positivo)
E – Pra poder se sentir forçada a falar.
M1 – Exatamente. 
M2 – E vocês controlam.
M1 – Não há um aproveitamento seu nem dela. Porque ela precisa falar português e ouvir português e 
você precisa falar o espanhol e ouvir o espanhol. Certo? Mas mantendo sempre esta comunicação. Uma 
língua e depois outra língua. É claro que vocês vão ter essas dificuldades, como aconteceu, ah eu não 
sabia, eu falava e ele me traduzia e eu repetia. 

Com a possibilidade de intercompreensão, as interagentes “acomodam-se” cada qual utili-
zando sua língua materna. A intervenção dos mediadores, aqui, se faz imprescindível para que os 
participantes sintam-se desafiados a se arriscarem na língua estrangeira, segundo os objetivos e 
princípios delineados para a aprendizagem no contexto teletandem.

Assim sendo, destacamos o potencial do teletandem institucional por constitui-se como 
esse espaço de supervisão, acompanhamento e compartilhar de experiências, que se estende para 
além do contexto de sala de aula. Em vários relatos extraídos das sessões de mediação, observa-
mos que os participantes, alunos de espanhol da graduação, reconhecem as práticas do teletan-
dem como complementares a sua formação curricular, como vemos a seguir: 

TH – E é assim, a gente conhecer assim, vendo ela falar eu aprendo bastante né, a gente aprende bastante 
vai vendo as palavras novas, vai/ eu acho que deveria ter isso pra todo mundo porque é uma complemen-
tação do curso, então é muito legal, pena que não dá pra todo mundo fazer, mas é muito interessante.

T1 – Ah! Eu acho que está sendo uma experiência muito boa, e que tá me ajudando bastante porque na 
sala de aula a gente querendo ou não, não fala muito né e é assim colocar em prática aquilo que a gente 

estuda é muito bom. 
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Além de constituir esse espaço complementar, como extensão do curso de espanhol, essa 
modalidade de teletandem também contribui para a formação como docentes, uma vez que os 
participantes não apenas vivenciam a experiência de aprender e ensinar línguas, mas, nesse caso, 
especialmente, têm a oportunidade de compartilhar tal experiência, o que desencadeia a reflexão 
sobre esse processo. Trata-se, portanto, de um espaço de construção conjunta de conhecimento, 
numa rede de relações entre os pares de interagentes, os colegas do grupo e os mediadores. 

E, por fim, não poderíamos deixar de destacar o potencial do teletandem no que se refere 
à inserção tecnológica dele decorrente. Ademais de romper com a distância geográfica, o contexto 
de ensino e aprendizagem teletandem, conforme explicitamos, oportuniza ao discente adaptar-se 
a processos de ensinar e aprender mediados pelo computador e pela internet. 

No caso da parceria entre a Unesp e a UNAM, entendemos as práticas de teletandem como 
um espaço de formação para o docente de língua espanhola. Nesse sentido, o manejo de ferramen-
tas web (tais como o Skype, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Teleduc, os mecanismos de 
busca etc.), de maneira geral, funcionam como uma forma de situar o aprendiz em práticas de utili-
zação da tecnologia. No excerto abaixo observamos, no diálogo das mediadoras com a interagente 
brasileira, um esforço para potencializar a utilização da internet e do ambiente AVA nos processos 
de construção individual do saber.

M – E mandar no, postar no teleduc.
R – Você postou no teleduc? Você salvou ou escreveu no chat? Essas coisas que você está falando?
LL – Coloquei algumas coisas, deu bastante, porque semana passada a gente conversou só uns minutos 
e não deu pra nada. Mas/
M – quando vocês estão conversando, pra checar a ortografia ou uma dica, um link ou qualquer coisa que 
eles façam e vocês pra eles, registra no chat. Daí, depois salva e está ali. 
R – É que depois você olha, lê tudo, é legal!

Nesse aspecto, o teletandem possibilita uma infinidade de ações, contribuindo para o le-
tramento digital desses alunos em processo de formação: para que a interação seja aprimorada, 
há uma série de recursos disponíveis nos programas utilizados que são constantemente acessados. 
Numa perspectiva crítico-reflexiva de formação docente para o uso das tecnologias, conforme já 
nos referimos aqui, não mais podemos prescindir desses novos elementos no processo de ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras. Conforme assinalam Garcia, Norte e Messias (2012):

Com a constatação do advento da internet, do acesso dinâmico às informações e ao conhecimento em 
bancos de dados virtuais, da rápida propagação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
mundo e, sobretudo, em nosso país, constatamos que a relevância das novas tecnologias em contextos 
educativos é inquestionável. Dessa forma, não podemos nos privar do dever de refletir sobre ações pe-
dagógicas que almejem incluir nossos alunos em uma realidade social cujas práticas se tornam cada vez 
mais tecnologizadas (GARCIA; NORTE; MESSIAS, 2012, p. 9).

Considerações finais
A breve reflexão que aqui apresentamos corresponde a uma parte da investigação que vi-

mos desenvolvendo no acompanhamento e supervisão do projeto teletandem, nas interações es-
panhol – português entre a Unesp e a UNAM. Conforme já destacamos, tal parceria tem se cons-
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tituído como espaço além da sala de aula, para que alunos do curso de Letras Espanhol, em nossa 
instituição, possam não apenas aprimorar a proficiência na língua espanhola, mas também desen-
volver-se como professores.

Segundo os dados considerados, dentre as contribuições do teletandem, destacamos: o 
fato de possibilitar que os participantes tenham um contato autêntico de uso da língua, como prá-
ticas discursivas e, portanto, com essa nova realidade linguística, histórica e social; em decorrência, 
possibilitar que os pares desenvolvam a competência comunicativa linguística e intercultural na LE; 
e, sobretudo, no caso de professores em formação, desenvolver o hábito de refletir sobre a ação 
de aprender/ensinar línguas. 

A modalidade institucionalizada instaurou, conforme também já assinalamos, um contexto 
híbrido e complexo (ZEICHNER, 2010) em que os participantes, numa rede de relações, interagem, 
a partir das mediações: as trocas ocorrem não somente entre os pares, mas também entre os cole-
gas do grupo e entre os mediadores. Nesse sentido, as relações de poder não são estáticas, oscilam 
durante o processo e variam de uma parceria para outra, nessa rede de interlocutores.

Dessa forma, acreditamos que o Teletandem Institucional representa, para os cursos de for-
mação de professores de línguas, um espaço em que o discente dialoga com os conhecimentos de 
seus interlocutores e também com seus próprios conhecimentos. Configura-se como um cenário 
deflagrador de reflexões que potencializam e auxiliam na construção de saberes empíricos, teóri-
cos e metodológicos importantes para o fortalecimento de sua identidade como professor, aqui, 
mais especificamente, de espanhol/LE.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OFERTA  

DE LÍNGUA ESPANHOLA NAS ESCOLAS:  

UMA ANÁLISE NECESSÁRIA

Andrea S. Ponte 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Que relação pode ter a política linguística e a prática docente de um professor de espanhol? 
De que forma a formação de professores de espanhol está inserida em um projeto de planificação 
linguística? Questionamentos dessa natureza são bastante frequentes entre jovens professores 
ainda em formação e, muitas vezes, também entre professores de espanhol na ativa há vários anos. 
Isso evidencia, por um lado, a necessidade de incrementar a formação de futuros professores de 
espanhol para além dos conteúdos linguísticos ou literários tradicionalmente abordados nos cursos 
de licenciatura e, por outro, a premência de pensar o ensino de espanhol no Brasil dentro de uma 
perspectiva teórica que considere o contexto político e social em que ele se insere.

Louis-Jean Calvet começa seu livro Las políticas lingüísticas (1997) afirmando que a ingerên-
cia dos homens sobre as línguas ocorre desde sempre: fixar normas ou usos, privilegiar determina-
das variedades, intervir nas formas da língua são práticas presentes na ação dos homens em suas 
sociedades. O autor afirma, ainda, que política e planificação linguística são conceitos recentes, 
que dão conta apenas parcialmente de práticas antigas.

Talvez isso explique, ao menos parcialmente, a dificuldade de estabelecer a relação entre a 
implantação de uma língua em um sistema educativo, sua oferta nas escolas e a formação de seus 
professores: estamos tão acostumados a observar esse manuseio linguístico descrito por Calvet, 
que um olhar mais crítico exige um distanciamento do contexto (neste caso, um contexto no qual 
estamos inseridos) que pode ser trabalhoso.

No sentido de tentar contribuir com esse olhar crítico, este texto apresenta um exercício de 
análise do processo de planificação linguística que está em andamento e que tem, como objetivo, 
a implantação do espanhol no currículo do Ensino Médio. E afirmamos que está em andamento 
porque todos sabemos que, apesar de já fazer 10 anos que a Lei 11.161 foi promulgada, a oferta do 
espanhol nas escolas ainda está longe de ser uma realidade em todo o Brasil.

Para fazer este exercício apresentamos resultados parciais de um levantamento que está 
sendo feito no nordeste sobre a situação do espanhol no que se refere à oferta no Ensino Médio e à 
formação de professores. Aqui, aparecem somente dados (ainda incompletos, em alguns casos) da 
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Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. A análise que propomos só poderá adquirir uma dimensão 
válida quando puder apresentar dados completos dos nove estados da região, motivo pelo qual 
insistimos em que este texto se propõe a ser somente um exercício.

O primeiro ponto para o qual é preciso chamar a atenção é, precisamente, a incompletude 
dos números apresentados: não existem dados organizados e atualizados sobre a situação do es-
panhol. De um modo geral, as associações de professores de espanhol, salvo raras exceções, não 
têm esses dados. No que se refere à oferta de língua espanhola no Ensino Médio, o natural seria 
encontrar todos os dados numéricos nas Secretarias Estaduais de Educação. De fato, eles estão 
lá, mas muitas vezes não se sabe onde, o que significa que qualquer pedido a uma Secretaria su-
põe a incursão por diferentes coordenações (Estatística, Ensino Médio etc.) que geralmente não 
conversam entre si e que aparentemente têm pouca disposição para atender demandas externas 
desta natureza. São professores das Licenciaturas em Língua Espanhola1 que, por meio de projetos 
das universidades, disciplinas de Estágio Supervisionado, orientações de TCC, enfim, por meio do 
seu trabalho enquanto formadores de professores, que detêm de forma mais consistente dados 
concretos e organizados sobre a situação do ensino de espanhol nos seus estados. Agradecemos, e 
muito, a todos os colegas das universidades federais e estaduais e dos institutos federais que pron-
tamente nos enviaram todas as informações apresentadas neste texto.

Começaremos nosso exercício apresentando um panorama das instituições que formam 
professores de espanhol em cada estado:

PARAÍBA
Número de habitantes: 3.944.000
Licenciaturas: 

- Universidade Federal da Paraíba: 2 (presencial e distância)

- Universidade Federal de Campina Grande: 1

- Universidade Estadual da Paraíba: 2 (Campus de Monteiro e Campus de Campina Grande)

Total: 5
Especialização: não há
Pós-graduação: não possui linhas específicas na área

1  Agradecemos aos colegas Marcia Paraquett (UFBA), Patricio Nunes Barreiros (UEFS), Sandro Drumond (UFS), 
Doris Matos (UFS), Juan Pablo Martín (UFPE), Fabio Marques (UEPB), Isis Milreu (UFCG), Ana Berenice Martorelli (UFPB), 
Maria Luiza Batista (UFPB), Pilar Roca (UFPB) e Juan Ignacio Centurión (UFPB).
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PERNAMBUCO
Número de habitantes: 9.278.000
Licenciaturas: 

- Universidade Federal de Pernambuco: 2 (presencial e distância)

- Universidade Federal Rural de Pernambuco: 1

- Universidade de Pernambuco: 1 

- Instituições privadas: 4

Total: 8
Especialização: 2 (em instituições privadas)
Pós-graduação: não possui linhas específicas na área

SERGIPE
Número de habitantes: 2.220.000
Licenciaturas: 

- Universidade Federal de Sergipe: 3 (2 presenciais e 1 distância)

- Instituições privadas: 2

Total: 5
Especialização: 1 (Universidade Federal de Sergipe) e 1 (em instituição 
privada)
Pós-graduação: não possui linhas específicas na área

BAHIA
Número de habitantes: 15.130.000
Licenciaturas: 

- Universidade Federal da Bahia: 1 

- Universidade do Estado da Bahia: 2 

- Universidade Estadual de Feira de Santana: 1 

- Universidade Estadual de Santa Cruz: 1 

- Instituições privadas: 3

Total: 8
Especialização: 1 (Universidade Estadual de Santa Cruz)
Pós-graduação: não possui linhas específicas na área
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Nas Licenciaturas mencionadas, pelo menos as das universidades públicas, que são a mai-
oria, há uma série de projetos e programas em andamento: Iniciação à Docência (Pibid), Inicia-
ção Científica (Pibic), Prodocência (consolidação de licenciaturas), Prolicen (que visa a melhoria 
da qualidade dos cursos de licenciatura, contribuindo com a formação dos alunos da instituição e 
com a formação continuada dos professores da rede pública de ensino), Extensão etc. Todas essas 
universidades, em maior ou menor escala, mantêm algum diálogo com as escolas públicas, seja por 
meio desses projetos, seja por meio das disciplinas de estágio supervisionado. Todos esses projetos 
contam com a participação de bolsistas e voluntários. Só na Universidade Federal da Paraíba, por 
exemplo, que atualmente conta com um número muito reduzido de professores de espanhol, há 
atualmente seis projetos diferentes em andamento na graduação. Em cursos maiores, este número 
aumenta significativamente. No âmbito da pós-graduação, apesar das universidades não oferece-
rem em seus programas linhas de pesquisa específicas na nossa área, todos os estados que menci-
onamos contam com professores de espanhol credenciados nos programas de pós, o que permite 
o desenvolvimento de pesquisas na área do hispanismo.

Como situar esse quadro de formação de professores dentro do processo de planificação 
linguística? Robert Cooper, em seu livro La planificación lingüística y el cambio social (1997), como 
bem diz o título, trata de demonstrar que, para entender um processo de planificação linguística, 
é preciso entender as mudanças sociais que a impulsionam, o que, a nosso ver, se aplica perfei-
tamente à situação da implantação do espanhol no sistema educativo brasileiro. O autor afirma 
que para analisar uma planificação linguística devemos obedecer aos seguintes passos: descrever, 
explicar e predizer.

Dentro da descrição é possível começar, de uma forma bem ampla, mencionando os agen-
tes envolvidos: governo federal, governos estaduais e, em outra escala, comunidade acadêmica e 
associações de professores de espanhol.

O governo federal é responsável por ações como a elaboração de documentos norteadores 
– como é o caso das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) –, a seleção e posterior 
distribuição de material didático – inclusão da língua espanhola no Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e a distribuição de livros por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) –, a inclusão de material de espanhol no Portal do Professor do MEC, a publicação de 
obras como o volume dedicado ao espanhol da série Explorando o Ensino etc.

O governo estadual é responsável pela adequação da Lei à realidade do estado, determinando de 
que forma o espanhol será ofertado. É responsável também pela seleção e contratação de professores.

A comunidade acadêmica, geralmente por meio das suas instituições, deve garantir  
a formação adequada de docentes e também criar a possibilidade de um diálogo constante entre 
a escola e a universidade.

As associações de professores, enquanto representantes do conjunto de professores de espa-
nhol de cada estado, devem agir em parceria ou pelo menos em diálogo constante com as Secretarias 
de Educação e as universidades.

Assim, dentro do que nos cabe, enquanto comunidade acadêmica que forma professores, 
vemos que, ao menos nesses estados do nordeste que mencionamos, o trabalho está sendo feito. 
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Não queremos dizer, com isso, que tudo é perfeito. Muito pelo contrário. Todos enfrentamos dife-
rentes dificuldades em nossas universidades (nem sempre o diálogo com as escolas ocorre como 
deveria, a sobrecarga de trabalho dos professores do ensino superior muitas vezes impede proje-
tos de formação continuada, enfim, certamente todos os colegas das universidades mencionadas 
poderiam fornecer uma lista de coisas que eles acham que devem melhorar nas suas respectivas 
licenciaturas). Mas isso faz parte do ato saudável de não se acomodar, e nós podemos afirmar que 
professores de espanhol estão sendo formados para atender a demanda da Paraíba, de Pernambu-
co, de Sergipe e da Bahia. 

Portanto, a falta de professores, que em 2010 foi apontada pela imprensa como principal 
impedimento para a efetiva implantação do espanhol, já não é um problema tão grande assim.

É possível afirmar, portanto, que ao menos uma peça dessa engrenagem da planificação 
linguística está funcionando: há professores. No entanto, isso está longe de ser suficiente.

De acordo com Cooper (1997, p. 60), a planificação linguística “[…] comprende los esfuer-
zos deliberados por influir en el comportamiento de otras personas respecto a la adqusición, la 
estrutura o la asignación funcional de códigos lingüísticos”. Então temos que pensar que agentes 
trataram de influir quais comportamentos, de que pessoas, e com quais objetivos. Pensar quais 
foram os meios e os resultados.

No nosso caso, o objetivo é convencer a sociedade brasileira da importância da inclusão 
da língua espanhola no currículo do Ensino Médio, ou seja, da sua participação no processo de 
formação dos cidadãos. E usamos convencer porque, enquanto não houver convencimento dos 
destinatários, não há lei nem resolução que valha.

Mencionamos ações empreendidas por diferentes agentes; nos quadros a seguir, veremos 
um pouco dos resultados e, para isso, nos voltaremos para os nossos quatro estados do nordeste. 
Como já foi dito no início do texto, os dados apresentados aqui são ainda incompletos. 

BAHIA
- Em 2011, quando o Conselho Estadual de Educação regulou a oferta de espanhol,  
das 650 escolas estaduais de Ensino Médio, somente 55 ofereciam espanhol; 

- Havia então um total de 97 professores atuando;

- O estado conta ainda com 24 escolas de institutos federais que ofertam espanhol 
(total de 37 professores);

- Em 2013, 74 professores concursados tomaram posse;

- Vale lembrar que a Bahia tem 15 milhões de habitantes.
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SERGIPE
- Há 356 escolas estaduais de Ensino Médio, das quais 103 ofertam espanhol. Na ca-
pital, são 85 escolas, das quais 15 ofertam espanhol;

- Todos os professores são efetivos e licenciados em Língua Espanhola. Há uma pe-
quena parcela licenciada em outras línguas, mas que está cursando espanhol (75% do 
curso concluído) e ocupam as vagas provisoriamente;

- A Universidade Federal de Sergipe, por meio de seus projetos (Pibid) e pesquisa (Es-
pecialização), tenta acompanhar a oferta na capital;

- Histórico dos concursos da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe:

2010 – 99 vagas para espanhol

2012 – 40 vagas para espanhol 

Posteriormente, as vagas foram ampliadas, e houve 230 aprovados que ainda estão 
sendo chamados.

PERNAMBUCO
- Não foi possível obter dados nem na Secretaria Estadual de Educação, nem junto à 
Associação de Professores de Espanhol. Sabe-se que há a oferta em parte das escolas 
da capital, muitas vezes por meio de núcleos de língua. Esta oferta diminui à medida 
que avançamos para o interior. Muitos dos professores que atuam nas escolas não têm 
formação em Letras/Espanhol;

- Vale lembrar que Pernambuco tem 9 milhões de habitantes.

PARAÍBA
- Há 393 escolas estaduais de Ensino Médio, das quais 151 ofertam espanhol. Na capi-
tal, há 49 escolas, das quais 10 ofertam espanhol;

- Há aproximadamente 263 professores atuando, dos quais somente 28% têm contra-
to efetivo. Todos os demais possuem contratos temporários.

- Histórico dos concursos da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba:

2005 – total de 1524 vagas – 4 para espanhol (Licenciatura Letras Espanhol)

2008 – total de 504 vagas – nenhuma para espanhol

2011 – total de 1040 vagas – nenhuma para espanhol

2012 – total de 2000 vagas – nenhuma para espanhol

- Dos 263 professores que atuam, 93 não possuem formação em língua estrangeira,  
e 170 possuem formação em língua estrangeira (mas não obrigatoriamente espanhol).
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E aqui fica claro que, antes mesmo de chegar ao comportamento linguístico das pessoas 
afetadas por uma planificação linguística, é preciso influenciar o comportamento das instituições 
que são agentes desta planificação. E fica mais claro ainda se olharmos para todos os agentes da 
planificação linguística que tratamos de analisar aqui.

Em primeiro lugar – e seria impossível não mencionar isso –, o próprio governo federal e sua 
falta de clareza quanto aos propósitos que levam à promulgação da Lei 11.161. 

Se, por um lado, se insistiu que se tratava de uma ação que visava à integração regional, por 
outro, interesses políticos e econômicos alheios a essa integração regional nunca se ausentaram, 
e a presença e a influência da política linguística espanhola são muito latentes. O Estado brasilei-
ro, enquanto agente de uma planificação linguística, por meio da elaboração de documentos e 
programas (como as OCEM ou o PNLD), age no sentido de influenciar comportamentos dos seus 
cidadãos com o fim de convencê-los da importância de uma língua estrangeira, aqui o espanhol, 
na formação integral dos indivíduos desse país. No entanto, a falta de um diálogo real com as 
Secretarias de Educação Estaduais, somada à significativa influência da Espanha – de sua política 
linguística, na verdade – junto a grande parte dessas Secretarias e das associações de professores, 
colocam a Lei 11.161 em um lugar nebuloso. Afinal, por que incluir a língua espanhola no currículo 
do Ensino Médio? É porque o espanhol conta com mais de 500 milhões de falantes? É porque 6% 
da população mundial fala espanhol? Ou é porque a presença do espanhol na escola contribui para 
a formação dos indivíduos? Ou, ainda, porque ele ajuda o aluno a se constituir como sujeito a partir 
do reconhecimento da diversidade? Difícil convencer assim, com argumentos tão díspares, os des-
tinatários desta planificação linguística. Que dirá então influenciar comportamentos.

Como foi possível ver nos quatro estados que usamos, esse quadro acaba promovendo re-
sultados bastante insatisfatórios na maioria das vezes. 

Vamos olhar de novo para o caso da Paraíba. Para que precisamos de cinco cursos de Licen-
ciatura (em um estado de aproximadamente quatro milhões de habitantes) se o governo do estado 
não contrata os professores formados por estes cursos? Nos últimos dez anos, houve mais vagas 
para professores de espanhol nas universidades públicas do que para a Educação Básica. Então to-
dos os esforços se concentram na formação de professores que, depois, muito provavelmente, não 
poderão ser professores de espanhol.

Algo parecido ocorre com o material didático. De que adianta todo o trabalho que supõe o 
PNLD – e não nos referimos somente à avaliação e seleção de livros, mas também à sua elabora-
ção – se as Secretarias de Educação não são obrigadas a adotar o material selecionado? Ou ainda, 
quando adotam, nem sempre há condições reais para usá-lo?

Da mesma forma, de que adianta todo o trabalho que supõe a elaboração de documentos 
norteadores se, depois, as Secretarias de Educação e as associações de professores firmam contra-
tos de cursos de aperfeiçoamento e capacitação com instituições que não veem a diferença entre 
o ensino de espanhol na escola e nos cursos livres de idiomas?

Infelizmente, mesmo sem ter dados numéricos precisos de todo o nordeste, nos arriscamos 
a dizer que a situação geral da implantação do espanhol, apesar de ter avançado nos últimos anos, 
é ainda precária. 
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Temos também casos – ainda que não muitos – como o de Sergipe. Se olharmos os núme-
ros, a situação se parece a da Paraíba; no entanto, se olharmos as ações da Secretaria Estadual de 
Educação, vemos que a implantação do espanhol está acontecendo. Muito lentamente, é verdade, 
mas está acontecendo. E isso é resultado de ações coordenadas dos agentes envolvidos. Vejam 
que Secretaria de Educação, universidade e, provavelmente, a associação de professores, têm uma 
atuação que caminha no mesmo sentido. A universidade forma os professores e depois trata de 
acompanhá-los na sua prática docente. A Especialização oferecida pela UFS monitora os materiais 
didáticos usados em escolas da capital, oferece projetos de formação continuada para os profes-
sores da rede e realiza mapeamento da oferta de espanhol. A Secretaria de Educação se ocupa da 
alocação dos professores formados pela universidade. É tudo perfeito? Não, obviamente não. A 
implantação ocorre de forma muito lenta, ainda há muitas escolas que não ofertam espanhol, os 
alunos de Sergipe, assim como em muitos outros estados, têm somente uma aula de espanhol por 
semana etc. Mas a questão é que, diferentemente de outros estados, como a Paraíba, a implanta-
ção do espanhol em Sergipe está acontecendo.

Faltaria aqui, segundo o modelo de Cooper (1997), a ação de predizer, para a análise deste 
processo de planificação linguística. É muito difícil predizer, porque são muitas as variáveis que par-
ticipam deste contexto. Mas nos arriscamos a afirmar que ou os agentes desta planificação linguís-
tica começam a atuar em consonância com propósitos claros e bem definidos, ou a implantação do 
espanhol na Educação Básica tende, com sorte, a estacionar e permanecer como está hoje: bem 
sucedida em alguns poucos casos, insatisfatória ou inexistente em muitos outros.

Usamos esse pequeno universo de quatro estados nordestinos para fazer este exercício 
analítico não pela novidade que ele poderia supor – porque os dados apresentados aqui não são 
novos –, mas pela necessidade e pela importância do exercício em si. E pela possibilidade de fazê-lo 
de forma conjunta em um Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol.

Para além do que já sabemos desde sempre sobre a implantação do espanhol no currículo 
do ensino médio, há alguns pontos que vale a pena destacar:

1. A necessidade de coletar e organizar dados da situação do espanhol em cada estado. 
Se queremos agir de qualquer forma nesse processo, precisamos saber com detalhes o 
que está acontecendo.

2. E o mais importante: precisamos ficar atentos com a formação de professores. Por um 
lado, é preciso ter cuidado para não transformar essa necessidade de formar professo-
res de espanhol em quantidades industriais em uma nova representação enviesada do 
espanhol no Brasil. Professores devem, sim, ser formados, mas em consonância com 
as necessidades de cada estado. Por outro lado, formemos os novos professores para 
essa situação que os espera na vida profissional: a de uma implantação a medias, de-
pendente de inúmeros fatores, interesses, convênios e diálogos que vão muito além dos 
conteúdos das aulas de língua e literatura na graduação. Que esses professores tenham 
clareza da natureza política que permeia a educação e que está presente, de forma tão 
acentuada, na inclusão do espanhol na Educação Básica.
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E fora isso, que é bastante e é nosso trabalho, vamos torcer. Torcer para que, nas próximas 
edições do Congresso de Professores de Espanhol, as notícias e análises dessa planificação linguís-
tica no nordeste e de preferência em todo o Brasil sejam mais reconfortantes.
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LA CUESTIÓN DEL GUARANÍ Y JOPARA:  

¿UN PROBLEMA DE DENOMINACIÓN  

O REALIDAD?1

Hedy Penner
Universidad Católica de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

 Nunca antes las lenguas introducidas en el continente sudamericano con la colonización 
española y portuguesa fueron tan practicadas – habladas y escritas – como hoy. Más que nunca, el 
uso del castellano y del portugués trasciende el ámbito de los hablantes “históricos”, las sociedades 
mestizas: también los inmigrantes de distintos orígenes étnicos y los pueblos autóctonos hablan 
más y mejor estas lenguas. Al mismo tiempo, han surgido prácticas lingüísticas “fronterizas”, fron-
terizo en el sentido geográfico o físico y lingüístico. La contigüidad geográfica ha dado lugar a “mez-
clas” de estas dos lenguas emparentadas, generando incluso hablantes monolingües, aunque prob-
ablemente de manera transitoria. En situaciones de bilingüismo social, surgieron usos bilingües de 
lenguas no emparentadas, entre las cuales hay una lengua amerindia, como una suerte de “fron-
terizo” lingüístico. Hoy las mezclas de lenguas o lenguas mixtas van cobrando mayor protagonismo; 
revindicadas por sus hablantes, empleadas en textos literarios y descritas por lingüistas, logran 
presencia en ámbitos reservados tradicionalmente a las lenguas prestigiosas, muy a pesar de de-
fensores de políticas lingüísticas que reclaman la exclusividad de lenguas supuestamente “puras” 
para usos oficiales y educativos.

Un fenómeno de prácticas lingüísticas “fronterizas” también se da en el Paraguay, pero no por 
contigüidad de comunidades de habla distintas, como lo es el caso de las variedades de portuñol o 
portugnol (cf. SEVERO en este volumen), sino por el uso de dos lenguas, en este caso no emparenta-
das, el guaraní y el castellano. Cuando aquí hablamos de guaraní, conviene aclarar que esta lengua 
rápidamente ha perdido su estatus de lengua “indígena” (i. e. hablada por pueblos autóctonos) para 
convertirse en lengua hablada por la sociedad mestiza, en todo el territorio nacional. Aunque históri-
camente la presencia del guaraní ha sido mayor en el ámbito rural, el castellano ha ido ganando ter-
reno, a expensas del guaraní, como resultado de políticas estatales generadas por las élites intelec-
tuales que desde siempre han visto en el guaraní un freno al progreso y a la acción civilizadora. Sin 
caer en una apología del bilingüismo, de rigor en los años sesenta, cuando surge la conocida fórmula 

1 Disponível mais precisamente em <https://youtu.be/Sbdqa-4ATp0?t=66>.
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“bilingüismo nacional” (cf. RUBIN, [1963], 1968, 1974), se puede afirmar que hoy los guaranihablan-
tes hablan más y mejor el castellano. Es más, es casi una paradoja que cuando el guaraní es declarado 
lengua oficial en 1992, junto con el castellano, ya era poco probable que existieran aún verdaderos 
monolingües en guaraní, en el sentido estricto: sin comprender ni hablar el castellano.2 

Al haber aceptado hablar sobre el jopara, en cierta manera, doy a entender que me adhiero al 
axioma de que existe (“porque sólo existe lo que podemos nombrar”). Pero creo que conviene aclarar 
varios aspectos, porque en materia de lenguaje las cosas raras veces son simples; antes de atribuirle 
un nombre, los hechos deben ser descritos y analizados. Por ello, en vez de “decretar” qué es o no es 
el jopara, como lo hacemos desde hace décadas (cf. PENNER, 2014), quiero mostrar algunos hechos, 
a modo de poner en perspectiva cómo hablan los guaranihablantes. Esto implica que, en esta primera 
parte, evitaré utilizar los rótulos o glotónimos guaraní y jopara, puesto que significaría operar con una 
definición predeterminada de lo que es guaraní y lo que es jopara. Intentaré referirme a la competen-
cia lingüística de hablantes utilizando solo el término “guaranihablante”. 

¿Cómo hablan los guaranihablantes?
 Conviene aclarar que todo guaranihablante puede producir un enunciado, más o menos lar-
go, sin incorporar ningún elemento hispánico – o de origen hispánico – en ninguno de los niveles de 
análisis lingüístico. Un enunciado monolingüe como en (1) es posible para cualquier guaranihablante:3 

(1) O-ho-rire o-mano chugui h-embireko ha peteĩ i-ta’ýra

3sg/pl-ir-después 3sg/pl-morir obl.3sg/pl 3pos.sg/pl-señora y uno 3pos.sg/pl-hijo

Después de irse, se le murió la esposa y uno de sus hijos.

 
 Este enunciado no contiene ningún elemento – fonético, morfológico o léxico – del castel-
lano. El hecho de que los guaranihablantes puedan entender y emitir enunciados monolingües 
tiene su importancia desde el punto de vista gramatical; muestra que son capaces de llenar todos 
los “espacios virtuales” de la estructura oracional con elementos genuinos de la lengua. 

No obstante, hay que recalcar que no existe guaranihablante cuyas prácticas o estrategias 
discursivas solo contengan lexemas o morfemas patrimoniales, sin emplear ninguna unidad del 
castellano. En menor o mayor medida, todo guaranihablante se sirve de elementos y estructuras 
del castellano en el habla cotidiana. 

Para poner en perspectiva la dimensión que puede tomar la “mezcla” de guaraní y castel-

2  En censos poblacionales anteriores al de 2002, los encuestados debían contestar a la pregunta si hablaban 
solo guaraní o solo castellano, o las dos lenguas. En los cuestionarios de los censos de 2002 y del de 2012, esta pregun-
ta ya no es formulada de esa manera. Por consiguiente, la categoría de monolingüe en guaraní debe ser constituida – o 
construida – a posteriori a partir de deducciones y cruzamientos de datos. Esto explica las diferencias en los resultados 
obtenidos por autores que han reconstruido dicha categoría para el censo de 2002, por ejemplo, Bartomeu Melià (cf. 
PNUD, 2004) y Grazziella Corvalán (cf. CORVALÁN, 2006).
3  Glosas morfológicas: 1 = primera persona; 2 = segunda persona; 3 = tercera persona; caus = causativo; dat = dativo; 
dir = direccional; enf = enfático; fut = futuro; loc = locativo; neg = negativo; nmz = nominalizador; pl = plural; pl.excl = plural 
exclusivo; pl.incl = plural inclusivo; plz = pluralizador; pos = posesivo; prosp = prospectivo; sg = singular.
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lano, presentaré algunas muestras que revelan diferentes tipos de hechos gramaticales. Como aún 
no quiero anticipar ningún análisis de estos hechos (por ejemplo, si deben o no ser considerados 
guaraní), emplearé la ortografía española para los elementos lingüísticos en/del castellano, y los 
marcaré en rojo. El caso más común es probablemente la configuración siguiente:

(2) A-jogua-ta che-media-rã

1sg-comprar-fut mi-media-prosp

Voy a comprar un par de medias (para mi) (cast. py: “para mi media”).

 
 En este enunciado, todas las unidades léxicas y gramaticales del sintagma verbal pertene-
cen al guaraní, pero en el sintagma nominal el núcleo es el lexema media (destacado en rojo), 
rodeado por elementos gramaticales del guaraní. De hecho, se trata de una configuración que no 
tiene nada de particular: los hablantes de todas las lenguas, incluso los monolingües, recurren, en 
algún momento, a la inserción de una palabra de otra lengua, sin que esta deba considerarse nece-
sariamente como préstamo.

La siguiente muestra es de mayor interés, pues revela cómo los guaranihablantes recurren 
a unidades gramaticales del español:

(3) A más que ñande-reta ningo ñane-mbarete-ve

A más que 2pl.incl-muchos enf 2pl.incl-fuerte-más

Cuanto más numerosos seamos, más fuertes seremos.

 
 Esta muestra ilustra el uso de la locución a más que… -ve (cuanto más… más), en la que el 
primer término es (del) español y el segundo guaraní. Se constata que la comparación es introdu-
cida con a más que, al inicio de la frase, como en la sintaxis del español, mientras que el segundo 
término, -ve (“más”), es pospuesto, como corresponde en la sintaxis del guaraní. Salvo este el-
emento inicial, todos los otros son patrimoniales del guaraní.

Algo similar se puede observar en el siguiente enunciado:

(4) Por no a-ha che-r-óga-pe, a-pytá-nte ko’ápe

Por no 1sg-ir 1sg-1pos-casa-dir, 1sg-quedar-nomás aquí

Para no ir a mi casa, me quedo/quedé aquí nomás.

 
 En este enunciado, la locución conjuntiva por + infinitivo aparece con la negación no y con un 
verbo finito (el guaraní no conoce la forma morfológica del infinitivo). Al parecer, esta construcción se 
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fijó de esta manera, con el no,4 y encabezando la frase subordinada, conforme a la sintaxis del español.
Hasta aquí vimos como los guaranihablantes incorporan elementos aislados, sean léxicos 

o gramaticales. En la siguiente muestra, el guaranihablante integra mayor cantidad de elementos:

(5) I-conocido-eterei nd-o-guereko-i-ha la culpa

3pos.sg/pl-sabido-muy neg-3sg/pl-tener-neg-nmz la culpa

Es muy/bien sabido que [el] no tiene la culpa/no es culpable.

 
 El hablante introduce el participio español conocido en el predicado nominal i-conocido-
eterei, con la marca de persona i- y el modificador eterei (“muy”), morfemas del guaraní, para cal-
car la expresión “es (bien) sabido/conocido”. Al final, aparece otro calco, el de la expresión “tener 
la culpa” (oguereko la culpa), con el verbo en guaraní (-guereko). El empleo de la “partícula” la por 
guaranihablantes, como en la culpa, remonta a varios siglos. En una primera etapa, apareció como 
una suerte de determinativo (cf. ADAM, 1896, p. 2), con contenido enfatizador y con función refer-
encial, pero sin retomar la distinción de género (el guaraní no posee la categoría de género). Luego 
recibió otro uso, que se ejemplifica en la siguiente muestra:

(6) Óga-pe la a-ñe’ẽ-ve porque ápe heta oī la castellano-pe o-ñe’ẽ-va

casa-en la 1sg-hablar-más caus aquí mucho hay la castellano-en 3sg/pl-hablar-rel

En la casa hablo más [en guaraní] porque aquí [en la escuela] hay muchos que hablan en castellano.

 
 En este fragmento, la tiene dos empleos. En primer lugar, como determinativo y/o enfatiza-
dor, al igual que en la muestra anterior: la castellano. En segundo lugar, la aparece en un tipo de 
construcción relativa, denominada frase escindida o segmentada (cleft sentence), que permite en-
fatizar una información anteponiéndola: Che a-ñe’ẽ-ve guaraní-me óga-pe (“Yo hablo más guaraní 
en la casa”) > Óga-pe la a-ñe’ẽ-ve(va) [guaraní-me] (cast. paraguayo: “En casa lo que hablo más 
en guaraní”; “Es en casa que hablo más en guaraní”). La información que se quiere destacar es an-
tepuesta y la frase escindida es introducida por la, eventualmente junto con el relativo guaraní – va, 
formando así un morfema disyuntivo. Este uso también se da en la oración causal introducida por 
porque (en vez del marcador instrumental guaraní – gui), con la diferencia que aquí se materializa 
el segundo término del morfema disyuntivo la–va.

Finalmente, estimo oportuno dar una muestra donde la presencia de elementos del castel-
lano es, en cantidad, tan importante como la de los elementos patrimoniales del guaraní.

4  En textos en guaraní aparece escrito, generalmente, como pono.
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(7) Upe curso de capacitación-pe ro-juhu-va’ekue iñ-importante-ha la enseñanza 
primaria, ore mitã-nguéra-pe, ha ro-prepara peteĩ escuelita

ese curso de capacitación-loc 1pl.excl-encontrar/estimar-pas 3pos.sg/pl-importante-nmz la enseñanza 
primaria, 2pl niño-plz-loc, y 1pl.excl-preparar/levantar una escuelita

En ese curso de capacitación vimos la importancia de la enseñanza primaria, para nuestros hijos, y 
entonces levantamos una escuelita.

 
 Este fragmento es producido en los años ochenta por un guaranihablante. Prueba de ello es 
que todos los marcadores funcionales están en guaraní. El sintagma curso de capacitación recibe 
el demostrativo upe y el locativo –pe; el predicado nominal iñ-importante-ha, la marca personal 
iñ- y el nominalizador –ha, el sintagma verbal ro-prepara contiene la marca de persona ro- y la raíz 
verbal adopta el patrón acentual guaraní. Con el nombre diminutivo escuelita, el hablante emplea 
el numeral peteĩ.

Estas muestras les permitirán hacerse una idea de la extensión de los llamados usos “bil-
ingües” por parte de los guaranihablantes. Se sabe que no representan un fenómeno surgido en 
las últimas décadas; ya aparecen en documentos de la época colonial, incluso en documentos que 
provienen de la época jesuítica (cf. THUN, 2005). Aunque no se conozcan muchos documentos con 
muestras del habla de entonces, podemos suponer que muy pronto los guaranihablantes hablaron 
de esta manera, integrando en sus enunciados palabras y expresiones del castellano, asimilándolas 
o no, resemantizándolas o no, y poco a poco fueron creando nuevos usos gramaticales. Dentro 
de la multiplicidad de los usos y recursos constatados, se pueden reconocer ciertas constantes. 
Podemos resumirlas como sigue: 

(8) Con morfología verbal guaraní, aunque la raíz sea del castellano ro-prepara

Con marcadores funcionales del castellano a más que, por no, la, 
porque

Con sintagmas nominales del castellano, pero con marca-
dores en guaraní

upe curso de capacitación-
pe, peteĩ escuelita

 
 El lingüista que analiza este tipo de enunciados ‘mixtos’ se ve confrontado al dilema de de-
cidir en qué condiciones los elementos hispánicos ya deben ser considerados guaraní, o si deben 
ser atribuidos al castellano, o eventualmente adjudicar el enunciado a una “zona gris”, llamándola 
fronterizo, jopara, guarañol etc. Ahora, bien antes que los lingüistas, fueron viajeros, observadores 
o estudiosos del guaraní los que dieron a conocer sus apreciaciones del fenómeno. Y estas no que-
daron en papel mojado cuando los lingüistas empezaron a interesarse en el fenómeno.

¿Apreciaciones, opiniones, análisis…?
 La idea de que los guaranihablantes no hablan, en realidad, el guaraní no es reciente, tiene sus 
raíces en la historia colonial. En la época de la Colonia, los misioneros percibieron el fenómeno de la 
‘mezcla’ y no dudaron en cómo evaluarlo. Todos coinciden en que se trata de un mal uso de las dos len-
guas. Así, por ejemplo, se pronuncian dos jesuitas en el siglo XVIII, los padres Dobrizhoffer y Cardiel:
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A decir verdad, mezclan ambas lenguas y no entienden bien ninguna. […] los españoles corrompían mis-
erablemente la lengua india y las indias la española. Nació así una tercera lengua o sea la que usan hoy 
en día (DOBRIZHOFFER, [1784], 1967/I, p. 149-150).
El lenguaje o jerigonza que a los principios sabían no es otra cosa que un agregado de solecismos y de 
barbarismos de la lengua guaraní y castellano (CARDIEL, 1900, p. 392).

 
 Más adelante, a partir del siglo XX, esta visión va haciendo camino. Aunque con otras pal-
abras, los estudiosos de distintas disciplinas lamentan el empleo de hispanismos que no tienen razón 
de ser en el guaraní y concluyen que “ha llegado a un avanzado proceso de degeneración. Hoy se 
habla mal y se escribe peor” (BERTONI, 1936, p. 8). Cuando el “guaraní mal hablado” recibe el nombre 
jopara,5 palabra ya registrada en los primeros diccionarios bilingües guaraní–español del siglo XVII,6 
la causa de los puristas se vuelve más fácil porque pueden hacer referencia a dos realidades. En este 
proceso, ocupa un rol protagónico el gramático jesuita Antonio Guasch, llegado al Paraguay en 1930. 
Tras aprender el guaraní con el arzobispo de Asunción, Monseñor Sinforiano Bogarín, Guasch publica 
su primera gramática, en la cual aún no emplea el término jopara para una manera de hablar mal el 
guaraní (cf. GUASCH, 1944, p. 245). Pero a partir de la segunda edición, Guasch adopta una posición 
“purista” respecto a la lengua: “(o)yopará […] hablar en dos lenguas; ani reñe’ẽ yoparápe: no hables 
jerigonza = ani remboyoparatei.” (GUASCH, 1948, p. 413). Al nominalizar el término (EL jopara), el au-
tor puede nombrar claramente el “enemigo”. Su posición llega al paroxismo en la tercera edición, la 
última publicada en vida, donde escribe lo siguiente en el prefacio:

¿Y qué sienten y dicen los paraguayos? Es frecuente oír de ellos frases como éstas: “El guaraní que 
hablamos es un lenguaje degenerado. Castellanizamos el guaraní y guaranizamos el castellano. No se nos 
enseña bien en las escuelas ninguna de las dos lenguas. Nos hace un favor quienquiera que contribuya a 
purificar nuestra lengua del feo jopara… ¡Cómo nos gusta oír el guaraní auténtico, puro y castizo!”
Así siente el paraguayo cien por cien y el noventa y nueve por ciento de los paraguayos. Por otro lado, hay 
que tener presente un hecho manifiesto y comprobable: el actual resurgimiento del habla guaraní. Hoy 
día ya son legión los paraguayos que se empeñan en no castellanizar indebidamente su hermosa lengua 
con el ñe’ẽjopará, defecto que proviene más de la negligencia e incuria en el hablar que de pobreza del 
idioma guaraní (GUASCH, 1956, p. 10).

 La comparación con otras gramáticas y diccionarios revela un hecho importante: sus colegas 
gramáticos y/o lexicógrafos, guaranihablantes de cuna, no mencionan siquiera este término para el 
uso lingüístico. Sin embargo, mencionan usos que Guasch extrañamente no registra.7 

5  El término jopara se compone del morfema recíproco jo y de la raíz para que significa “matizado, abigarrado, 
polícromo, combinado, diverso, mezclado etc.” 
6  En el Tesoro de la lengua guaraní, el padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya registra dos entradas indepen-
dientes de para, ilustrando la segunda con 19 ejemplos, de los cuales solo cuatro contienen la forma para y quince la 
forma jopara, lo que llama la atención. El significado de estas formas es traducido por “variedad”, “diversidad” o “mez-
cla”. Es notorio que ningún ejemplo hace referencia a variedad, diversidad o mezcla de lenguas (cf. MONTOYA ,1639,  
p. 262). En la parte español-guaraní de su Arte y Bocabulario de la lengua guaraní, Montoya traduce la entrada “varie-
dad” por para, pero traduce “mezcla” y “mezclar” por jopará y ambojopara, entre otras formas posibles (cf. MONTOYA, 
[1640], 1994, pp. 93, 226). Más adelante, Paulo Restivo, otro padre jesuita, retoma las obras de Montoya, revisando 
también los ejemplos dados en guaraní. Elimina así no solo la entrada para en favor de la de jopara, sino que ig-
nora, de hecho, todos los ejemplos de Montoya, introduciendo nuevos, siendo el primero de ellos uno con significado 
metafórico, el segundo no metafórico. Además, en vez de traducir jopara por “variedad”, Restivo prefiere la traducción 
“variamente” (cf. RESTIVO, [1724], 1892, p. 272).
7  Jopara designa una modalidad de siembra con semillas de maíz y de poroto/frijol/alubia en un solo hoyo o en 
filas distintas y también un plato de comida tradicional, cuyos ingredientes básicos son también maíz y poroto.
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En nombre de “los paraguayos”, Guasch legitima la posición de aquellos que “se empeñan en no 
castellanizar” su lengua, el guaraní, con el “feo jopara”. Con esta ‘confesión de fe’ se alinea al sector de los 
gramáticos puristas, que en los años cincuenta, desde sus propios institutos, se comprometen a convertir 
el guaraní en una lengua clásica, que desearían ver adoptada por los hablantes, en lo posible gracias al 
sistema educativo. 

La posición de Guasch rápidamente encontró eco en las élites intelectuales. No solo los gramáticos 
del guaraní, también historiadores y antropólogos se ponen a la obra de tejer definiciones sobre qué es o no 
es el jopara, mientras que los puristas prosiguen su acción legisladora de la lengua pura (cf. TOVAR, [1964], 
1982, p. 483). En los cincuenta y tantos años, se acumuló así un verdadero caleidoscopio de definiciones, 
representaciones u opiniones. Para dar una visión de conjunto, las resumimos de la manera siguiente: 

•	 no es lengua
•	 no es ni guaraní ni castellano
•	 es guaraní y castellano
•	 es guaraní con castellano
•	 es castellano con guaraní
•	 es el guaraní ‘paraguayo’
•	 es guaraní con interferencias
•	 son manifestaciones de un continuum
•	 es code-switching
•	 es una tercera lengua
•	 es un criollo
•	 es un dialecto o variedad
•	 es una nueva lengua (lengua mixta o mixed code)
•	 es un interlecto; interlengua, interlenguaje
•	 etc.

En definitiva, sería jopara cuando un enunciado en guaraní o en castellano contiene “algo” 
de la otra lengua, aunque de preferencia cuando un enunciado en guaraní incluye algo en castellano. 
Naturalmente, las definiciones no son excluyentes; por ejemplo, la visión de que el jopara es guaraní 
y castellano no excluye que sea guaraní con castellano o guaraní con interferencias. Considerar que 
es una lengua mixta no es incompatible con tercera lengua. Pero las definiciones se vuelven excluy-
entes en algunos casos, por ejemplo, el jopara no puede ser a la vez un code switching y una nueva 
lengua/lengua mixta, dialecto o variedad.

Al principio, las definiciones fueron más bien negativas (“no es...”), excluyentes (“ni…ni”) 
o fisicalistas (“juntar, mezclar algo con algo de…”). Se pretendía describir el habla sin dar hechos, 
por lo que las definiciones no reciben ninguna ejemplificación lingüística. Esta línea de análisis 
predomina en las primeras décadas tras la intervención de Guasch, de los años cincuenta hasta 
los ochenta, y proviene sobre todo de autores paraguayos y no lingüistas.8 No obstante, algunos 

8  En las universidades paraguayas, no existe la carrera de lingüística; la discusión y reflexión en torno al guaraní 
y/o al jopara se restringe al ámbito docente, en general, a maestros o profesores de guaraní.



• 90 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

autores recurren a definiciones (socio)lingüistícas mediante conceptos como interferencia, alter-
nancia de código (code-switching), continuum, variedad, interlenguaje/interlecto/ interlengua, sin 
que ello implique necesariamente analizar producciones lingüísticas.9 El análisis lingüístico propia-
mente dicho aparece con mayor intensidad en la última década, y de lingüistas en el extranjero.10 
Aunque decidan hacer una visita en terreno, la observación de estrategias y prácticas lingüísticas 
y la recolección de material sonoro presentan numerosas dificultades, más aún cuando no hablan 
el guaraní. No sorprende entonces que recurran más bien a producciones escritas, en las que se 
respeta la ortografía española para los elementos hispánicos. No obstante, algunos analistas se 
basan en textos orales, pero no siempre contemplan las condiciones de producción, el contexto o 
la competencia lingüística del hablante. 

Tanto hace unas décadas como en la actualidad, los lingüistas que analizan enunciados “bil-
ingües” lo hacen mayormente desde la perspectiva del jopara; poquísimos autores se expiden so-
bre la realidad lingüística del Paraguay y, en particular, sobre la mezcla lingüística, sin emplear de 
entrada el rótulo jopara. En este sentido, hacen figura de excepción los lingüistas José Pedro Rona 
(cf. RONA, [1966], 1982), uruguayo, y el paraguayo Marcos Antonio Morínigo. En 1973, cuando un 
periodista lo interroga de manera explícita sobre el tema del jopara, Morínigo exclama con cierta 
ironía: “esto que se llama ‘yopará’, ahora, es un viejo fenómeno, […].” (MORÍNIGO, 1973), vincu-
lándolo con la evolución de lenguas como el inglés o el vasco. Para este lingüista, que dedicó una 
vida entera a analizar el guaraní moderno, el glotónimo jopara provendría más bien del imaginario 
acerca de la lengua. 

¿Cómo rendir cuenta de la competencia lingüística de los guaranihablantes?
 Empleada por gramáticos, retomada por historiadores, antropólogos y lingüistas, la de-
nominación jopara pretende hoy denotar toda forma de hablar guaraní con algo de castellano. En 
varias décadas se fue perfilando como un objeto de estudio per se, al punto de representar hoy un 
campo de investigación en el cual lingüistas de diferentes horizontes teóricos están interesados en 
conocer los hechos. La existencia de análisis lingüísticos permite teorizar el fenómeno de la mezcla 
de lenguas o del contacto de lenguas, comparando el fenómeno paraguayo con el de otras regio-
nes, y así analizar la interacción entre gramática y léxico y verificar, por ejemplo, la hipótesis de la 
relexicalización (cf. MEILLET, 1921; MUYSKEN, 1981).

Al constituirse el jopara como un objeto de estudio, es concebido como una entidad mono-
lítica y disociado de otro campo investigativo, que es el del bilingüismo. Los intentos de describir, 
analizar o tipologizar el jopara ya prácticamente no contemplan esta problemática, puesto que no 
buscan conocer la incidencia de la doble competencia en la forma que puede tomar el habla de los 
guaranihablantes. Ya no se analiza el bilingüismo sino los resultados de este, pero no con el obje-
tivo de conocer la competencia de los hablantes, sino para definir el estatus lingüístico de sus enun-
ciados, si atribuirlos al guaraní o no, si son castellano o no, si cuando es una nueva lengua etc. No 

9  Para mencionar solo algunos de ellos: TOVAR, [1964], (1982); MELIÀ, [1974], (1982); CORVALÁN, (1977); 
RAMIRO DOMÍNGUEZ, [1979], (1982).
10  Algunos de los trabajos destacados son: FERNÁNDEZ GUIZZETTI, (1968); ARMATTO DE WELTI, (1983); THUN, 
(2005); THUN, (2006); GÓMEZ-RENDÓN, (2006); GÓMEZ-RENDÓN, (2008); DIETRICH, (2010); KALLFELL, (2011).
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obstante, el bilingüismo sigue siendo una realidad, puesto que no se puede hablar de un Paraguay 
trilingüe guaraní-jopara-castellano, ni monolingüe en jopara. Por un lado, los hablantes distinguen 
entre el guaraní y el castellano y, en muchos dominios, son capaces de hablar el uno u el otro. 

Otro aspecto, no menor, consiste en disociar del guaraní todo enunciado que contiene al-
gún rasgo hispánico, en cualquiera de los niveles de análisis lingüístico. Por poseer algún rasgo del 
castellano, el enunciado es separado de la lengua guaraní, pura por definición, como un mero pro-
ducto del habla. Esta operación de desvinculación, por no decir dicotomización, produce un efecto 
ideológico que va en provecho del guaraní. Cuanto más se tipologiza el jopara como codificación 
lingüística separada, más se apoya la idea de la existencia del guaraní, se entiende del guaraní no 
interferido. Con este axioma, se postula que la lengua atravesó varios siglos de contacto con el 
castellano sin verse afectada. Así, el objeto llamado guaraní no está muy lejos del objeto de los 
gramáticos, quienes hasta hoy conciben una gramática guaraní depurada al máximo de elementos 
hispánicos. Con ello, rinden cuenta de la parte invariable de la lengua, es decir de aquellas estruc-
turas gramaticales que no cambiaron en los cinco siglos que los hablantes fueron incorporando 
material del castellano. Contribuyen así en mantener la ilusión de que la lengua guaraní no sufrió 
cambios (en diacronía), por un lado, y que desconoce la variación (en sincronía), por el otro.

Si se observa la realidad actual, resaltan por lo menos tres aspectos cruciales para el análisis 
de la competencia de los guaranihablantes:

•	 Tras cinco siglos de imponer el castellano en todas las esferas sociales, ya no se puede 
hablar de la existencia de verdaderos monolingües en guaraní.

•	 El guaranihablante puede pronunciar todos los sonidos del castellano, sea cual fuere su 
distribución. Puede pronunciar todo tipo de sílaba del castellano.

•	 Desde hace décadas las formas o palabras hispanas ya no sufren procesos de asimi-
lación a la estructura fonológica y morfológica del guaraní.

 Estos aspectos son el resultado del proceso de bilingualización de la sociedad: históricamente, 
son los guaranihablantes quienes se han vuelto hispanohablantes, y no al revés. Se puede afirmar 
que, por un lado, el bilingüismo se ha construido en detrimento del guaraní, pero, por el otro, los 
guaranihablantes, al volverse cada vez más bilingües, tuvieron mayor capacidad de tomar elementos 
del castellano, sobre todo los funcionales, adaptándolos a la estructura del guaraní, introduciendo al 
mismo tiempo cambios sintácticos o gramaticales. Gracias a su condición de bilingües poseen mayor 
capacidad de generar convergencias gramaticales. En este sentido, representan un motor de cambio 
considerable en la ‘creación’ de fenómenos que el lingüista se ve tentado de atribuir a una nueva 
lengua, sobre todo si analiza muestras de manera aislada, y solo desde el punto de vista estructural o 
lingüístico. En el proceso de adquisición del lenguaje, un niño guaranihablante no produce solo enun-
ciados en guaraní “puro”, del tipo ejemplificado en (1), para luego ir incorporando elementos his-
pánicos. No, desde el inicio, incorpora una cantidad considerable de elementos del castellano en sus 
prácticas discursivas “como si fuesen guaraní”, pero evidentemente no según el guaraní precolonial, 
sino un guaraní marcado por siglos de ser usado por hablantes que pueden – y necesitan – incorporar 
cada vez más material hispánico para desenvolverse en el mundo actual. 
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Enunciados como (2)-(6) muestran que el guaranihablante se mueve en un universo gram-
atical que es propio del guaraní. Lo que no significa que los elementos hispánicos mantienen may-
ormente su fisonomía de origen (en lo fonético y fonológico). Que la lingüística quiera explicar 
tales cambios retomando a su cuenta el glotónimo de los gramáticos, por no corresponderse con el 
guaraní llámese clásico, jesuítico, precolonial, étnico o simplemente “puro”, no se adecua siquiera 
con su propia teoría, por ejemplo, la del cambio lingüístico, aunque los cambios sean inducidos – 
históricamente – por contacto, como, al final de cuentas, la mayoría de los cambios lingüísticos. Si 
el objeto de la lingüística consiste en describir y/o explicar el conocimiento que el hablante pone 
en práctica, los enunciados (2)-(6), por ejemplo, pueden perfectamente ser descritos en el marco 
de una gramática, la del enunciado (1). Entonces, podrían ser escritos como sigue, aplicando la 
ortografía del guaraní:

(9) A-jogua-ta che-média-rã

1sg-comprar-fut mi-média-prosp

Voy a comprar un par de medias (para mi) (cast. py: “para mi media”).

(10) Amáke ñande-reta ningo ñane-mbarete-ve

Amáke 2pl-muchos enf 2pl-fuerte-más

Cuanto más numerosos seamos, más fuertes seremos.

(11) Pono a-ha che-r-óga-pe, a-pytá-nte ko’ápe

Pono 1sg-ir 1sg-1pos-casa-loc, 1sg-quedar-nomás aquí

Para no ir a mi casa, me quedo/quedé aquí nomás.

(12) I-konosído-eterei nd-o-guereko-i-ha la kúlpa

3pos.sg/pl-konosído-muy neg-3sg/pl-tener-neg-nom la kúlpa

Es muy/bien sabido que [el] no tiene la culpa/no es culpable.

(13) Óga-pe la a-ñe’ẽ-ve po(r)ke ápe heta oī la kastelláno-pe o-ñe’ẽ-va

casa-en la 1sg-hablar-más caus aquí mucho hay la kastelláno-en 3sg/pl-hablar-rel

En la casa hablo más [en guaraní] porque aquí [en la escuela] hay muchos que hablan en castellano.
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 Lexemas como média no constituyen relexicalizaciones, puesto que el guaraní no conoce 
ninguna forma para este significado. Por tanto, debe ser considerado préstamo. Al igual que kono-
sído, kúlpa y kastelláno. Palabras funcionales como amáke, pono, po(r)ke, la, para citar solo las 
ejemplificadas aquí, sufrieren cambios gramaticales, a excepción quizá de po(r)ke. 

No obstante, el análisis lingüístico no puede evacuar el hecho de que el guaranihablante es 
bilingüe, y que como tal es capaz de recurrir a la alternancia de código. Por tanto, se debe reflexionar 
sobre cuándo concluir que una secuencia es castellana, es decir constituye una alternancia de código. 
Esta decisión no se podrá tomar basándose exclusivamente en criterios lingüísticos o estructurales, 
puesto que en lo fonético y fonológico el guaranihablante emplea muchas palabras y expresiones 
“como en castellano”. En la muestra (8), todas las marcas gramaticales son del guaraní, por lo cual no 
existe una evidencia clara de que el hablante recurre a su conocimiento de la gramática española. En 
casos como estos, y se sabe lo numerosos que son, ¿cómo proceder desde el punto de vista teórico? 
¿Qué criterios lingüísticos, estructurales, cognoscitivos, sociolingüísticos etc. puede definir el lingüista 
para concluir que se trata de un enunciado monolingüe, y representarlo, por ejemplo, como en (14a), 
o de un enunciado bilingüe, y representarlo, por ejemplo, como en (14b):

(14) a Upe kúrso-de-kapasitasion-pe ro-juhu-va’ekue iñ-importante-ha la enseñansa  
primária, ore mitã-nguéra-pe, ha ro-prepara peteĩ eskuelíta

b Upe curso de capacitación-pe ro-juhu-va’ekue iñ-importante-ha la enseñanza  
primaria, ore mitã-nguéra-pe, ha ro-prepara peteĩ eskuelíta
ese “curso de capacitación”-loc 1pl.excl-encontrar/estimar-pas 3pos.sg/pl-importánte-nmz la “enseñanza 
primaria”, 2pl niño-plz-loc, y 1pl.excl -levantar una eskuelíta

En ese curso de capacitación vimos la importancia de la enseñanza primaria, para nuestros hijos, y entonces 
levantamos una escuelita.

 
 He aquí un campo de investigación en el que no se podrá contemplar solo lo estructural. 
Teniendo en cuenta que no existen ya verdaderos monolingües en guaraní, la teoría lingüística de-
bería identificar otras dimensiones que permitan dar una respuesta a este tipo de interrogantes, 
en todo caso si se estima pertinente aclarar la cuestión de los códigos involucrados en el habla de 
guaranihablantes.

En síntesis, si la teoría lingüística opta por el glotónimo jopara para rendir cuenta de la com-
petencia lingüística del guaranihablante, debe aclarar qué estatus tiene el guaraní, por ejemplo, si 
ya lo considera lengua muerta, mantenida como una suerte de monumento para fines identitarios 
y políticos, o solo un artefacto que los guaraniólogos elaboraron para ofrecer una lengua oficial 
“pura”. Una línea investigativa en la que se pretende rendir cuenta de la competencia lingüística 
del guaranihablante compartimentándola en guaraní y en jopara a la vez me parece poco prom-
etedora y teóricamente no adecuada. El conocimiento del guaraní representaría una parte ínfima, 
invariable y estática, por no decir fosilizada. Mientras que el conocimiento del jopara constituiría 
la parte dinámica, tipologizada como lengua mixta (bilingüe o no), u de otra manera, dependiendo 
del análisis y de los criterios formales que se definan.
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Conclusión
 A modo de cierre, conviene precisar que la cuestión del jopara cobró una especial dimensión 
en el ámbito de la educación formal, en particular, cuando se puso en marcha la reforma educa-
tiva de 1994. Con la co-oficialización del guaraní, en 1992, el Estado debía proveer los medios lega-
les, formales y logísticos para implementar una educación bilingüe elevando el guaraní a lengua de 
enseñanza. Esto generó debates y movilizó sectores sociales, en los que predominó una visión muy 
purista de la lengua, pero no estuvieron ausentes las voces que pedían instaurar una ‘variedad’ de 
lengua comprensible, alegando que “la lengua materna más generalizada es el jopara” (MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 2000, p. 70, 75, 100, 128 y 129). En este contexto, surgió una multitud de 
denominaciones para distintas formas habladas, escritas o enseñadas del guaraní (cf. PENNER, 2014, 
p. 74). La tendencia de atribuir un nombre a las formas de hablar o escribir el guaraní revelan, a mi 
modo de ver, por lo menos dos aspectos importantes. El nombre guaraní como glotónimo no parece 
ya denotar la realidad compleja que todo glotónimo subsume. Un hablante de francés o de portugués 
sabe que con este nombre se designan variedades o dialectos, estilos y registros diferentes, tanto 
escritos como hablados. Esto no parece ser el caso de los paraguayos cuando emplean el nombre 
guaraní como glotónimo. Entonces, deberíamos interrogarnos sobre el porqué de la gran utilidad 
de jopara como glotónimo en el contexto de los años noventa hasta hoy. Al alegar los profesores de 
guaraní que no se puede enseñar el guaraní “de la calle” (el jopara), también aparece otro aspecto, 
vinculado con lo que se designa como variedad estándar: ¿Por qué los profesores de guaraní tuvieron 
que insistir tanto en este aspecto? ¿Acaso porque no se tiene incorporado una norma de referencia? 
Todo hablante, sobre todo escolarizado, tiene una idea de lo que es un castellano (o español) están-
dar. Este (re)conocimiento se logra mediante un proceso social en el cual la escuela juego un rol im-
portante, pero no exclusivo. Con el guaraní no se ha dado este proceso social. Creo que no se puede 
hablar hasta hoy de un guaraní estándar. Cuando los hablantes se refieren a un guaraní correcto o 
estándar, aparece en primer lugar el argumento de no ser interferido, aceptando solo hispanismos 
asimilados. Hasta hoy, la mayoría de los profesores de guaraní se adhieren firmemente a la idea de 
que solo un guaraní “puro” puede oficiar de variedad estándar y esta ser enseñada, por lo que están 
abocados casi exclusivamente a la tarea de crear ex nihilo formas “genuinas” para los conceptos que 
los hablantes fueron tomando del castellano, manteniendo la ilusión de que a través de la escuela el 
pueblo puede volver a su “verdadera” lengua. 
 Cabe preguntarse cuáles serán, a largo plazo, los costos y las consecuencias de esta estrategia. 
Quizá resultaría más efectiva la estrategia de afrontar la realidad para ir puliendo una variedad a partir 
de usos reales, tarea que también es ardua porque implica analizar la competencia de los usuarios, a fin 
de tomar decisiones – necesariamente – fundamentadas. En todo caso, esta estrategia tendría la ven-
taja de respetar el “trabajo” que los guaranihablantes han hecho en cinco siglos de emplear el guaraní.
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O presente trabalho procura esclarecer a representação literária do sentimento de invasão 
da burguesia argentina perante as modificações provocadas pela industrialização. Como objeto 
dessa representação é utilizado aqui o conto “Casa Tomada”, de Julio Cortázar. Com o objetivo de 
demonstrar como o conto, para além da intenção do autor, representa a situação vivida pela classe 
média intelectual na Argentina na década de 40, explora-se aqui a relação Buenos Aires/a casa, 
Irene e Narrador/burguesia e, por fim, proletariado/invasores.

Panoramas socioeconômico e cultural argentinos da década de 40
Antecedentes e governo
 Para bem entender uma época – seja historicamente, economicamente ou por sua produção 
artística –, é necessário lançar um olhar sobre todos os aspectos envolvidos.

La compleja realidad social no puede encararse, en su multiplicidad, únicamente desde la perspectiva 
sociológica. La sociedad no es un entidad estática y atemporal, se desarrolla en el tiempo e implica el 
estudio histórico (SEBRELI, 2003, p. 12). 

 
 Sebreli (2003) fornecerá ao presente estudo uma visão extremamente privilegiada, pois é 
argentino, pertencente à classe exatamente posicionada entre os grandes opostos: a classe ope-
rária e a burguesia. “La clase media era mi propia clase; las casas, las familias que describo son en 
parte, las mías” (SEBRELI, 2003, p. 21).
 A disposição dos bairros nas cidades obedece a uma espécie de convenção, pois há os bair-
ros pobres, os medianos e os de classe alta, porque essa organização mantém as classes mais 
abastadas em uma zona de conforto que os livra do contato com a pobreza, mais particularmente 
no momento vivenciado pelas oligarquias argentinas que, como muitas outras, viviam alimentando 
uma imagem erudita vinda da Europa junto com os colonizadores (imagem essa que não tinha mais 
lugar dentro da configuração que o país vinha assumindo).

El agrupamiento de las clases altas en un barrio apartado no obedeció solo al deseo de no tener contacto 
con las clases subalternas, sino también a la necesidad de poner distancia para ocultar la superficialidad y 
el aburrimiento de sus vidas cotidianas y así representar ante las demás clases el papel mítico de persona-
jes de leyenda, componiendo con su vida una obra de arte imaginaria, un modelo ideal para admiración y 
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respeto, desde la lejanía, de las jerarquías inferiores. La oligarquía no era, por supuesto, lo pensado por las 
clases medias acerca de ella, pero se esforzaba por parecerse a tal imagen (SEBRELI, 2003, p. 58).

Essa admiração e esforço para se parecer com essa imagem europeia gerou uma classe um 
tanto quanto distante da realidade. Esse distanciamento da realidade foi, também, característica 
de muitos intelectuais da classe média. 

No fueron ajenos a la fascinación de la oligarquía ciertos intelectuales de la clase media, para quienes 
personajes como Victoria Ocampo constituían un sucedáneo vernáculo de la Duquesa de Guermantes. 
Julio Cortázar, hablando en nombre de los estudiantes de la década del treinta al cuarenta, confesaba 
humildemente que ‘un instinto lleno de poesía nos llevó a muchos tímidos y distantes a hablar siempre 
de ella como Victoria, seguros de que no la hubiéramos molestado’ (SEBRELI, 2003, p. 60).

 
 A classe de burgueses, na sua maioria imigrantes europeus que viviam da agropecuária, 
eram bastante relutantes à atividade industrial.

[...] el desdén con que la burguesía ganadera consideraba toda actividad industrial – a excepción que 
se extendió, en un principio, a la toda agricultura, considerada cosa de ‘gringos’ (SEBRELI, 2003, p. 53).

Porém, havia diferentes opiniões e interesses entre a burguesia pecuarista tradicional e a 
nova burguesia de origem imigratória, o que gerou o surgimento de movimentos políticos que se 
opunham à burguesia pecuarista tradicional: “[...] el Partido Democrata Progressista de Lisandro de 
la Torre en Santa Fé y la fracción “sabatinista” del radicalismo en Córdoba” (SEBRELI, 2003, p. 53).

A entrada de capital estrangeiro no país para a abertura de indústrias começa provocar 
profundas mudanças.

A medida que el capital extranjero incidía en las estructuras del pía y en las formas de sus clases diri-
gentes, aunque movido por sus propios intereses, sin proponérselo, al desarrollo económico y técnico y 
a una profunda modificación de las costumbres. El torbellino del capitalismo incipiente arrasaba con el 
pequeño mundo aldeano de la austeridad, la permanencia y la monotonía. La revolución habitacional 
sería una de las consecuencias de este cambio de la vida cotidiana: las viejas casonas del sur con su so-
briedad hispánica, sin seda ni oro, fueran desplazadas por las lujosas mansiones de la Avenida Alvear, el 
nuevo Saint-Germain. La elección del lugar del nuevo barrio residencial en el Norte tampoco fue obra del 
comercio exterior: la instalación del Puerto nuevo, que vinculaba a la ciudad con Europa, incitó a muchos 
de los que estaban en una forma u otra, ligados a la importación y exportación, a ubicar su residencia 
en esa zona. Un cúmulo de circunstancias empujaron a la ciudad hacia el Norte (SEBRELI, 2003, p. 53).

Em consequência da nova atividade gerada pela indústria, o trabalhador – que antes tinha 
um lugar no campo – passou a buscar lugar nas cidades, onde encontrava suas novas opções de 
trabalho. Nessa busca, encontrou os casarões que foram desocupados pela parcela da população 
rica que, por sua vez, passou a morar na parte Norte da cidade.

Com as modificações geradas pela industrialização, o movimento operário começou a tomar 
conhecimento da vida política e desejar fazer parte dela.
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[...] el movimiento obrero experimentaba la participación política, al tiempo que se identificaba cada 
vez más con la idea de independencia económica y política del país. En tal sentido – continúa diciendo 
–, el triunfo de Perón en las elecciones de 1946 significaba el de la línea que acentuaba la participación 
política con su sentimiento nacional. Lo importante de destacar – agrega – es que tal deseo de participa-
ción y el sentimiento nacional no fueron impuestos por Perón sino ya existían en el movimiento a 1943 
(RODRÍGUEZ MOLAS, 1985, p. 66).

Ao fim do governo militar, que começou em 1943, o general Juan Domingo Perón ganhou 
as eleições. Durante seu primeiro e segundo mandato, os operários e os seus problemas ganharam 
visibilidade e foram colocados em pauta.

El 17 de octubre es pues, para seguir el esquema de Toffier, un acontecimiento pleno de la segunda ola 
industrial pero también, teniendo en cuenta la simultaneidad y convivencia de estas olas según el grado 
de desarrollo de cada nación, el hecho que demuestra el repliegue de la primera ola agrícola en nuestro 
país: el trigo y la carne que se vendían a Inglaterra pierden posiciones ante la Argentina fabril. Los trabaja-
dores de estos establecimientos, incluidos los de aquellos ligados a la producción primaria, serán los que 
reclamen la libertad del coronel Juan Domingo Perón y su presencia en los balcones de la Casa Rosada 
(HERNÁNDEZ, 1997, p. 19).

Sensação de invasão

[...] la irrupción del peronismo fue percibida por las clases medias urbanas como una agresión de secto-
res ajenos que intentaban apropiarse indebidamente de espacios políticos y culturales que no les cor-
respondían; el topos de invasión, obsesivo en la literatura de esos años, se vincula fuertemente con ese 
modo de percibir la realidad social y cultural de la época (NAVARRO, 2002, p. 4).

 
 Instaurada a política peronista, o principal efeito foi o descontentamento do pequeno bur-
guês pois, com o processo de ocupação das cidades pela classe operária, o espaço antes dominado 
pela pequena burguesia começa a ser dividido com a classe operária.

[...] la alta burguesía se movía en un mundo privado de barrios apartados, de casas herméticas, de au-
tomóviles veloces; casi no tenía, por lo tanto, oportunidad de encontrarse en su camino con “cabecitas 
negras” y se daba el lujo de ignorarlos (SEBRELI, 2003, p. 102).

 

 O número de pessoas aumentava muito e de maneira muito rápida: “Un pujante palpitar sa-
cudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes 
continuaban llegando” (HERNÁNDEZ, 1997, p. 21). Tal fato intensificou ainda mais o descontentamen-
to da pequena burguesia. O espaço compartilhado com os chamados “cabecitas negras” (operários) 
se modificava, pois a cidade abrigava um maior contingente de pessoas e de meios de transporte.

El traslado del ‘cabecita negra’ del campo a la ciudad y del proletariado en general, desde barrios y 
pueblos suburbanos hasta el centro, creó una nueva ciudad, hosca y anónima, llena de barullo, de aglo-
meraciones, de mal olor – real o imaginario – y de estrepitoso ‘mal gusto’, expresión del general Lonardi 
(SEBRELI, 2003, p. 102).
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 A cidade passava por transformações e o pequeno burguês, sem entender (ou sem querer 
entender) o que acontecia, via somente o espaço que, antes tranquilo, se convertia num aglomera-
do de pessoas com costumes distintos dos seus.

Era la destrucción de aquella otra ciudad de las pacificas costumbres y de los elegantes gestos, donde la bohe-
mia podía darse el lujo de sentir las exquisitas angustias de una suntuosa soledad. Ahora el porteño extrañaba 
la calma de su mesa de café, porque en la de al lado, un grupo de cabecitas negras se emborrachaba ruidosa-
mente. Ya no podía viajar cómodo en trenes que lo llevan a solitarias playas, convertidas ahora en kermeses, 
como consecuencia de las vacaciones pagas y el aguinaldo, ni detenerse a ver pasar a la gente en la esquina de 
Corrientes y Esmeralda, ya que lo empujaban a caminar o le obstruían el paso, ni tampoco viajar porque todo 
venía lleno y tenía que encogerse para conseguir espacio (SEBRELI, 2003, p. 102).

 
 Os bairros que abrigavam o proletariado já não bastavam e foram surgindo novos ao redor 
dos antigos, com moradias improvisadas e sem o saneamento básico necessário.

[...] los ‘cabecitas negras’, llegados con la gran oleada de inmigración interna que trajo el proceso industri-
alizador de la década peronista, inauguraron un fenómeno ecológico: las villas miseria, eufemísticamente 
denominados ‘barrios de emergencia’ (SEBRELI, 2003, p. 133).

 

 Neste cenário, a população passa por um fenômeno destacado por Sebreli (2003) como 
“alienación”; o ambiente era, de tal maneira, avesso ao desejo dessa pequena parcela da socie-
dade em que muitos, mesmo convivendo diariamente com a realidade social, agiam como se não 
houvesse mudanças (mesmo que estivessem lhe causando incômodo). Outros, em sua posição pri-
vilegiada, estavam distantes dos menos favorecidos e de qualquer outra realidade, enquanto que 
os mais pobres estavam apartados de suas necessidades.

La alineación de la cotidianidad que implica vivir inmerso en la banalidad, la tontería, la fealdad, el abur-
rimiento y la frustración es sufrida por todas las clases sociales aunque, por cierto, en forma distinta: la 
insatisfacción de las necesidades y los deseos, en las clases populares: la tensión por aparentar y el temor 
por perder lo conquistado, en la clase media; hastío de la repetición de ceremonias rituales y del disfrute 
de bienes superfluos sin actividad creadora, en las clases altas (SEBRELI, 2003, p. 150).

 
 No âmbito cultural, o peronismo também deixou efeitos marcando a sensação de descon-
tentamento da burguesia, “[…] donde circulaban profusamente oposiciones del tipo civilización y 
barbárie, silencio y ruído, armonía y conflicto, certidumbre y confusión” (NAVARRO, 2002, p. 6).

“Casa Tomada”: o lado burguês, os irmãos e a casa

Cortázar instaura en su obra literaria una indisoluble unidad entre arte e vida, se propone unir sus aguas 
de tal manera que no puede hablarse de uno sin el otro: ‘literatura es vida y realidad y arte en una solo 
operación vertiginosa’ (LEGAZ, 1998, p. 151).

Os irmãos
 De início, vale reafirmar que um dos irmãos é, como em outros textos do autor, o próprio 
narrador protagonista, assumindo ação e visão privilegiada dos acontecimentos.
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Curiosamente narcisista, assume, desse modo, uma ampla perspectiva sobre o texto: estando dentro, 
limitado ao ângulo ficcional interno, perde-se no caos das relações existenciais, no emaranhado dos 
passos das suas personagens que buscam um sentido para além do absurdo imediato que muitas vezes 
se deparam; estando de fora da linguagem, submete-se ao crivo da crítica, exigindo dela a posse desse 
ponto privilegiado, a partir do qual se ordene o caos, que se trama sob seus olhos, numa realidade digna 
desse nome (ARRIGUCCI JR., 2003, p. 22).

 
 Cortázar criou o conto inspirado por um sonho: assim o autor relata em trecho de entrevista 
concedida a Omar Prego (parte do livro O fascínio das palavras – Entrevistas com Julio Cortázar, 
1991, Ed. José Olympio) e compilada por Jádson Neves (2011):

‘Casa tomada’ foi um pesadelo. Eu sonhei aquilo. A única diferença entre o sonho e o conto é que, no pe-
sadelo, eu estava sozinho. Estava numa casa, que é exatamente a casa descrita no conto, e via tudo com 
muitos detalhes, e num dado momento ouvi ruídos vindos da cozinha fechei a porta e voltei. Ou seja, 
adotei a mesma atitude que os irmãos adotam no conto. Isso, até um momento totalmente insuportável 
em que – como acontece em alguns pesadelos, os piores são os que não têm explicação, e são simples-
mente o horror em estado puro – o espanto total consistia nesse som (PREGO, 1991 apud NEVES, 2011).

 
 O conto, basicamente, traz a história de dois irmãos que moram sozinhos em uma grande 
casa e que passam o dia entre afazeres domésticos e atividades como a leitura de romances fran-
ceses e o tricô.

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir 
ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, u eso de 
las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al 
mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba 
grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla lim-
pia (CORTÁZAR, 1966, p. 9).

Tal parágrafo – o segundo do conto – trata-se do vínculo que os irmãos possuíam com a casa e 
levanta a questão de como o espaço era excessivo para as suas necessidades, fato também aparente 
no parágrafo anterior a este. Além disso, vale ressaltar o caráter passivo e apático dos personagens.

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto 
del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen 
cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas 
siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces 
tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la 
canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados 
iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve 
que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar va-
namente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina 
(CORTÁZAR, 1966, p. 10).

Essas atividades nos remetem ao modo de vida das oligarquias da época, que eram ampla-
mente copiadas pela classe média, como destaca Sebrelli (2003). Assim como a oligarquia procu-
rava manter um modo europeu de vida, a classe média também procurava fazer o mesmo. O que 
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inclui a atitude apática dos irmãos que é muito importante, pois é ela que desencadeia o efeito 
fantástico que veremos pouco mais adiante.
 Tendo já sido destacado o caráter burguês de Irene e de seu irmão, faz-se necessário, tam-
bém, fazer com que a semelhança e a relação entre eles não passem despercebidas.

Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio 
de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa 
(CORTÁZAR, 1966, p. 9).

O duplo é uma questão constante na obra de Cortázar, e Arrigucci Jr. (2003), em diversos 
momentos, toca nessa questão.

[...] é o momento em que a linguagem se desdobra e passa a se contemplar defrontando-se com o seu 
duplo, esse demônio crítico, ao mesmo tempo espelho e ameaça, vergada sobre a própria imagem (AR-
RIGUCCI JR., 2003, p. 156).

Em “Casa tomada”, a ideia do duplo já vem anunciada no próprio texto: “simple y silencioso 
matrimonio de hermanos”. O duplo, aqui, toma a forma de incesto, explícito no conto e nas palavras 
de Cortázar em entrevista a Bermejo (2002).

Os dois se fecharam na casa e levam vidas de solteirões. Não é um incesto consumado, mas é evidente 
que existe uma relação ambígua entre os dois irmãos. A recorrência do tema do incesto – outro arquéti-
po, digamos –, está presente, sobretudo, nos primeiros contos. Aqui também estava totalmente incons-
ciente do que escrevia. Depois, quando alguém faz a resenha, quando houve uma comparação de uma 
série de contos, a presença da questão do incesto ficou mais ou menos explícita (BERMEJO, 2002, p. 34).

 Assim, os irmãos levam tranquilamente sua vida “incestuosa”, até que perdem sua tranqui-
lidade por causa de ruídos vindos da parte de trás da casa, menos frequentada por eles. Neste pon-
to do conto, a atitude do irmão aparenta ser totalmente normal e racional: coloca-se uma barreira 
entre eles, os irmãos, e os invasores, que tomaram os fundos da casa. Pouco mais adiante, dá-se 
início ao processo do fantástico, que surge pela indiferença destinada à invasão.

 
Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
— Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
— ¿Estás seguro?
Asentí.
— Entonces – dijo recogiendo las agujas – tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me 
tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco.
Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas 
que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó 
en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros 
días) cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza (CORTÁZAR, 1966, p. 14).

 
Os irmãos não tomam nenhuma atitude perante a invasão; o narrador, antes de contar à 
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Irene o que havia acontecido, segue sua rotina. Depois de informada do acontecimento, a irmã se 
conforma em viver no restante da casa, que ainda não havia sido ocupada.
 Como pode alguém ter sua casa invadida e não fazer nada? O fantástico surge muito mais 
na falta de reação dos irmãos diante da invasão do que na própria aparição dos invasores. Configu-
ra-se, assim, o absurdo. Mais adiante, os invasores avançam e tomam o restante da casa, encurra-
lando os irmãos, num movimento de invasão progressivo.

Em Cortázar, o tema aparece com insistência, articulando-se com o tema da busca, que se desenvolve 
como uma reação rebelde a um mundo caótico e labiríntico, numa tentativa, quase sempre angustiada, 
de se descobrir a própria desordem. Do próprio irracional, camuflado sob o hábito, a crosta estagnada da 
aparência, com que se conforma a maioria dos homens (ARRIGUCCI JR., 2003, p. 100).

A casa
 Se os irmãos representam os burgueses, a casa não é mais do que a representação do espaço bur-
guês, a cidade burguesa, os bairros de tranquilidade e belos casarões, assim como é a casa dos irmãos.
 A casa fornece aos irmãos isolamento e espaço além de suas necessidades: espaço esse que 
se torna um trabalho, pois consome parte da rotina dos irmãos para limpá-lo. O interior da casa é 
descrito com certo cuidado, preservando-se a disposição dos cômodos.

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres 
dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un 
pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, 
nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la 
casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el 
zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente 
el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble 
y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la 
puerta y seguir por un pasillo más estrecho, que llevaba a la cocina y el baño (CORTÁZAR, 1966, p. 11).

 
 Aqui reside a importância do espaço material para os irmãos: a casa chega ser descrita mais 
profundamente que os próprios personagens. Ela é a origem de todo problema e, em alguns mo-
mentos, parece passar de objeto a ser possuidor.

A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin 
mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 
cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era 
necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa (CORTÁZAR, 1966, p. 9).

 
 Essa passagem revela a esterilidade dos irmãos e de sua classe, não pura e simplesmente 
porque não têm descendentes, mas sim pela inutilidade de suas vidas, assim como todo espaço 
excedente da casa; neste ponto, personagens e espaço se confundem. “El desdén por la actividad 
útil y productiva necesitaba evidenciarse mediante la ostentación del ocio, el uso del tiempo en 
actividades banales, no utilitarias” (SEBRELI, 2003, p. 64).
 O sustento dos irmãos vinha dos campos, o que aumenta ainda mais a superfluidade de suas 
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vidas, já que não se envolvem em nenhuma atividade produtiva: “No necesitábamos ganarnos la 
vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba” (CORTÁZAR, 1966, p. 11). 
Ainda que Irene tenha o hábito de tecer, produz algo que serve somente ao seu uso e de seu irmão, e 
não de modo a fornecer renda, mas pura e simplesmente de modo a usufruir do que se costura.
 Volta-se, nesse ponto, ao fato de que a vida dos irmãos gira em torno da casa, revelando 
tudo o que ela representa para os irmãos e sua significação dentro do conto.

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la 
más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo 
paterno, nuestros padres y toda la infancia (CORTÁZAR, 1966, p. 9).

 
 Revela-se, aí, um saudosismo em relação a uma época anterior aos irmãos, na qual os seus ante-
passados viveram; começa, então, a se esboçar uma tendência de que os irmãos desejam fazer o mesmo.

Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo 
para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramen-
te antes de que fuese demasiado tarde (CORTÁZAR, 1966, p. 9).

 
 O desejo de se manterem na casa revela igualmente o desejo da burguesia de manter a ci-
dade antiga onde viviam sem o contato com a classe operária, que tomava o espaço e o modificava.

Como já mencionado antes, a burguesia era antiperonista, pois tal política favorecia o con-
tato entre as classes; esse contato era sentido como uma invasão do espaço dos burgueses, que 
viam sua cidade, antes silenciosa e a com ruas pouco movimentadas, converter-se no oposto.

Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño 
porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detener-
me, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que 
eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el 
codo casi al lado nuestro (CORTÁZAR, 1966, p. 17).

No conto, os ruídos antecedem a tomada da casa – tomada que se dá de forma gradual, 
sendo o fragmento anterior retirado do momento do segundo avanço dos intrusos na casa, quando 
fica clara a relação do conto com o momento vivido pela Argentina. Quando a cidade passa a abri-
gar mais pessoas do que o habitual, a cidade assume uma nova rotina: as ruas se enchem logo pela 
manhã pelo movimento das pessoas, que estão indo trabalhar.

La arquitectura de los inmuebles pequeño burgueses armonizaba con la mezquindad de sus vidas cotidia-
nas: cuartos estrechos, paredes frágiles a través de las cuales se filtraban los gritos, las conversaciones, las 
radios: túneles abovedados entrecruzados por tubos y cañerías oxidadas, corredores profundos y oscuros 
como sótanos con el aire ennegrecido por el humo de las cocinas, escaleras retorcidas, ascensores desven-
cijados, tabiques de chapa de hierro separando los departamentos, ventanas con ropa colgada, patios aire 
de baldosas grises, donde una hora por día se dibujaba una delgada flecha de sol por la que flotaban polvos 
estancados, hebras y viejas hilachas de sábanas, de alfombras y cortinados, rincones donde se amontona-
ban los días de viento hojas muertas, trozos de periódicos, papeles arrugados (SEBRELI, 2003, p. 78).

Como descreve Sebreli (2003), com os imóveis burgueses da época, pode-se inferir que 
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estes propiciavam a propagação de ruídos da cidade, contrastando, ainda, com a descrição da 
casa do conto feita por Cortázar – que é quase que idealizada, ressaltando seus aspectos positivos  
e reafirmando a visão burguesa do autor.

Depois que os invasores atravessam o corredor da casa é que os irmãos saem definitivamen-
te da casa. O corredor figura como a última passagem, como destacam Borrás e Merrengo (1998, 
p. 23): “La tomada de casa, y el consiguiente desalojo voluntario por parte de los proprietarios, 
se produce cuando los invasores atraviesan el pasillo”. Assim como já citado, é próprio da obra de 
Cortázar uma “[...] abundancia de pontes, portas, galerias e toda sorte de passagens” (ARRIGUCCI 
JR., 2003, p. 35, grifos nossos), e podemos, aqui, perceber sua importância.

“Casa Tomada”: o outro lado e os invasores
Os invasores representam as pessoas que, com as novas políticas implantadas, enchiam as 

ruas da cidade mudando todo o ambiente. Inúmeros estudiosos já dissertaram sobre o social na 
obra de Cortázar.

El problema del otro parece acuciar cuando estos otros atraviesan las fronteras que los mantienen den-
tro de un ámbito propio, creando así nuevos cronotopos. Por otra parte, si en Borges el problema se 
presenta en términos fundamentalmente étnicos, en tanto que discusión sobre la constitución de una 
nacionalidad, en Cortázar aparece como claramente social (LEGAZ, 1998, p. 19).

 
 O contato entre os antigos e os novos habitantes da cidade ocorria de maneira inevitável; 
havia pessoas vindas do interior e do campo para trabalhar nas indústrias, mas não havia estrutura 
para recebê-las, forçando os novos moradores da cidade a se submeterem a divisão de antigos 
casarões e, assim, ficarem mais próximos da burguesia, que ainda residia nesses espaços.
 Para bem entender a construção dos invasores como personagens do conto, faz-se neces-
sário retomar a perspectiva do narrador protagonista, pertencente ao mundo espiritual burguês, e 
certamente antiperonista, mesmo que isto não apareça mencionado.

[…] la tematización del motivo argumental de la invasión como propio de la narrativa del Cortázar de la 
primera época, en una lectura que cifra la oposición del autor al peronismo. También Cortázar, tomando 
posición desde su clase, expresa el sentimiento de avasallamiento (LEGAZ, 1998, p. 19).

 
 Cortázar fez parte da pequena burguesia, aquela que ainda vivia no centro da cidade e que 
tinha convivência direta com os novos moradores da cidade. 

[…] debía viajar en ómnibus repletos, compartiendo el espacio con estos obreros de piel oscura; vivía pared 
por medio de un conventillo y oía las rudas expresiones de alegría de la familia provinciana y hasta debía su-
portar las exigencias de la sirvienta – cuando la tenía – y también de una muchacha del interior. Un cuento 
de Julio Cortázar, ‘Casa Tomada’, puede ser interpretado como una alegoría de este angustioso sentimiento 
de invasión que la migración interna provocaba en la clase media porteña (LEGAZ,1998, p. 102).

 
 O importante destacar é o sentimento gerado na burguesia por essa nova situação, de in-
vasão do novo, do desconhecido e do diferente. Essas qualidades apontam para o porquê de os 
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invasores do conto não serem nem nomeados nem descritos, em nenhum momento.

Cortázar es el punto donde se opera la ruptura. La zona de pasaje propicia el descentramiento de los 
espacios y de los tiempos conocidos al propiciar la invasión. Lo monstruoso son los otros, a los que se 
desconoce, pero es también el nuevo orden, o más precisamente el nuevo desorden, que sobreviene 
(LEGAZ, 1998, p. 23).

 
 As diferenças de identidade aliadas ao sentimento de invasão emergem no conto como a 
transfiguração dos invasores em criaturas monstruosas, mesmo sem terem sido assim descritas. 

Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese 
que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada 
(CORTÁZAR, 1966, p. 18).

 
 A relação entre os burgueses e a classe do proletariado que estava se formando era, em 
geral inexistente; porque se de um lado os proletários estavam sempre ocupados com o trabalho 
ou suas atividades cotidianas, do outro a burguesia, que os desprezava, praticava a indiferença, 
mesmo se incomodando com sua presença.
 Essa indiferença é retratada fortemente no conto; os invasores vêm sempre tratados de 
forma indefinida. 

— Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
— ¿Estás seguro?
Asentí.
— Entonces – dijo recogiendo las agujas – tendremos que vivir en este lado (CORTÁZAR, 1966, p. 14). 

 Nesse trecho, outro aspecto importante a ser retomado é a conformidade com que os 
irmãos tratam a situação de invasão, já que não fazem nada para tentar mudar ou interromper o 
que está acontecendo.

No intentan conocer las causas de lo que ocurre, explicar lo extraño o combatirlo, sino que tratan de 
adaptarse a la nueva situación, a lo ‘anormal’ (LEGAZ, 1998, p. 19).

 
 Enquanto o leitor aguarda um desfecho esclarecedor que supra todas as dúvidas deixadas 
até agora – principalmente a respeito da identidade dos invasores –, o conto continua caminhando 
rumo ao insólito.

En este tipo de texto fantástico, los personajes sometidos a la acción de las fuerzas sobrenaturales asumen 
el destino trágico que les han impartido, y las experiencias poco comunes que en cada cuento son contadas 
desde ángulos insólitos en vez de ser resueltas, terminan conformando un mundo donde lo incongruente 
a la razón no es reparado, sino que lo agranda convirtiendo lo insólito en algo extravagante, desmesurado 
y permanente (LEGAZ, 1998, p. 65).

 
 Assim o conto termina: com os irmãos abandonando a casa pelo medo do avanço dos ruídos, 
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que retratam o avanço dos invasores pelo interior da casa.

Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, 
en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin 
volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras (CORTÁZAR, 
1966, p. 17).

Considerações finais
A literatura, como não podia ser diferente, não se desvincula da realidade. Seja através das 

influências da época ou mesmo retratando-a, não há arte que exista sem as marcas do momento 
de sua produção.

Quando “Casa Tomada” foi escrito, a Argentina passava por um momento de grandes trans-
formações; subia ao poder o general Juan Domingo Perón, havia uma onda de industrialização 
crescente e as cidades passavam por uma reestruturação forçada.

Perón adota uma política que dá maior destaque ao proletariado que, por sua vez, está cada 
vez mais presente nas cidades. Os trabalhadores vinham do campo e do interior em busca dos no-
vos empregos gerados pelas indústrias.

Com a entrada dos trabalhadores nas cidades o ambiente começa se modificar drasticamente: 
as ruas, que eram antes silenciosas e vazias, passam a movimentadas e barulhentas. 

Havia ainda a necessidade de moradia e infraestrutura para esse novo contingente de pessoas 
que ocupavam as cidades – necessidade que não era suprida. Os trabalhadores passavam, então, a 
ocupar antigos casarões do centro da cidade.

Tais fatores geraram na pequena burguesia (que era aquela que tinha contato direto com os 
novos moradores da cidade) um sentimento de invasão e perda de seus direitos.

Julio Cortázar, por meio dos personagens do conto em questão, registra essa sensação de 
invasão e, ao mesmo tempo, a indiferença para com os novos moradores da cidade. O espaço e os 
invasores são construídos de modo a assemelhar-se à Buenos Aires e aos trabalhadores que enchi-
am suas ruas. 
  “Casa Tomada” constitui, então, a marca de uma época e, ao mesmo tempo, o retrato de 
uma época. Assim como a literatura fantástica latino-americana que emergia no momento da pro-
dução do conto (e que está representada formalmente no texto, apesar de seu viés aparentemente 
imaginário), ele revela, com fidelidade, fatos e circunstâncias históricas.
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Introdução
O presente trabalho é resultado de uma reflexão que começa a tomar corpo em 2013, a 

partir da constituição do Grupo de Pesquisas (Trans)Formação Inicial, Permanente e Contínua de 
Professores: processos teóricos metodológicos da ensinagem (Tripec), coordenado pela Profa. Dra. 
Cristiane de Quadros, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Realeza-PR. A fim 
de trabalhar em uma perspectiva interdisciplinar, o referido grupo compõe-se, fundamentalmente, 
de docentes e discentes das licenciaturas oferecidas pelo campus de Realeza, a saber: Ciências Na-
turais, Letras - Português e Espanhol, Química, Física e Ciências Biológicas. 
 O campus de Realeza está localizado na mesorregião grande fronteira do Mercosul, a su-
doeste do estado do Paraná. Essa região de fronteiras apresenta-se como um vasto e instigante 
cenário de pesquisa, tanto no campo dos estudos linguísticos, minha área de formação, quanto na 
área de formação de professores. 

A aproximadamente 80 km de Realeza, está localizado o conjunto urbano das cidades trigê-
meas de Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen. Barracão está localizada no extremo 
Sudoeste do estado do Paraná; Dionísio Cerqueira, no extremo Oeste catarinense; e Bernardo de 
Irigoyen na província de Misiones, no extremo Oriente argentino. Em outras palavras, no mesmo 
perímetro urbano há uma fronteira entre dois países: Brasil/Argentina, e uma divisa entre dois 
estados: Paraná e Santa Catarina. Contudo, não há qualquer separação espacial entre essas três 
cidades; ao contrário, elas são unidas, entrelaçadas, delimitadas apenas por linhas imaginárias.

Eu, como docente de Língua Espanhola, e meus colegas do Grupo de Pesquisa Tripec ob-
servamos que a história da Região Sudoeste do Paraná ainda apresenta capítulos a construir e 
memórias a preservar como elementos fundantes para pensar estratégias teórico-práticas e ações 
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pesquisa “(Trans)Formação Inicial, Permanente e Contínua de Professores: processos teóricos metodológicos da ensi-
nagem (Tripec)”. E-mail: marilene.lemos@uffs.edu.br.
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frente ao processo de formação de professores. Nesse sentido, a indagação que mobiliza o Grupo 
de Pesquisas Tripec diz respeito ao resgate dessa memória sobre a constituição das escolas da Região 
Sudoeste do Paraná. Sendo assim, o objetivo do Grupo é investigar a história das escolas (rurais, urba-
nas, interculturais de fronteira e especiais/inclusivas) e a formação de professores, valendo-se de suas 
memórias e das epistemologias de suas práticas pedagógicas. 

Para além da formação permanente dos professores em serviço, a expectativa do Grupo é a de 
constituir um centro de memórias contribuindo, assim, para formar uma massa documental que permi-
ta subsidiar as pesquisas atuais e futuras sobre a formação de professores da região. Além disso, a partir 
da pesquisa e extensão, o Grupo busca apropriar-se das experiências para melhor qualificar alunos em 
formação nas licenciaturas e dar visibilidade ao processo de formação de professores em uma perspec-
tiva que conceba as relações histórico-sociais, econômicas e culturais. 

Neste trabalho, apresentaremos um recorte das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pes-
quisas Tripec. Para tanto, selecionamos as escolas de fronteira que fazem parte do Programa Escolas 
Interculturais de Fronteira (PEIF). As cidades envolvidas nesse recorte de pesquisa são: Santo Antônio 
do Sudoeste-PR/San Antonio, Misiones-AR e Dionísio Cerqueira-SC/Bernardo de Irigoyen, Misiones-AR. 

Projeto do Curso de Formação do Programa Escola Intercultural de Fronteira – Construção Criativa 
Coletiva (PROPEIF)
 O Grupo de Pesquisas Tripec também atua juntamente com um projeto de extensão desen-
volvido na universidade, o Projeto do Curso de Formação do Programa Escola Intercultural de Fron-
teira – Construção Criativa Coletiva (PROPEIF), ou seja, grande parte dos professores vinculados ao 
Grupo de Pesquisas Tripec também faz parte do PROPEIF.

O objetivo geral do PROPEIF é potencializar o trabalho didático-pedagógico proposto pelo 
PEIF e desenvolver esse trabalho nas cidades anteriormente citadas. A referida proposta está 
construída em parceria com todos os profissionais envolvidos no PROPEIF, visando a fortalecer o 
trabalho didático-pedagógico dos educadores das unidades básicas do ensino fundamental para 
atuarem no PEIF. É importante destacar que a metodologia utilizada no projeto objetiva estimular 
diálogos teóricos e práticos de aspectos concernentes às línguas portuguesa e espanhola e às ques-
tões relacionadas a uma vivência intercultural, fator inerente às regiões de fronteira. 

Dentre as propostas iniciais do PROPEIF, podemos destacar a realização de um curso de-
senvolvido em encontros semanais presenciais nas cidades de Santo Antônio do Sudoeste-PR/
San Antonio, Misiones-AR e Dionísio Cerqueira-SC/Bernardo de Irigoyen, Misiones-AR. Além desse 
curso, ocorreu um evento bilateral (Brasil/Argentina) com apresentação geral do tema escolas de 
fronteira, um debate sobre interculturalidade e um seminário de conclusão. O evento contou com a 
presença de professores convidados de outras universidades participantes do PEIF. Convém acres-
centar que, na conclusão do curso, os registros das vivências escolares construídas tornaram-se 
públicos. Além disso, os profissionais envolvidos (tais como docentes formadores, pesquisadores, 
coordenadores e supervisores), desenvolveram relatos sobre sua experiência no projeto para pos-
terior publicação conjunta.
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Santo Antônio do Sudoeste-PR e San Antonio-Misiones, Argentina
Tendo em vista as peculiaridades do projeto, a equipe de trabalho de Santo Antônio do 

Sudoeste-PR – da qual faço parte como professora formadora de língua espanhola – promoveu 
uma série de ações em 2014, das quais destacamos o Encontro entre professores da Argentina e 
do Brasil. Houve discussões conjuntas sobre as diferentes possibilidades de metodologia da peda-
gogia de projetos – na perspectiva de instrumentalizar os docentes a vislumbrarem novas formas 
de trabalho pedagógico – e reuniões quinzenais envolvendo os professores ambos os países. O 
objetivo era a formação continuada de professores na área de ciências, atrelada à metodologia da 
pedagogia de projetos. Nessas ocasiões, os docentes tinham a oportunidade de apresentar não 
só as conquistas e avanços, mas também as dificuldades, incertezas, frustrações e os dilemas que 
envolviam o abandono da segurança dos métodos de ensino utilizados e a adoção de uma proposta 
ainda desconhecida do ponto de vista da aplicação em sala de aula. 

Curso de Língua Espanhola na Escola Municipal Pedro dos Santos, em Santo Antônio do Sudoeste-PR
Outra iniciativa, paralela às oficinas de ensino de ciências, foi o curso de Língua Espanhola 

que inaugurou, no dia 3 de abril, nossas ações na Escola Pedro dos Santos, em Santo Antônio do 
Sudoeste-PR. Tal curso teve como objetivo o estudo introdutório da língua espanhola – leitura e 
produção de textos orais e escritos de diferentes gêneros, especialmente aqueles que circulam no 
espaço de atuação dos professores nas escolas interculturais de fronteira. O projeto previu quaren-
ta horas de curso, as quais foram distribuídas em encontros quinzenais de uma hora de duração 
até o término da vigência do projeto, em outubro de 2014. Esses encontros foram valiosos tanto 
para nós, formadores, como para os professores participantes, pois construímos juntos os prin-
cipais temas abordados no curso, a partir de nossos próprios interesses, anseios e expectativas. 
Constatamos que alguns professores não eram propriamente iniciantes na língua espanhola – seja 
pelo contato frequente à cidade gêmea de San Antonio (Argentina), seja por possuírem parentes 
argentinos. Dentre seus principais interesses, incluíam-se as metodologias de ensino e questões 
relacionadas à cultura do país argentino. 

A troca de experiências nos encontros foi muito rica, dado que os professores se sentiam  
à vontade para arriscar a falar em espanhol, enquanto buscavam a efetivação do aprendizado.  
E, em uma proposta articulada, agregavam informações a respeito de seu espaço cultural e familiar; 
o que nos auxiliava a propor atividades e sugestões para a prática, em sala de aula, da metodologia 
de projetos. E é justamente isso que buscamos: mobilizar o conhecimento da língua espanhola nesse 
“espaço fronteiriço” (STURZA, 2006) para, assim, alcançar os objetivos que se traçam e se constroem 
por meio do PEIF; ou seja, uma proposta cultural que perpasse os currículos. Desse modo, faz-se ne-
cessário que adentremos cada vez mais nos espaços de funcionamento da língua espanhola.

Para tanto, partimos da proposição de que a Análise do Discurso pressupõe o legado do 
materialismo histórico. E que os espaços de enunciação fronteiriços – nos quais atuam professo-
res participantes do PEIF, muitos deles também participantes do curso de espanhol oferecido em 
2014 – se constituem como práticas complexas, nas quais estão imbricados o saber linguístico, o 
histórico e o político. 
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Em vista disso, acreditamos serem raras as pesquisas que tratam da fronteira pelo viés de 
uma teoria que considere a materialidade (histórico-linguística) diretamente interligada à mate-
rialidade ideológica, tal como Pêcheux (2007) conceituou o discurso. Em seu lugar, encontramos 
trabalhos que investigam a fronteira e suas línguas e situam suas análises na interação entre os 
falantes, preocupando-se com o contato de línguas por si mesmo. Ao mesmo tempo, retomam 
efeitos de sentido que se efetivam em enunciados, tais como: “línguas em contato”, “línguas de 
fronteira”, “línguas na fronteira”. 

Estes enunciados circulam repetidamente nos espaços acadêmicos, congressos em que se 
propõem seminários temáticos acerca das fronteiras. Contudo, parece-nos que as propostas de 
análise não aprofundam a reflexão referente a essas designações, na medida em que não contem-
plam o que, para nós, constitui a principal preocupação: a história das línguas praticadas nas zonas 
de fronteira; história de contato de línguas marcada pela história de outras línguas, por convívios 
e ou conflitos. 
 Ao mencionarmos que há algo a se desvendar no funcionamento da língua espanhola, referi-
mo-nos, também, ao funcionamento discursivo da língua espanhola, ou seja, por trás das evidências 
às quais nos encontramos submersos quando se enuncia “línguas em contato”, “línguas de fronteira”, 
“línguas na fronteira”; a partir de Orlandi (2005), entendemos ser possível dizer que a ideologia repre-
senta a saturação, o efeito de completude que, por sua vez, produz o efeito de “evidência”, sustentan-
do-se sobre o já-dito, os sentidos institucionalizados, admitidos por todos como “naturais”. 
 Os sentidos de “línguas em contato”, “línguas de fronteira”, “línguas na fronteira” ancoram-se 
no “já-dito” e instalam-se na sociedade como naturais. Esse processo de naturalização dos sentidos 
não permite trazer à tona a história das línguas enunciadas na fronteira, como essas línguas fossem 
transparentes, não tivessem sua materialidade, sua opacidade. Como observa Orlandi (2005):

A evidência do sentido – a que faz com que uma palavra designe uma coisa – apaga o seu caráter ma-
terial, isto é, faz ver como transparente aquilo que se constitui pela remissão a um conjunto de forma-
ções discursivas que funcionam com uma dominante. As palavras recebem seus sentidos de formações 
discursivas em suas relações. Este é o efeito da determinação do interdiscurso (da memória) (ORLANDI, 
2005, p. 46).

E o curso de língua espanhola para os professores da Escola Municipal Pedro dos Santos em 
Santo Antônio do Sudoeste-PR representa, ainda, penetrar nessa materialidade, deslocar a língua 
espanhola de sua aparência empírica para desvendar seu funcionamento como discurso – dar vi-
sibilidade, assim, ao processo de produção histórica dessas evidências e aos seus produtos, como 
produtos históricos e não meramente naturais. Segundo Orlandi (2005, p. 49), “[...] na ideologia, 
não há ocultação de sentidos, mas apagamento do processo de sua constituição”. Apropriando-
nos da argumentação da autora para nosso estudo, quando esquecemos quem disse “línguas em 
contato”, “línguas de fronteira” ou “línguas na fronteira”, quando, onde e por que foi dito; ou seja, 
quando o dizer passa para o anonimato que o sentido do dizer produz seus efeitos, a impressão do 
“sentido-lá”. “[...] Todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória 
(constituição) e o da atualidade (formulação)” (ORLANDI, 2005, p. 33). 
 A autora afirma, ainda, que a memória, quando pensada em relação ao discurso, é tratada 
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como interdiscurso. Este, por sua vez, é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, in-
dependentemente, ou seja, é o que se chama memória discursiva. Orlandi (2005) destaca, ainda, 
fundamentando-se em Pechêux (1983), que o interdiscurso especifica as condições nas quais um 
acontecimento histórico é suscetível de vir a inscrever-se no espaço potencial de coerência próprio 
a uma memória.

Assim, a partir do estudo desses conceitos, entendemos que o fato político da demarca-
ção das fronteiras, o (não) apagamento da língua dos imigrantes e de outras línguas – que estaria 
no eixo da constituição do dizer tudo o que já se disse sobre as línguas enunciadas nessa faixa de 
fronteira – e, também, todos os dizeres políticos já ditos, em outros momentos, mesmo muito dis-
tantes, têm um efeito. Tal efeito pode impactar na(s) língua(s) enunciada(s) hoje na fronteira, na 
formulação do dizer, na interação entre os professores das escolas de fronteiras, em seus anseios 
e expectativas, em seus interesses relacionados à cultura do país argentino, já que esses dizeres 
podem inscrever-se na memória discursiva. Com base em Pêcheux (2007), tomamos a memória 
discursiva como

[...] aquilo que face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os implícitos (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-transversos etc.)  
de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2007, p. 52).

 Nessa perspectiva, o interdiscurso nos permite pensar que quando o sujeito enuncia na 
região de fronteira – no caso deste trabalho, os professores das escolas de fronteira –, seu dizer 
se remete a uma filiação de dizeres, a uma memória, à política, à ideologia. Como propõe Orlandi 
(2005, p. 38), “[...] todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia se materiali-
za, nas palavras dos sujeitos”. Nessa mesma direção, Coracini (2007, p. 150) assinala que “[...] a im-
bricação das línguas e das culturas emerge, cá e lá, no discurso de cada um de nós”. A partir dessas 
constatações e conforme formulação de Payer (2006), focalizando a língua em conformidade com 
o que ela significa por sua relação com a história, está se considerando a memória “da” língua. Para 
a autora, a memória histórica (discursiva) é parte constitutiva da língua em que essa história se dá. 
Já ao falar sobre memória “na” língua, a autora se refere ao “modo como os sentidos produzidos e 
sustentados, socialmente, pela repetição, se encontram nisso que chamamos de língua”. Assim, de 
acordo com a autora, a memória “na” língua considera a relação entre língua e memória discursiva 
a partir do ângulo da memória histórica, sob a forma da memória discursiva, presente na língua. 

Considerações finais
Podemos afirmar que, nesses primeiros passos, o Grupo de Pesquisas Tripec conseguiu al-

guns avanços, considerando que fomos felizes na escolha do recorte de pesquisa selecionando as 
cidades: Santo Antônio do Sudoeste-PR/San Antonio, Misiones-AR e Dionísio Cerqueira-SC/Bernar-
do de Irigoyen, Misiones-AR. Uma vez envolvidos com o PEIF pudemos também, em parceria com 
o PROPEIF, compreender melhor a constituição das escolas e as práticas pedagógicas existentes 
nessa microrregião.

Com isso, foi possível participar do projeto desenvolvido nas cidades citadas e colaborar com 
o objetivo maior desse projeto, que é o de promover a integração regional por meio da educação 
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intercultural considerando, para isso, os contextos multilíngues ou bilíngues existentes nas fronteiras 
e tendo como consequência a ampliação das oportunidades do aprendizado das línguas em uso e 
trocas culturais. Para tanto, não poderíamos perder de vista que o foco do projeto é a integração, a 
quebra de fronteira, visto que no PEIF as aulas não se resumem ao ensino DE língua estrangeira, mas 
o ensino EM língua estrangeira, criando um ambiente real de bilinguismo para os alunos. 

E, por fim, o curso de língua espanhola para os professores da Escola Pedro dos Santos 
representa um avanço em nossas pesquisas, uma vez que consideramos o sujeito que enuncia na 
região de fronteira, na sua história. Com isso, estamos considerando os processos e as condições 
de produção da linguagem nesse espaço fronteiriço, “[...] pela análise da relação estabelecida pela 
língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer” (ORLANDI, 2005, p. 16). 
Desse modo, para encontrarmos as regularidades da linguagem na produção desse sujeito, não 
podemos deixar de relacionar a linguagem à sua exterioridade, nas condições em que os discursos 
são produzidos e que não dependem apenas das intenções dos sujeitos.
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A IMPLANTAÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA  
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O presente artigo tem como objetivo apresentar os aspectos mais relevantes de minha 
dissertação de mestrado, intitulada “Ensinando espanhol a crianças e adolescentes: a implantação 
da língua espanhola na Rede Municipal de Educação de Niterói”, defendida e aprovada em abril do 
ano corrente na Universidade Federal Fluminense.

A investigação foi impulsionada pela implantação do espanhol na Rede Municipal de 
Educação de Niterói, em cumprimento à Lei 11.611/2005. Esta lei possibilitou, após sua publicação, 
o aumento do debate sobre o ensino de língua espanhola nas escolas brasileiras. Como professora 
do idioma nesta Rede de educação, pretendi aliar as teorias e reflexões sobre políticas curriculares 
com a análise da concepção da matriz curricular da disciplina.

Para alcançar os objetivos propostos pela investigação, fez-se necessário seguir os seguintes 
caminhos metodológicos: primeiramente, identifiquei os principais sujeitos participantes do 
processo de inclusão do espanhol nas escolas municipais de Niterói. A partir desta identificação, o 
segundo passo foi buscar pelas narrativas dos fatos que compuseram o projeto; tais narrativas se 
deram por meio de conversas informais e também por entrevistas, que possibilitaram o acesso a 
registros existentes do processo. Em seguida, investiguei o contexto de elaboração do Referencial 
Curricular de 2010 da Rede, com o objetivo de compreender como aconteceu a elaboração da matriz 
curricular de língua espanhola presente neste documento. Finalmente, analisei a discussão feita 
pelos professores do idioma sobre a matriz curricular da disciplina, refletindo e problematizando 
sobre os pontos mais relevantes desta discussão, e apresentando as suas consequências.

Vale ressaltar que, como a construção do Referencial Curricular de 2010 esteve diretamente 
ligada à mudança da Rede Municipal de Educação de Niterói (do sistema seriado para o sistema de 
ciclos), houve a necessidade de esclarecer algumas informações sobre ela.

Assim, por tratar-se de uma pesquisa que buscou explorar qualitativamente uma série de 
informações contidas em distintos textos e documentos, podemos inseri-la nos trabalhos baseados 
em análise de conteúdo, visto que tal análise possibilita uma interpretação mais aprofundada dos 



• 120 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

textos analisados e dos fenômenos investigados. 
Malheiros (2011) afirma que a pesquisa qualitativa é a “[...] análise do sujeito da pesquisa 

sobre determinado fato” (MALHEIROS, 2011, p. 206), buscando encontrar a resposta a um 
determinado problema. Neste sentido busquei, com esse trabalho, responder de que maneira 
aconteceu a inclusão da língua espanhola na Rede Municipal de Educação de Niterói, como foi 
elaborada sua matriz curricular e quais foram as consequências da contestação e revisão desta 
matriz oficial pelos professores da disciplina. 

Para que as respostas a um problema sejam encontradas, é necessária uma análise 
detalhada e profunda dos conteúdos apresentados nos dados coletados já que, ainda de acordo 
com Malheiros (2011), “[...] a verdadeira resposta não está no que é tangível, mas na compreensão 
das possíveis conjecturas entre o que é explícito e o que não é”.

Triviños (1987), ao referir-se à pesquisa qualitativa, pondera que esta, ao captar não apenas 
a aparência do fenômeno, mas também sua essência, “busca explicar sua origem, suas relações, 
suas mudanças [...] se esforçando por intuir suas consequências para a vida humana” (TRIVIÑOS, 
1987, p. 129). Complementando esta afirmação, Bardin (1977) afirma que analisar os conteúdos 
dos distintos textos que compõem uma pesquisa é fazer uma leitura desconfiada do objeto de 
estudo, procurando entender além do que se explicita. Tal atitude corresponde a uma “vigilância 
crítica” e uma fuga à “leitura simples do real” (BARDIN, 1977, p. 28).

Assim, é possível afirmar que o método qualitativo de análise de conteúdo corresponde 
à busca de dois objetivos: a necessidade de descobrir e de ir além do que expressam as linhas, 
e o desejo de rigor (BARDIN, 1977). Logo, uma metodologia baseada neste tipo de análise deve 
perseguir as seguintes finalidades:

A ultrapassagem da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente contido, podendo 
esta ‘visão’ muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras palavras, será que a minha leitura é 
válida e generalizável? E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, 
não poderia uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? (BARDIN, 1977, p. 29).

É válido ressaltar que, de acordo com Moraes (1999), a análise de conteúdo é uma 
interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que este tem dos dados, 
visto que não é possível uma leitura neutra, pois toda leitura é também uma interpretação. 
Entretanto, tal fato não é incompatível com o rigor científico de uma investigação, visto que este 
tipo de análise parte de uma teoria para compreender o fenômeno que está sendo investigado.

À vista disso – e para atingir os objetivos aqui expostos –, foram analisados os conteúdos dos 
seguintes documentos: Pareceres, Ofícios e Portarias, relacionados à institucionalização da língua 
espanhola na Rede Municipal de Educação de Niterói; o documento preliminar que antecedeu o 
Referencial Curricular de 2010; e o próprio Referencial em questão. Além destas fontes, alguns 
materiais cedidos por personagens importantes deste processo também constituíram objetos de 
análise. Ademais, foi necessário usar a entrevista como outra relevante ferramenta metodológica.

Duas protagonistas do movimento de inclusão da língua espanhola na Rede Municipal de 
Niterói foram ouvidas: Aracy Braga, escolhida como coordenadora da disciplina no início deste 
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processo, e Glória Maria Anselmo de Souza, coordenadora de 3o e 4o ciclos no período entre 2005  
e 2008. A entrevista é considerada um importante método em pesquisas qualitativas que requerem 
coleta de dados. Lüdke e André (2003) afirmam que tal método é vantajoso, já que “[...] permite a 
captação imediata e corrente da informação desejada”, além de “[...] atingir informantes que não 
poderiam ser atingidos por outros meios de investigação” (LÜDKE; ANDRÉ, 2003. p. 39). Entretanto, 
as entrevistas realizadas não foram transcritas na íntegra. Selecionei e apresentei as informações mais 
relevantes e que contribuíram para o aprofundamento da discussão acerca do objeto de pesquisa.

Inicialmente, ao trazer um breve histórico sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil 
até a promulgação da Lei 11.161/2005, foi possível compreender como estas disciplinas ganharam 
ou perderam importância ao longo do tempo, devido às mudanças que o país viveu. 

No início da Era Vargas, por exemplo – na qual houve um grande incentivo ao nacionalismo 
–, o ensino de línguas foi reprimido. Pretendia-se modernizar o país e criar “[...] um Estado Nacional 
centralizador, antiliberal e intervencionista” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p. 15). 
Neste contexto, a Reforma Francisco Campos – importante por instituir uma política educacional 
que organizou os ensinos secundário, comercial e superior – fez parte de uma campanha de 
nacionalização da educação, afetando especialmente tanto as escolas de imigrantes como o ensino 
de línguas estrangeiras. 

Contudo, com a Reforma Capanema em 1942, o ensino de idiomas volta a fazer parte 
dos currículos dos cursos clássico e científico do então “Ensino Secundário”. Refiro-me, também, 
nesse momento da investigação, às consequências das duas Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (antiga LDBEN), de 1961 e 1996, para o ensino de línguas, além de falar um pouco sobre a 
hegemonia do ensino de língua inglesa entre os idiomas escolhidos pelas escolas.

Porém, o foco da discussão centrou-se na língua espanhola. Apresento os fatores que 
contribuíram para a promulgação da Lei 11.161/2005 e, sobretudo, o que se deu após a sua 
aprovação. Entre as principais constatações alcançadas, está o fato de que um grande número de 
redes de ensino, ainda hoje (dez anos após a aprovação da referida lei), não implantaram a língua 
espanhola em seu currículo. Tal fato comprova que apenas a aprovação de uma lei não é suficiente 
para que sua implementação ocorra. 

Outro importante acontecimento abordado na pesquisa foi o acordo entre o Ministério da 
Educação (MEC) e o Instituto Cervantes (IC), órgão oficial do Ministério da Educação da Espanha, no 
ano de 2009. Segundo este acordo, o Instituto Cervantes faria a capacitação de novos professores 
que, posteriormente, atuariam nas escolas públicas.

Esta parceria gerou insatisfação entre os profissionais de língua espanhola, pois considerou-
se que o MEC desvalorizou as instituições de ensino superior brasileiras ao permitir que o Instituto 
Cervantes se responsabilizasse pela formação de professores brasileiros, além de “tornar disponíveis 
recursos didáticos e técnicos para o ensino do espanhol nas escolas públicas”.1

Além disso, o acordo ia contra o Artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que afirma que 
“a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

1 ENSINO DE ESPANHOL. ACORDO VAI PERMITIR A DIFUSÃO DO IDIOMA... Portal do Ministério da Educação. 
Assinado por Letícia Tancredi. Brasília: 4 ago. 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=14072>. Acesso em: 02 dez. 2015.
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licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação” (BRASIL, 
1996). A referência a este polêmico acordo entre o MEC e o Instituto Cervantes me pareceu 
relevante, pois os questionamentos que se deram em consequência de se permitir uma crítica e 
uma avaliação mais profunda sobre os materiais didáticos oferecidos e sobre a formação dada aos 
futuros professores do idioma. 

Em seguida, apresento ponderações sobre a política educacional e, especificamente, a política 
curricular. Parto do princípio de que as políticas educacionais são processos que envolvem embates, 
negociações e tomadas de decisão que não se encerram no momento da produção do texto político, 
mas sim, que se desdobram até o contexto da sala de aula. Neste sentido, a política curricular, em 
específico, trata das regulações e prescrições acerca do conhecimento que será transmitido pela escola 
e as formas por meio das quais é possível trabalhar tais conhecimentos. As mesmas correspondem ao 
processo de construção curricular que incorpora vários níveis de decisão.

O primeiro nível corresponderia às intenções, e nele encontram-se as políticas educativas 
que “definem não só as orientações globais, mas também os instrumentos que dão forma à prática 
curricular” (PACHECO; PARASKEVA, 1999, p. 9). No caso deste estudo, as políticas referentes ao 
nível das intenções seriam as da Lei 11.161/2005, visto que a partir dela que as redes de educação 
foram impulsionadas a incluir a língua espanhola em seus currículos e, mais especificamente, a 
política de elaboração do Referencial Curricular de 2010 da Rede Municipal de Educação de Niterói, 
no qual se incluiu a matriz curricular de espanhol pois, nesta matriz, encontram-se as orientações 
para a prática docente dos professores da disciplina.

É importante ressaltar que temos, neste caso, duas políticas diferentes. A Lei 11.161/2005 
é considerada uma política linguística. Este tipo de política, segundo Calvet (2007), diz respeito a 
decisões referentes às relações entre as línguas e as sociedades, e seu desenvolvimento depende 
da iniciativa do Estado. Já a elaboração da matriz curricular de língua espanhola é uma política 
curricular, e apresenta as características que aqui estão sendo apresentadas. Contudo, ambas 
podem ser localizadas no nível das intenções, explicado no parágrafo anterior.

Ainda de acordo com Pacheco e Paraskeva (1999), as escolas encontram-se em um nível 
intermediário e nelas as orientações presentes nas políticas são ajustadas ao contexto. Na pesquisa, 
foi possível reconhecer as ações dos professores como agentes modificadores da política curricular 
original, visto que eles contestaram a matriz oficial de espanhol e sugeriram a elaboração de uma 
nova. Finalmente, durante a prática docente, nos deparamos com o nível da aprendizagem na qual 
professores e alunos tomam as mais importantes decisões curriculares.

Pretendi deixar claro que o currículo não se resume aos conteúdos propostos pelas matrizes 
curriculares e que engloba todo o processo, que vai desde a seleção dos conteúdos veiculados pela 
escola, até os acordos estabelecidos entre professores e alunos no âmbito da sala de aula.

Ao teorizar sobre o currículo, busquei apresentar as diferentes teorias a ele relacionadas, 
enfatizando o fato de que as diferentes nomenclaturas que apresentam as várias manifestações 
do currículo (currículo prescrito, currículo de fato, currículo oculto etc.) representam partes de um 
todo que forma um discurso com intenções definidas, permeado por relações de poder.

Finalmente, na análise do objeto da pesquisa, começo apresentando os atores responsáveis 
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pelo projeto que levou as aulas de espanhol em caráter experimental à Rede Municipal de Educação 
de Niterói entre os anos de 2006 e 2008, e de que maneira estas aulas chegaram a acontecer. Fica 
claro, por meio do relato, que o diálogo entre profissionais dos diferentes níveis de atuação (desde 
a esfera administrativa, representada pela Gestão da Rede Municipal de Educação de Niterói e 
as coordenadoras do Ensino Fundamental, passando por diretores escolares até chegar nos 
professores) é o que deu forma a esta política curricular.

Dando continuidade à análise do objeto, foi possível compreender, por meio dos dados 
apresentados, que a Rede Municipal de Educação de Niterói, na mesma época em que buscava a 
melhor forma de incluir a língua espanhola oficialmente em sua grade curricular, discutia o sistema 
de ciclos. Este sistema vinha sendo objeto de reflexão dos profissionais da Rede desde que se 
publicou a Portaria 003/98, que se propôs a implantá-lo no ano de 1999.

Desde então, a gestão da Rede buscou formas de fazer com que as escolas operassem, 
efetivamente, com base nos ciclos; inclusive, o Referencial Curricular de 2010 é resultado destas 
discussões – embora em sua estrutura notemos que as matrizes das disciplinas estão separadas por 
séries de escolaridade e não por ciclos.

Após a experiência piloto de aulas de espanhol entre os anos de 2006 e 2008, esta disciplina 
só volta a fazer parte das escolas – agora em caráter oficial – no ano letivo de 2011. Nesse ano, 
a Rede Municipal de Educação de Niterói recebeu os professores de espanhol aprovados em 
concurso público realizado em 2010. Neste primeiro ano da inclusão da disciplina, ainda não havia 
um coordenador específico para o idioma. Tampouco havia um livro didático a ser utilizado como 
referência. O único material que os professores possuíam era o Referencial Curricular de 2010, 
documento no qual se encontra a matriz curricular de língua espanhola.

Como explicado no início deste artigo, um dos objetivos da investigação era compreender 
como se deu a concepção da matriz curricular do idioma. Entretanto, como se confirmou em certo 
momento da pesquisa, não houve uma construção coletiva deste documento. A matriz de língua 
espanhola foi elaborada por um(a) consultor(a) já que, na época de sua elaboração, o idioma ainda 
não havia sido implantado oficialmente na rede; logo, não havia professores da disciplina para 
contribuir para sua elaboração, e os profissionais envolvidos nas aulas experimentais dos anos 
2006 a 2008 não foram chamados para participar deste processo.

A partir de 2012 – já com uma coordenadora específica, escolhida entre o corpo de docentes 
da língua estrangeira em questão –, organizou-se uma comissão formada por um grupo de professores 
e pela própria coordenadora da disciplina. Esta comissão teve como objetivo analisar o que propunha 
a Matriz Curricular de Língua Espanhola presente no Referencial Curricular supracitado. 

A comissão se reuniu em sete encontros ao longo do ano para discutir as orientações 
sugeridas na matriz curricular e propor mudanças consideradas necessárias. Em cada encontro, 
criou-se um relatório para que todos os professores da disciplina tivessem acesso às discussões 
travadas nesses momentos. Ao final das sete reuniões, a comissão elaborou uma nova Matriz 
Curricular, considerada mais viável para se trabalhar com os alunos.

É importante ressaltar que esta matriz possui um caráter extraoficial. Contudo, ela 
representa um importante momento de participação conjunta dos professores do idioma, 
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buscando a execução de um currículo mais democrático. Além disso, no início do ano de 2013, a 
então coordenadora da disciplina, Cristina Padilha confirmou, em e-mail encaminhado a todos os 
professores de espanhol, que recebeu autorização da subsecretária de educação de Niterói, Flávia 
Monteiro, para encaminhar a nova matriz aos docentes, o que indica que esta pode vir a se tornar 
oficial. Segundo as palavras da então coordenadora:

Só agora obtive resposta da Subsecretária de Educação, Profa. Flávia Monteiro, a respeito da mudança 
na matriz curricular da disciplina de Língua Espanhola, formulada no ano passado nos Encontros com a 
Comissão de Professores de Espanhol. Embora seja necessária a criação de portaria para a publicação da 
alteração proposta nos Referenciais Curriculares, recebi autorização da Subsecretária para encaminhar a 
nova matriz a vocês, para que já seja utilizada neste ano letivo.2 

Nota-se que as discussões acerca do currículo de espanhol protagonizadas por esta comissão 
não podem ser ignoradas, visto que as matrizes elaboradas ao final deste processo, ao que tudo 
indica, deixarão de ser extraoficias. Este fato confirma o que foi dito ao longo desse trabalho sobre 
a política curricular: apesar de a política ser o primeiro condicionante do currículo, não se pode 
ignorar as ações dos atores presentes no nível da escola, visto que sua importância é central para a 
construção do sentido desta política no contexto do ensino e aprendizagem.

É válido ressaltar que não se sabe se todos os profissionais de espanhol da Rede passaram a 
usar as matrizes revisadas como referência em sua prática docente – e tampouco este foi o objetivo 
da investigação. Contudo, a formação da comissão é um fator importante, pois ela confirma que é 
possível que professores atuem como produtores da política curricular antes mesmo de chegarem 
à sala de aula. Ademais, como afirma Sacristán (1998),

a prescrição curricular que o nível político administrativo determina tem impacto importante para 
estabelecer e definir as grandes opções pedagógicas, regula o campo de ação e tem como consequência 
o plano de um esquema de socialização profissional através da criação de mecanismos de alcance 
prolongado, mas é pouco operativa para orientar a prática concreta e cotidiana dos professores 
(SACRISTÁN, 1998, p. 147).

Neste trecho, o autor realça que, ao mesmo tempo em que os referenciais curriculares 
são relevantes para nortear as ações pedagógicas dos docentes, na prática de sala de aula as 
tomadas de decisão de cada professor são subjetivas e variadas. Ainda que a matriz seja a principal 
referência dos docentes, existe certa margem de autonomia que possibilita práticas diversas 
entre os diferentes profissionais. Assim, para analisar a influência destes documentos nas práticas 
pedagógicas, seria necessário fazer uma nova investigação enfocando o contexto da sala de aula.

Contudo, como já salientado anteriormente, ainda que exista esta autonomia para o trabalho 
do professor, ele precisa das referências presentes nas matrizes curriculares, uma vez que necessita 
cumprir programas impostos, como, por exemplo, as provas de avaliação nacionais e regionais, 
que exigem do aluno o conhecimento estabelecido nos referenciais. Desta forma, os docentes 
não podem ignorar os saberes ali contidos. O próprio Referencial Curricular da Rede Municipal de 

2  Trecho da mensagem de e-mail da coordenadora de língua espanhola, enviada aos professores da disciplina 
no dia 11 de março de 2013 (acervo pessoal).
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Educação de Niterói salienta que é importante um currículo comprometido com a cidadania e que 
trabalhe temas como preconceito e valorização das diversidades; contudo, ele precisa associar 
esta prática aos “conteúdos institucionalmente ‘valorizados’ e mais ‘convencionais’ da educação” 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 14).

Durante os encontros, a então coordenadora da disciplina, referindo-se à matriz de espanhol, 
reforçou que o fato de que o Referencial curricular tenha sido elaborado antes da chegada dos 
professores à rede não deveria engessar seu trabalho, mas sim nortear sua prática.

Outras questões foram debatidas no decorrer dos encontros, por exemplo, a compra dos 
livros didáticos pela rede e a forma de utilizá-los. Ademais, os professores refletiram sobre o ensino 
de língua espanhola nas escolas brasileiras e sobre a lei 11.161/2005.

Sobre esta, levantou-se a seguinte questão: como a lei deixa claro que, ao Ensino Fundamental, 
é facultativa a implantação do idioma? E como lidar com casos de alunos provenientes de outras 
Redes, nas quais o espanhol não foi implantado? Tais questionamentos são relevantes, visto que 
apontam para problemas gerados pelo texto da Lei, cujo conteúdo ainda gera muitos obstáculos 
para a implementação do idioma nas escolas.

Além destas reflexões, muitas outras permearam os encontros. Os professores refletiram 
sobre a ideia de “correção” presente no Referencial Curricular. A recorrência da expressão 
“empregar corretamente”, referindo-se aos conteúdos gramaticais e lexicais, chamou a atenção 
dos docentes. A ideia de empregar “corretamente” determinados conteúdos e expressões reforça 
a visão da língua como um sistema abstrato e homogêneo, que pode ser normatizado antes do uso 
da linguagem em uma situação de comunicação. Esta perspectiva ignora as diversas manifestações 
da linguagem, indo contra o conceito de inclusão tão difundido nas diretrizes curriculares, visto 
que, o uso de termos como “correto” e “errado” reforça valores socioculturais predeterminados 
“escamoteando a origem e o contexto sociocultural desses valores, dando um ar de neutralidade e 
objetividade à gramática” (BRASIL, 2006, p. 107). 

Porém, tal crítica não significa ser a favor de abandonar o ensino de gramática ou negar 
sua importância. Neste sentido, pensou-se que trabalhar com o conceito de “adequação” 
ou “inadequação” seria mais pertinente, visto que diferentes contextos requerem distintas 
manifestações da linguagem. 

Desta forma, apresentar a gramática a partir de distintos contextos de comunicação 
permitirão ao estudante refletir sobre as várias modalidades de linguagem e interação e perceber 
que o uso da língua não é sempre fixo, mas é sempre contextualizado.

Outra questão levantada pelos professores foi a forma como se daria o desenvolvimento 
das quatro habilidades da língua: leitura, escrita, compreensão auditiva e oralidade, e se todas elas 
deveriam ser trabalhadas. Foi possível notar, neste momento, a confusão que permeia pensamentos 
não só dos pais e alunos, mas também dos professores, sobre o que se deve ensinar nas aulas de 
língua estrangeira na escola regular.

Sabendo-se das dificuldades estruturais apresentadas pelas escolas (turmas muito grandes, 
falta de material e pouco tempo de aula, dentre outras) para se trabalhar as habilidades oral e 
auditiva, a principal questão foi pensar a forma de trabalhar o idioma como ferramenta de inclusão 
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social e contribuição na formação cidadã dos estudantes. Estas reflexões acompanharam todos os 
encontros e foram pensadas ao mesmo tempo em que se propunha uma nova matriz, que pudesse 
contemplar estes objetivos.

Finalmente, elaborou-se uma nova matriz curricular para a disciplina, embasada nas 
discussões travadas ao longo dos sete encontros. A análise da matriz de espanhol e sua reelaboração 
pela comissão de professores representou, ao mesmo tempo, um movimento de reflexão sobre o 
ensino do idioma e um diálogo entre o nível administrativo e o nível executor, representado pelos 
próprios docentes.

A possibilidade de que a matriz reelaborada pelos profissionais de espanhol atuantes da 
Rede se torne oficial corrobora a ideia de que o currículo é um texto em constante construção, e 
que a consciência dos professores de que sua atuação pode ir além da execução da política em 
sala de aula, contemplando também o momento de sua elaboração, consistindo um ganho para a 
escola e para a educação. 

Referências

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1977.

BRASIL. Decreto-lei no 4.244, de 9 de abril de 1942. Lei orgânica do ensino secundário. Ministério 
da Educação e Saúde. Link em processo de inclusão retrospectiva dos atos no acervo do 
Planalto. Ato pesquisado disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.
action?numero=4244&tipo_norma=DEL&data=19420409&link=s>. Acesso em: 02 dez. 2015.

________. LDBEN. Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 27 dez. 1961. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm>. Acesso em: 02 dez. 2015.

______. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 19 jul. 2014. 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Códigos e suas Tecnologias. Língua estrangeira moderna. Brasília: MEC/SEB, 1998.

________. Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005. Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. Diário 
Oficial da União, Brasília, 8 ago. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm>. Acesso em: 02 dez. 2015. 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o 
Ensino médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006.

_______. Resolução no 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2010. 



• 127 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2015.

CALVET, L. As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola, 2007. 

LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
E.P.U., 2003. 

MALHEIROS, B. T. Metodologia da pesquisa em educação. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

PACHECO, J. A.; PARASKEVA, J. M. As tomadas de decisão na contextualização curricular. Cad. Educ. 
FaE/UFPel, v. 13, Pelotas: ago./dez. 1999. p. 7-18.

SACRISTÁN, J. G. O currículo. Uma reflexão sobre a prática. Tradução de Rosa Ernani F.da F. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1998.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Referencial curricular para a rede municipal de ensino de 
Niterói: ensino fundamental. Uma construção coletiva. FME, 2010.

SHIROMA, E. O.; MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O. Política Educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2011.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 
São Paulo: Atlas, 1987.
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Considerações iniciais
 Neste trabalho tenho como objetivos problematizar e refletir sobre as mudanças paradig-
máticas da Linguística Aplicada (doravante LA) contemporânea, apresentando sua contribuição na 
formação de professores críticos e conscientes de seu papel em nossa sociedade, além de rela-
cionar este campo de investigação à construção de materiais didáticos para o ensino de língua 
espanhola no tocante às identidades sociais em constante ebulição. Apresentarei uma experiência 
de elaboração de materiais em contexto de formação continuada de professores de espanhol e 
coloco, de início, a seguinte pergunta norteadora: De que maneira a Linguística Aplicada pode 
contribuir na formação de professores de espanhol que estejam atentos às mudanças identitárias 
ocorridas em nossa sociedade? Novos interesses surgem a partir de uma abordagem crítica da LA, 
que está preocupada com o sujeito pós-moderno, visto agora como híbrido, mestiço, fragmentado, 
múltiplo, com identidades que se constroem e reconstroem a todo momento, a partir de suas inte-
rações com outros sujeitos e o meio social em que vivem.
 Discuto, também, a urgência de novos parâmetros em pesquisa para a LA que estejam aten-
tos às necessidades globais e locais na era da tão proclamada globalização. O referencial teórico 
deste trabalho está fundamentado principalmente em Moita Lopes (2006), Paraquett (2009, 2012), 
Pennycook (1998) e Rajagopalan (2003, 2006).

Linguística Aplicada
 Começo meu texto situando aos leitores “de onde falo”, qual o lugar teórico no qual me 
insiro – que é o da Linguística Aplicada. Considero esta definição importante para “firmar o pé” e 
ocupar o espaço devido nas pesquisas brasileiras. Neste trabalho, tenho como objetivo apresentar 
a LA contemporânea e relacioná-la à elaboração ou construção de materiais didáticos para o ensino 
de língua espanhola, no tocante às questões de identidades sociais. 
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 Realizarei uma reflexão sobre as mudanças paradigmáticas desta área de investigação, rela-
cionando-as ao ensino/aprendizagem de línguas na contemporaneidade e sua importância para o 
avanço das pesquisas nesta área no Brasil. Apresentarei uma experiência de elaboração de mate-
riais em contexto de formação continuada de professores de espanhol, finalizando com a urgência 
de novos parâmetros em pesquisa para a Linguística Aplicada que estejam atentos às necessidades 
globais e locais na era da tão proclamada globalização.
 A partir da década de 90, a LA começa a se reinventar, expandindo seus horizontes para 
além dos limites da sala de aula e outros contextos institucionais passam a ser foco de pesquisas na 
área. Os contextos de ensino e aprendizagem de línguas (principalmente o inglês) ainda ocupavam 
grande parte das pesquisas; porém, outras fronteiras são perpassadas a fim de que esta ciência 
rompa com os modelos anteriores de teorizar e fazer LA.
 Essa nova maneira de compreender a LA faz com que a própria disciplina seja renomeada, e 
ela recebe alguns nomes, como “indisciplinar”, “mestiça” ou “nômade”, na denominação de Moita 
Lopes (2006), “transgressiva”, “antidisciplinar” e “modernista”, conforme nomeia Pennycook (2001; 
2006), ou como LA da “desaprendizagem” (FABRÍCIO, 2006), que vem a corroborar com o conceito de 
Linguística Aplicada Crítica – que é esta nova e recente proposta de mudança na área da Linguística 
Aplicada que visa interferir na realidade social, na medida em que propõe pesquisas e práticas peda-
gógicas que dialoguem diretamente com as necessidades sociais dos sujeitos envolvidos.
 Pennycook (1998) propõe, em seu artigo intitulado A linguística aplicada dos anos 90: em 
defesa de uma abordagem crítica, o que ficou conhecido como Linguística Aplicada Crítica (dora-
vante LAC), no qual entende a LAC como uma forma de antidisciplina ou conhecimento transgres-
sivo e esclarece que “as sociedades são desigualmente estruturadas e são dominadas por culturas 
de ideologias hegemônicas que limitam as possibilidades de refletirmos o mundo” (PENNYCOOK, 
1998, p. 24). O autor acrescenta que a aprendizagem de línguas está totalmente vinculada à ma-
nutenção ou à possibilidade de mudanças dessas desigualdades. Sabemos então que, ao privilegi-
armos determinados padrões culturais e linguísticos, nós, professores de línguas estrangeiras, nos 
tornamos, na maioria das vezes, reprodutores dessas desigualdades.
 Mais explicitamente sobre a LA, Pennycook (1998) defende que

como linguistas aplicados, precisamos não só nos percebermos como intelectuais situados em lugares 
sociais, culturais e históricos bem específicos, mas também precisamos compreender que o conheci-
mento que produzimos é sempre vinculado a interesses. Se estamos preocupados com as óbvias e múl-
tiplas iniquidades da sociedade e com o mundo em que vivemos, então creio que é hora de começarmos 
a assumir projetos políticos e morais para mudar estas circunstâncias. Isso requer que rompamos com os 
modos de investigação que sejam associais, apolíticos e a-históricos (PENNYCOOK, 1998, p. 46).

 
 O mundo em que vivemos está marcado pelas instantâneas transformações das relações 
sociais e econômicas que trazem, como consequências, alguns fatores: os avanços tecnológicos, o 
rompimento de fronteiras, o diálogo entre culturas, os conflitos entre nações e a hierarquização 
cultural. Nesse cenário, ergue-se a preocupação e o debate sobre questões culturais e identitárias, 
buscando compreender essa sociedade constituída de sujeitos plurais, baseada na diversidade e 
caracterizada, principalmente, pela desigualdade.
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 Percebe-se que existe uma lacuna no que diz respeito às pesquisas relacionadas à LAC 
em língua espanhola; constato uma escassez de estudos, já que se trata de uma nova e recente 
proposta de mudança na área da LA, sendo necessário ampliar o universo dos estudos nesse campo 
de pesquisa. A LA alcança, neste momento, uma maturidade, tanto interna quanto externa e em 
âmbito internacional, o que pode-se perceber por suas redefinições teóricas e seu crescimento e 
reconhecimento em congressos e associações pelo mundo.
 A LA se tornou uma disciplina híbrida ou mestiça, na qual a interdisciplinaridade – que ainda 
é vivida timidamente – é cada vez mais um caminho a ser seguido. Isto é, a LA deve dialogar com 
outras áreas, como as ciências sociais, a antropologia, a sociologia etc, pois, como afirma Moita Lo-
pes (2006, p. 96), “[...] se quisermos saber sobre linguagem e vida social nos dias de hoje, é preciso 
sair do campo da linguagem propriamente dito: ler sociologia, geografia, história, antropologia, 
psicologia cultural e social etc.” Pois, parece imprescindível que a LA se aproxime das áreas que en-
foquem o social, o político e a história, ou melhor, essa é a condição para que a LA possa responder 
às demandas da vida contemporânea.

As pesquisas em espanhol na Linguística Aplicada e os materiais didáticos
 No que se refere às pesquisas em LA na área de espanhol (área na qual me insiro), há ainda 
uma grande discrepância entre pesquisadores que participam de eventos ou publicam artigos em 
coletâneas referentes à LA quando se compara com a área de língua inglesa. Paraquett (2009), ao 
realizar um levantamento dos trabalhos publicados na Revista Brasileira de Linguística Aplicada 
(doravante RBLA) desde o lançamento de seu primeiro volume, em 2001, até o décimo quarto vo-
lume, em 2008, constatou que, de um total de 130 artigos, apenas três se dedicavam ao espanhol, 
enquanto 60 se dedicavam ao inglês. Os outros 67 artigos versavam sobre temas diversos, como 
estudos do português como língua materna ou estrangeira etc. A partir dessa constatação, a autora 
tenta, em seu artigo, descobrir o lugar que ocupamos os professores de espanhol no cenário das 
pesquisas brasileiras, para poder pensar em estratégias que coloquem estes mesmos professores 
“[...] em um novo lugar, mais próximo ao de outros professores e pesquisadores de línguas estran-
geiras de nosso país” (PARAQUETT, 2009, p. 124).
 Em uma publicação mais recente, Paraquett (2012) aponta que os números da RBLA refe-
rentes a 2009 e 2010 estão caracterizados pela pulverização de temas, sem que haja uma preocu-
pação com línguas estrangeiras – o que, em seu ponto de vista, “confirma o amadurecimento da 
publicação”. Essa pulverização de temas indica o caráter interdisciplinar da disciplina e, segundo a 
versão web da revista, revela a preocupação com temas “que tratam dos muitos fenômenos relaci-
onados a problemas de linguagem da vida real relacionados à língua em uso em contextos diversos 
ou à aprendizagem”.1 Ao verificar os números referentes aos anos de 2011 e 2012, pude confirmar 
que as temáticas dos artigos apresentados são cada vez mais diversas e preocupadas em desenvol-
ver uma abordagem crítica para a LA. 
 Como se vê, esta é uma discussão recorrente no campo da LA, pois, nesses últimos anos, 
os linguistas aplicados, vêm tecendo novos questionamentos sobre seu conceito. Teóricos como 

1  Disponível em <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/rbla/>. Acesso em: 21 maio 2012.
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Moita Lopes (2006), Pennycook (1998, 2001, 2006), Rampton (2006), Fabricio (2006), Rajagopalan 
(2003, 2006), Cavalcanti (2006), Celani (1998, 2000), dentre outros, têm buscado de forma ininter-
rupta o aperfeiçoamento e redefinição dessa área do conhecimento, procurando enfatizar o viés 
político-social, integrando temas e preocupações dos campos de estudos culturais, sociais, de gêne-
ro e sexualidade, além de teorias socioculturais por meio de uma prática problematizadora.
 Assim, novos interesses surgem a partir desta abordagem crítica da LA, que está preocu-
pada com o sujeito pós-moderno, visto agora como híbrido, mestiço, fragmentado, múltiplo, mul-
ticultural, com identidades que se constroem e reconstroem a todo momento a partir de suas 
interações com outros sujeitos e o meio social em que vivem:

[...] a LAC é bem mais do que a adição de uma dimensão crítica à LA. Ao contrário, possibilita todo um 
novo conjunto de questões e interesses, tópicos tais como identidade, sexualidade, acesso, ética, desi-
gualdade, desejo ou a reprodução de alteridade, que até então não tinham sido considerados como de 
interesse da LA (PENNYCOOK, 2006, p. 68).

 
 Estes tópicos, que fazem parte da agenda da LA, precisam estar dentro do espaço da sala de 
aula, de todas as disciplinas e, em nosso caso, de língua estrangeira, e uma das maneiras é através dos 
materiais didáticos que levamos para este espaço. Uma concepção de ensino que leve em conside-
ração todos esses fatores não pode reduzir essas culturas negadas a uma série de lições ou unidades 
didáticas isoladas. É um equívoco dedicar um dia do ano à luta contra os preconceitos de qual ordem 
forem, como os preconceitos racistas, à opressão às mulheres ou de cunho sexual: “Um currículo an-
timarginalização é aquele em que todos os dias do ano letivo, em todas as tarefas acadêmicas e em 
todos os recursos didáticos estão presentes as culturas silenciadas” (SANTOMÉ, 2008, p. 67).
 Segundo as OCEM (BRASIL, 2006):

É fundamental encarar o livro didático como um ponto de referência para o trabalho docente, como um 
recurso, não o único, facilitador do processo de ensinar e aprender, como um guia orientador geral que 
auxilia na seleção e organização dos objetivos e conteúdos (BRASIL, 2006, p. 154).

 A partir do material podemos perceber sua concepção metodológica, como o que enten-
de por língua, por processo de ensino/ aprendizagem, as percepções dos papéis de professores e 
alunos, o eixo central do material, que pode ser um tema, a gramática, o gênero textual, a função 
comunicativa, dentre muitos outros.
 Como a parte que me compete é a formação de professores de espanhol, acredito ser um ponto 
central a elaboração de materiais pelos graduandos e futuros professores. Não se pode negar a impor-
tância do livro didático, principalmente depois que o componente línguas estrangeiras modernas foi 
inserido no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), mas também é necessário que o professor 
desenvolva sua autonomia e seja capaz de elaborar material didático para uso em sala de aula.
 É preciso que os professores participem da criação de uma educação alternativa, e uma 
das maneiras de começar poderia ser por meio da construção de materiais didáticos capazes de 
contribuir para um questionamento das injustiças atuais e das relações sociais de desigualdade e 
submissão, como por exemplo, o sexismo, racismo, classismo, dentre outros.
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Análise de uma unidade didática com tema “família”
 Segundo Larsch (1991), embora o modelo familiar burguês predomine em nossa sociedade, 
não é o único existente e foram surgindo novos arranjos familiares, fazendo aparecer diversas ques-
tões até então ocultas, o que nos leva à conclusão de que o modelo de família nuclear burguesa, 
ou moderna, está em crise. A discussão sobre o que é uma família, como se constitui e quais suas 
características tem sido levantada por diversos campos científicos e, não poderia deixar de ser, na 
área da educação. Vários fatores históricos ocasionaram a crise da família, e sua problematização 
também deve ser feita em sala de aula, inclusive, de língua estrangeira. 
 Portanto, insistir em textos que somente retratam o modelo tradicional não ajuda a cons-
trução de uma sociedade mais igualitária, segundo a qual as mudanças ocorridas no mundo têm 
reflexo direto nas instituições sociais como a própria família. Ao discutir essa temática em sala de 
aula, questões de cidadania são colocadas na pauta da escola, e é possível entender que, hoje, o 
conceito de família está sofrendo modificações institucionais e estruturais.
 O contexto que descrevo brevemente traz a inquietação sobre a capacidade das escolas em 
formar cidadãos capazes de viver em uma sociedade com estas características, e em constante mu-
dança. Para que se ofereçam propostas de resistência às tendências homogeneizantes e à exclusão 
das ditas minorias, em questão de poder, é necessário que os professores sejam mais um elemento 
na luta contra uma escola e sociedade excludentes, nas quais estão incluídas as pessoas que cons-
tituem famílias diferentes do modelo tradicional.
 Partindo desta realidade, passo à análise de um recorte da Unidade Didática (doravante 
UD) elaborada por dois professores que realizam o curso de Especialização em Análise e Elabora-
ção de Material Didático de Espanhol para a Educação Básica na Universidade Federal de Sergipe. 
A referida UD foi solicitada como trabalho final na disciplina “Perspectivas Interculturais e Críticas 
na Produção de Materiais Didáticos de Espanhol/LE”, no primeiro semestre de 2015, e teve como 
tema “La família hoy en día”. Neste trabalho, analiso os textos escolhidos para a referida UD.
 Para esta UD, foram escolhidos oito textos, divididos da seguinte forma: três imagens; uma 
notícia; uma pintura; duas histórias em quadrinhos; uma música. Percebemos a predominância de 
textos imagéticos ou híbridos, como as imagens, a pintura e as historias em quadrinhos, perante 
textos escritos, como a notícia, ou textos em áudio, como a música.
 Para a pré-leitura foram escolhidas duas imagens que retratam famílias: uma dos Simpsons 
e outra da turma do Chaves. Percebemos que a primeira retrata uma família no modelo tradicio-
nal, com pai, mãe e filhos e a segunda retrata alguns tipos de família fora desse modelo, como a 
constituição de mãe e filho, representados pelas figuras de Dona Florinda e seu filho Quico, e pai 
e filha, representados pelas figuras de, Seu Madruga e sua filha Chiquinha. A atividade solicitava 
que os alunos refletissem sobre os distintos modelos de família que temos hoje em dia. Esse tipo 
de atividade revela que os professores deixaram de fora diversas outras contituições familiares que 
podemos encontrar na atualidade; entretanto, a depender das respostas dos alunos, eles poderiam 
problematizar as constituições que não foram contempladas nas imagens iniciais.
 O primeiro texto escrito para leitura intitula-se “Nuevos matrimonios y nuevos hijos: mo-
delos familiares para el siglo XXI”. Este texto aborda a família com um conceito cultural, sociológico 
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e ético e, dessa maneira, em constante mudança. Esse conceito revela uma visão contemporânea 
das relações familiares – fugindo do conceito tradicional mãe/pai/filhos – e abre possibilidades de 
entendimento das relações afetivas como a base para a formação familiar. 
 O segundo texto escolhido é um texto não verbal: trata-se da pintura “A família”, da pintora 
brasileira Tarsila do Amaral. Neste quadro, percebemos o retrato de uma família em situação de des-
favorecimento socioeconômico, constituída de trabalhadores rurais, apresentando um grupo menos 
favorecido de nossa sociedade. A análise da pintura pode revelar tais informações, através da tristeza 
em seus rostos, a cor de suas peles ou até mesmo de alguns objetos e animais que estão presentes. 
Seria possível, por meio das atividades propostas, estabelecer o diálogo intercultural com nossa soci-
edade e outras que possam ter sido comentadas nos textos anteriores.
 Após, a UD segue com a apresentação de duas histórias em quadrinhos argentinas, uma de 
Gaturro e outra de Matías. A primeira é focada na figura da avó, protetora, e a segunda na figura 
da mãe que, nem sempre, é superprotetora como os meios de comunicação geralmente costumam 
apresentar. Esta seria uma oportunidade interessante para descontruir os estereótipos que o papel 
das mães podem trazer.
  O próximo texto é a música “La historia de Juan”, do cantor colombiano Juanes. Esta canção 
apresenta a história de um menino pobre e carente, chamado Juan, que viveu pelas ruas, pois foi 
abandonado por seus pais. Após a atividade de compreensão, a UD traz a imagem do personagem 
Chaves, para que os alunos possam comparar as duas realidades. Essa parte final revela o interesse 
em discutir em sala de aula uma realidade social que passa em diversos países, incluindo o nosso. 
Percebemos a importância do trabalho com esses textos para compor a UD sobre “família” pois, as-
sim, é possível refletir a partir de aspectos sociais, como o abandono e os maus tratos, entendendo 
que há diversos problemas pelos quais as famílias podem passar.

Considerações finais
 Os resultados alcançados apontam para a necessidade de investir na formação continuada 
dos professores de espanhol, seja por meio de cursos de curta duração, seja por meio do ingresso na 
pós-graduação. Fomentar o interesse pela pesquisa acadêmica por meio de projetos que envolvam 
os profesores com o cotidiano escolar pode contribuir significativamente para a melhoria de sua prá-
tica pedagógica. Entretanto, para que se realizem práticas pedagógicas que visem reconstrução de 
identidades é necessário, antes de tudo, conhecer a realidade cultural dos alunos com os quais se 
trabalha e, posteriormente elaborar um plano de curso que considere essa realidade, seleccionando, 
produzindo materiais e pensando em estratégias de avaliação do proceso (MENDES, 2007). 
 É na formação inicial – e também na continuada – que se deve refletir e teorizar sobre essas 
questões, pois se o próprio profesor possui seus estereotipos do que seja uma língua-cultura, como 
poderá trabalhar futuramente em aula para desconstruir as visões reduccionistas de seus alunos e 
promover um verdadeiro diálogo intercultural? Todos os professores, sejam universitarios ou não, 
devem ser conscientes de seu papel na sociedade, de qual é seu papel político, para também poder 
exigir seus direitos e realizar um trabalho de qualidade dentro das universidades e escolas.
 A questão intercultural e identitária está amplamente presente em nossa sociedade, de maneira 
global e local, e o diálogo entre as culturas se faz necessário para a construção de uma sociedade menos 
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conflituosa e mais aberta às diferenças. Como educadora, entendo que o ensino não pode estar desvincu-
lado da realidade social, cultural e política, para que não ocorra a reprodução das desigualdades sociais e 
sejam possíveis mudanças em lugares onde não exista a convivência pacífica entre as várias identidades, 
por meio do diálogo entre culturas. 

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensi-
no médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006.

CAVALCANTI, M. C. Um olhar Metateórico e Metametodológico em Pesquisa em Linguística 
Aplicada: Implicações e Políticas. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Linguística Aplicada Indis-
ciplinar. São Paulo: Parábola, 2006, p. 233-251.

CELANI, M. A. A. Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada no Brasil. In: SIGNORINI, I; CAVALCANTI, M. 
(Org.). Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade. Campinas: Mercado das Letras, 1998, p. 129-142.

______. A Relevância da Linguística Aplicada na Formulação de uma Política Educacional Brasileira. 
In: FORTKAMP, M. B. M.; TOMITCH, L. (Org.). Aspectos da Linguística Aplicada. Estudos em home-
nagem ao Professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular, 2000, p. 17-32. 

FABRICIO, B. F. Linguística Aplicada como espaço de desaprendizagem: redescrições em curso. In: 
MOITA LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

LARSCH, C. Refúgio num mundo sem coração. A família: santuário ou instituição sitiada? Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991.

MENDES, E. A perspectiva intercultural no ensino de línguas: uma relação “entre-culturas”. In: ALVAREZ, 
M. L. O. Linguística aplicada: múltiplos olhares. Campinas: Pontes Editores, 2007. 

MOITA LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 

PARAQUETT, M. O papel que cumprimos os professores de espanhol como língua estrangeira (E/LE) 
no Brasil. In: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Diálogos Interamericanos, n. 38, p. 123-137, 2009.

______. A língua espanhola e a linguística aplicada no Brasil. In: Abeache Revista da Associação 
Brasileira de Hispanistas, v. 2, p. 225-239, 2012.

PENNYCOOK, A. A linguística aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica. In: 
SIGNORINI, I.; CAVALCANTI, M. C. Linguística Aplicada e Transdiciplinaridade. Campinas: Mercado de 
Letras, 1998.

______. Critical Appied Linguistics. A critical Introduction. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. 

______. Uma linguística aplicada transgressiva. In: MOITA LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplicada 
Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 



• 136 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: 
Parábola, 2003.

______. Repensar o papel da linguística aplicada. In: MOITA LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplica-
da Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

RAMPTON, B. Continuidade e mudança nas visões de sociedade em Linguística Aplicada. In: MOITA 
LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

SANTOMÉ, J. T. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, T. T. (Org.). Alienígenas na 
sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 159-177.



A METÁFORA DA VIAGEM EM DOM QUIXOTE 

E EL ASTRONAUTA PARAGUAYO

Angela Cristina Dias do Rego Catonio 
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – Faculdade de Ciências e Letras (FCL)

Desde a antiguidade clássica greco-romana, a metáfora da viagem serve de inspiração à 
literatura. Somente para citar alguns mitos cujos protagonistas empreenderam grandes viagens, 
lembramo-nos de epopeias como Ilíada e Odisseia, de autoria atribuída a Homero, que serviram 
por largo tempo como conteúdo educativo aos jovens gregos e romanos. Igualmente Eneida, de 
Virgílio, em que o herói Eneias, após a derrota de sua Troia, parte com a incumbência de erigir uma 
nova cidade. Dentro do universo clássico da língua portuguesa, é inesquecível a viagem de Vasco 
da Gama narrada por Camões em Os Lusíadas.

No correr dos séculos, as abordagens sobre o tema “viagem” foram multíplices e, ainda as-
sim, revelam-se hoje tão fascinantes quanto nos tempos antigos. A partir da ideia de deslocamen-
to, por espaços externos ou pelos desvãos íntimos do eu lírico que o vocábulo viagem suscita, este 
artigo propõe delinear algumas comparações entre a obra canônica Dom Quixote de La Mancha, de 
Miguel de Cervantes e o livro El autronauta paraguayo, de Douglas Diegues, publicado em 2007, 
em edição artesanal cartonera, da qual falaremos mais adiante.

Dentro da proposta deste artigo, partimos do pressuposto de que a obra cervantina, em vir-
tude de sua celebridade, dispensa apresentações. Por isso, avançamos, diretamente, para a análise 
da obra de Diegues.

Nos lindes entre o Brasil, país de idioma português, e os países de língua castelhana da 
América do Sul, em espaços nos quais ainda possui prestígio o guarani, têm sido elaborados poe-
mas escritos e declamados no que se convencionou chamar de “portunhol selvagem”, produzidos 
por Douglas Diegues, poeta residente, hoje, na cidade de Ponta Porã, localizada ao sudoeste do 
estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.

O portunhol selvagem é uma mistura livre e despreocupada do português, do espanhol e 
do guarani, utilizada na construção de uma poética transfronteiriça e compreensível em todos es-
ses âmbitos idiomáticos. O poeta utiliza como bem lhe apraz as palavras e estruturas de cada um 
dos idiomas, da maneira que lhe pareça mais adequada a sua expressão lírica. Dessa circunstância 
emerge a ampla liberdade e a mínima (ou inexistente) preocupação no tocante às exigências gra-
maticais. Amplia-se imensamente, por outro lado, o espectro de possibilidades fonéticas, rítmicas, 
visuais, em virtude do incomensurável acervo a sua disposição, nos idiomas utilizados.
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Douglas Diegues é um poeta brasileiro que extrai sua obra desse amálgama criativo de três 
idiomas que segundo ele mesmo “[...] brota de las selvas de los kuerpos triplefronteros, se inventa 
por si mismo, acontece ou non” (DIEGUES, 2009). Para Diegues, o portunhol selvagem é uma fal-
sificação, inventado ao longo dos tempos e que se perde no imaginário popular. É o resultado de 
uma conjunção de identidades – europeia, indígena, brasileira – em uma tentativa de apropriação 
das mais variadas culturas da região e de outros lugares do planeta: “[...] además del guaraní, posso 
enfiar numa frase palabras de mais de 20 lenguas ameríndias que existem em Paraguaylândia y el 
resto de las lenguas que existem en este mundo” (DIEGUES, 2009).

A obra em estudo, El astronauta paraguayo, publicada em 2007, pela editora Yiyi Jambo, 
em Assunção, Paraguai – e da qual o próprio Diegues é editor – revestiu-se sob um projeto carto-
nero de edição limitada, devido ao seu aspecto artesanal e artístico.

Os projetos cartoneros são publicações de editoras ou cooperativas que produzem suas 
obras com materiais reciclados provindos do lixo. As capas dos livros são de papelão recolhido 
pelas ruas, recortadas e pintadas à mão, uma a uma. Essas obras de roupagem cartonera carregam 
em si toda uma aura de alternatividade e desapego do padrão socialmente aceito, pois se reves-
tem de aspecto marginal e trazem forte carga simbólica ao vincular a cultura do lixo com a cultura 
letrada, a qual já defendia Manuel de Barros (1974) em seu poema “Matéria de poesia”: “O que é 
bom para o lixo é bom para poesia”.

El astronauta paraguayo é um longo poema que conta a história de um “astrounatita selba-
gem” que sai flutuando para o “mundo de la Lua” para esquecer uma “Yiyi1 de minisaia que mes-
clava xocolate kaliente y sangre menstruada” (DIEGUES, 2007). O poema, com fortes cores eróticas, 
é um relato da frustração amorosa do eu lírico abandonado por uma jovem mulher bonita e que, 
desencantado, sai em viagem pelo espaço sideral à procura de um alento. 

O caráter épico-narrativo e a relação híbrida entre a poesia e a narrativa da obra assomam 
na produção lírica em seus aspectos heroicos, aventurescos e maravilhosos, próprios das novelas 
de cavalaria. Reconhece-se um herói que une os domínios épico e mítico, definido pela confluên-
cia de certas qualidades e pelo caráter incomum e paradigmático a ele conferido no universo 
fictício da narrativa. O “astronauta paraguaio” tenta superar sua própria condição humana e alça 
voo em uma aventura fabulosa em busca de sua chica sem medir as dificuldades ou se preocupar 
com as adversidades da empreitada. Dessa forma, o personagem-astronauta ganha substância 
por meio de sua manifestação subjetiva, relaciona-se com o caótico mundo real do presente, em 
verdadeira missão heroica. Ele transita entre a antinomia do mundo contemporâneo, impessoal, 
frio e individualista, e o sentimento amoroso-romântico de um relacionamento frustrado.

No livro de Cervantes, o motivo viagem é um dos principais focos da narrativa. Dom Quixote 
empreende três viagens, às quais se associa um emaranhado de significados simbólicos que desve-
lam o embate entre o imaginário e o real. O engenhoso fidalgo não é senão um homem cheio de 
sonhos e ilusões. Louco? Talvez... Contudo, seja insano ou não, com certeza é persistente e leva até 
às últimas consequências a realização de seus sonhos.

A originalidade na narrativa de Cervantes apoia-se no idealismo que transfigura e anima 

1  Segundo o próprio Douglas Diegues “Yiyi” é uma gíria em guarani para moças bonitas e formosas (em entre-
vista para o Jornal Estadão, de 10 de fevereiro de 2008).
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as fantásticas jornadas do cavaleiro da triste figura. El Quijote é o homem comum, mas de grande 
espírito, em luta constante pela justiça e pelo amor. Combate as contrariedades que se opõem à 
felicidade comum e encarna nobres impulsos que o impelem à vida heroica e aventureira.

El astronauta, à semelhança do Quixote, lança-se em aventuras inesperadas. Aquele se 
projeta pelo espaço etéreo do universo, enquanto este traça por terra seu trajeto; porém, ambos 
viajam pelo mundo da imaginação: a viagem adquire o caráter delirante de ruptura da realidade, 
associada à evasão do sujeito do seu mundo material, real.

O movimento é uma característica intrínseca da viagem, mas o deslocar-se nem sempre 
representa mudança espacial. Embora ganhe destaque pelo aspecto descritivo da ação, a travessia, 
como metáfora, representa o dilema da busca de algo que represente uma solução da dúvida ou 
da angústia pela transformação:

Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as como recriando-as. Ao mesmo 
tempo que demarca diferenças, singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades res-
sonâncias. Tanto singulariza como universaliza. Projeta no espaço e no tempo um eu nômade, reconhe-
cendo as diversidades e tecendo as continuidades (IANNI, 2003, p. 3).

As duas narrativas, Dom Quixote e El astronauta paraguayo, estabelecem um intercâmbio 
entre os relatos real e imaginário. Um e outro buscam suas próprias verdades e a solução de seus 
dilemas pessoais. Trata-se, em última instância, da oportunidade de um encontro do viajante com 
ele mesmo. Cada protagonista, “Ao longo da travessia, não somente encontra-se, mas reencontra-
se, já que se descobre mesmo e diferente, idêntico e transfigurado” (IANNI, 2003, p. 26).

Indiscutivelmente, as duas obras refletem, à sua maneira, as formas das novelas de cavala-
ria e a representação da figura de um cavaleiro experienciando algumas aventuras é marcante. Em 
Cervantes, o herói, apropriado ao seu mundo e época, tomou todas as suas armas e

montou-se no Rocinante, posta a sua celada feita à pressa, embraçou a sua adarga, empunhou a lança, e 
pela porta furtada de um pátio se lançou ao campo, com grandíssimo contentamento e alvoroço, de ver 
com que felicidade dava princípio ao seu bom desejo (CERVANTES, 1995). 

Por sua vez, o astronauta de Diegues, em tempos de predomínio tecnológico e aventuras 
espaciais, viaja flutuando de maneira quase mágica (qualquer tecnologia suficientemente avançada, 
afirmou Arthur C. Clarke, é indistinguível de magia):

 
¡8, 4, 2, zero y zás!
¡Qué lindo flutuo! 
¡Qué lindo flutua
el primeiro Astronauta Paraguayo! (DIEGUES, 2007, p. 3).

Ainda assim, o tempo que separa as duas narrativas parece diluir-se na similaridade do em-
preendimento aventuresco dos dois heróis. Este e aquele enfrentam as mais variadas atribulações 
em busca de algo que anseiam alcançar, seja a honra, a justiça ou um amor, puro para Quijote, 
sensual para o astronauta paraguayo.

Ao tornar cognoscível e tangível a aventura de um homem apaixonado, Diegues – assim como 
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Cervantes – transpõe as barreiras da razão e descerra a concepção de um homem que se relaciona 
com seu tempo e com as coisas do mundo. Embora a concepção de herói tenha sofrido modificações 
ao longo do tempo, destaca-se aqui a observação de Joseph Campbell (2007, p. 28), de que

[o] herói morreu com o homem moderno; mas, como homem eterno – aperfeiçoado, não específico e uni-
versal –, renasceu. Sua segunda e solene tarefa e façanha é, por conseguinte [...], retornar ao nosso meio 
transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu (CAMPBELL, 2007, p. 28). 

Desde a antiguidade até a atualidade, um dos aspectos mais carregados de significados é o cará-
ter moral do herói. Ao analisar as diversas opiniões sobre sua natureza moral, Brombert (2001) resume:

Friedrich Schiller acreditava que o herói encarna um ideal de perfeição moral e enobrecimento (“Vere-
dlung”). Thomas Carlyle via os heróis como modelos espirituais guiando a humanidade, e portanto me-
recedores do “culto do herói”. Joseph Campbell, em nossos dias, descreveu o herói de mil faces como 
capaz de “autoconquistada submissão” e pronto a dar a vida por alguma coisa maior do que ele mesmo. 
[...] Sigmund Freud, de maneira menos lúdica, embora também destacando a competição, ofereceu uma 
visão mais sombria. Em Moisés e o Monoteísmo definiu o herói como alguém que enfrenta o pai e “no fim 
suplanta-o vitorioso”, e ainda menos tranquilizadoramente (a noção de parricídio não é nada edificante) 
como um homem que se rebela contra o pai e “mata-o de um modo ou de outro”. [...] Joseph Conrad [...] 
sugere que a “treva” é o domínio privilegiado da alma heroica. [...] Paul Valéry afirmou que tudo que é “no-
bre” ou “heroico” está forçosamente vinculado à obscuridade e ao mistério do incomensurável, ecoando a 
observação de Victor Hugo a respeito do obscurecimento legendário (“obscurcissement légendaire”) cerca 
a figura do herói (BROMBERT, 2001, p. 18-19).

Então, quem são os heróis em Dom Quixote de La Mancha e em El astronauta paraguayo? 
Talvez os dois representem seus próprios criadores, que têm a certeza de construírem, a partir de suas 
próprias convicções – ou quem sabe, melhor dizer, de suas próprias ilusões – um mundo diferente.

Presença constante ao longo das duas obras em questão é a figura feminina que imprime 
um tom mítico às narrativas. Entre Dulcineia e Yiyi há um abismo de intenções diversas. Enquanto 
Dulcineia del Toboso simboliza os mais altos ideais da pureza e da virtude, a Yiyi de minifalda y su 
flor de xocolate endemoniada é carregada pelas cores da sensualidade barata e vulgar – embora 
em algumas passagens do poema também represente o paradoxo feminino que transita entre a 
força e a delicadeza, a pureza e a sensualidade, concebendo a dimensão simbólica do ethos femi-
nino das lendas e mitos e que, desde a antiguidade, é capaz de dar ressignificação à existência do 
homem: “La yiyi del amable beneno xocolate rosa shock parece uma tormenta elétrica nel korazón 
del astronautita” (DIEGUES, 2007, p. 18). 

Para além da busca por sua Yiyi, o poeta nos leva a uma viagem pairando sobre as fronteiras 
espaciais geográficas, linguísticas e culturais. Nessa perspectiva, é possível encarar a poética de 
Diegues como um deslocamento dos mapas tradicionais da leitura, como uma perturbadora rede-
finição das categorias de nação e de literaturas nacionais, a partir da corrosão das noções de língua, 
identidade e território (BANCESCU, 2013). 

Cabe aqui, também, realçar a tensão entre o local e o global para a construção territorial das 
identidades e dos meios pelos quais flutuam os costumes e valores de um povo, dentro da “dinâmica  
e um processo, onde a relação entre região, espaço e representações, subsumidas no texto e nas demais 
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manifestações culturais, reflita as diversificadas formas de representação” (SANTOS, 2009, p. 78-79).
Assim também estão presentes os opostos local/global na narrativa de Cervantes. Em Dom 

Quixote de La Mancha não passa despercebida a referência em seu próprio nome a “la Mancha”, 
região onde o valoroso fidalgo vivia e que, de certa forma, torna-se pequena para suportar tamanha 
carga figurativa, reforçando o aspecto metonímico do nome, além de apontar “para uma zona de 
sombra, de indefinição e de indeterminação, que ajudará a construir a metáfora do personagem” 
(KRAUSE, 2005, p. 62-63). Esses aspectos salientam a representação de um espaço circunscrito, 
menor, no caso a região de onde parte nosso herói, cujo deslocamento deflagra uma representação 
mais ampla de espaço: demarca as fronteiras imaginárias do incontível.

No universo dos romances de cavalaria, o cavaleiro se dedica de corpo e alma ao seu propó-
sito de magnanimidade, supera seus temores e luta incansavelmente pelo seu objetivo final, mes-
mo que isso lhe custe a vida. O manchego, de Cervantes, e o astronauta, de Diegues, não medem 
as consequências de seus atos, viajam para encontrarem suas verdades.

Uma breve viagem pelo “portunhol selvagem”
O chamado “portunhol”, conhecido e falado nas regiões de fronteiras brasileiras com os paí-

ses de colonização espanhola, é uma tentativa de comunicação não só dos falantes – natos ou não 
nas faixas de divisa –, mas, também, de grande parte dos turistas falantes de línguas distintas que 
aportam nessas terras e tentam interagir uns com os outros. 

Diferentemente desta mistura popular de línguas, português e espanhol, o “portunhol selva-
gem” vai muito além da intenção de interação temporária entre interlocutores. Ele acrescenta o guarani, 
muito utilizado pelos habitantes da região fronteiriça do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, cujos ele-
mentos linguísticos, embora diversos, contribuem para formar o caldo cultural da região. É neste espaço 
de intersecção “entrelínguas” que se inscreve a poética de Douglas Diegues, como podemos observar: 

La Belleza de las Selvas del Tatú Ro´o de la Vida con sus millones di Estrellas que existem y nom existem 
parece una disko en Asunción llena de brillos truchos luces negras y primitibo neón
Non estoy aqui por plata
Nim para servir di kobaia [...]
(DIEGUES, 2007).2

Para Douglas Diegues, o portunhol selvagem é o “maravilhoso-real” da liberdade da lin-
guagem e passível da combinação de que, “além de portunhol normal, el guarani y el guaranhol 
y miles de palabras derivadas de las 16 (ou mais) culturas ancestraes que habitam el território 
paraguayensis y a la vez palabras del árabe, chinês, tupí, latim, bororo, alemán, xavante, spanglish, 
francês, koreano, quéchua y demais lenguas de toda la Globolândia [...]” (DIEGUES, 2008, s/p).

Sob tal perspectiva, o portunhol selvagem assume os contornos das “línguas de contato” 
ou “pidgins” (HOLM, 2000), que são línguas lexicalmente derivadas de outras línguas, com estrutura 
simplificada especialmente no seu arcabouço morfológico. Elas surgem quando pessoas precisam 
se comunicar mas não têm uma língua em comum. Para Holm (2000, p. 5), “pidgin is a reduced lan-

2  Fragmento de poema do livro El astronauta paraguayo. “Tatu ro’ô” que, segundo Ángel Larrea, “em guara-
ni-paraguaio significa vulva carnuda” (DIEGUES, 2002, p. 40). 
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guage that results from extended contact between groups of people with no languages in common”, 
de forma que esta cooperação entre os grupos cria uma linguagem improvisada para servir as suas 
necessidades e, paradoxalmente, simplificando e alargando a concepção de interação social.

Ao utilizar uma língua de contato para produzir poesia, Douglas Diegues expande as concep-
ções léxicas e semânticas das línguas envolvidas, criando um misto de subversão literária e, principal-
mente, pelo que suscita no imaginário laico e pela ressignificação dos padrões literários tradicionais.

Além disso, Boaventura (1994) afirma que a forma cultural de fronteira tende à “dramatiza-
ção e carnavalização das formas”, sobretudo devido à liberdade e arbitrariedade que o processo lúdi-
co de criação artística permite. Assim, esse procedimento tenderia a representar o processo multicul-
tural de fluxos vigentes entre as fronteiras, tornando os limites cada vez mais esmaecidos e fluidos.

As línguas de contato que formam línguas marginais provenientes das áreas de interação 
cultural – pronunciada em situações nas quais, de modo geral, é impraticável para os interlocutores 
envolvidos aprenderem a língua um do outro – fazem, claramente, uma contribuição significativa 
para a criação de uma nova linguagem, cada uma fornecendo elementos constitutivos, seja em 
seus aspectos de conteúdos, seja em aspectos gramaticais, como no caso de Diegues.

Reconhecer, na obra de Diegues, a ruptura de fronteiras que a destaca e a liberta dos 
liames das regras convencionais da língua é reconhecer seu caráter híbrido, que “transcende ter-
ritórios geográficos para se instalar na pseudoeternidade do trabalho artístico” (SANTIAGO, 2004, 
p. 70). Por sua vez, ao falar do caráter híbrido da poesia de Diegues, deve-se assinalar seu viés no 
processo de desterritorialização e recontextualização. Sua produção adota vários contextos cultu-
rais e, ao fazer a intersecção entre a prática poética e os desdobramentos sociais, contribui para 
tornar mais nítido o momento presente, permite a imbricação de uma série de trocas identitárias e 
desfigurações do real, e alarga a própria investigação formal (SÜSSEKIND, 2002).

Pode-se perceber, em face desse panorama, que as fronteiras se tornam esmaecidas e se 
inserem em uma dinâmica cultural fluida e variável. As múltiplas e flutuantes identidades da “tri-
plefrontera” não mais caracterizam o ponto de vigia ou sentinela demarcado em um espaço físico, 
mas sobretudo um

estar frente a frente, frente à frente, frente à fronte, fronte a fronte, não com o inimigo, mas com o outro, 
que afinal de contas pode em seus olhos, refletir nossos desejos. Olhar o outro, ser olhado pelo outro. 
Desejar o outro, ser desejado pelo outro. Um outro que muitas vezes está dentro de nós e que só pode ser 
identificado pelo olhar de outro. Ou, de modo invertido, como na imagem no espelho (ESTEVES, 2011, s/p).

Esse “olhar-se” e “enxergar-se” no outro passam a se inscrever na lógica da identificação 
e do sentimento de pertencimento a um grupo, que envolve o compartilhamento de patrimônios 
comuns como a língua, costumes, tradições. Surge, então, um processo dinâmico, de construção 
continuada e permanente, da assimilação de novos paradigmas culturais.

Muito além do caminho
Miguel de Cervantes mescla a narrativa das novelas de cavalaria às aventuras do herói épi-

co, misturando a narrativa romântica à narrativa picaresca para descrever as aventuras de desco-
berta e de autodescoberta de Dom Quixote. Por sua vez, Douglas Diegues adota uma estética que 
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rompe com as territorialidades literárias para narrar a jornada do astronauta paraguayo. Os dois 
protagonistas se lançam em suas jornadas procurando caminhos que, se por um lado se revelam 
inusitados, por outro, muitas vezes, se revelam como uma forma de resistência ao mundo. Todavia, 
enquanto Cervantes emprega a estrutura tradicional de seu idioma em sua narrativa, Diegues se 
vale de uma proposta de subversão poliidiomática, em cuja estética a cultura assume vulto maior 
do que a demarcação física de fronteiras geográficas e desfaz os estereótipos culturais e literários, 
historicamente definidos.

Tempos e propostas diferentes se cruzam nas duas obras aqui abordadas. Entretanto, am-
bas paradoxalmente se aproximam em seus aspectos figurativos da viagem de deslocamento, tanto 
no espaço externo, físico e concreto, quanto no movimento para o interior das personagens. Am-
bos, El Quijote e El astronauta estão asfixiados pela rotina, querem despojar-se das marcas e dos 
valores domésticos do hábito. Nas suas viagens, buscarão o alimento para a suas imaginações. Eles 
abandonarão a segurança que a vida lhes oferece pelas incertezas do caminho. E farão dos leitores 
eternos admiradores de suas jornadas.
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“A MOÇA TECELÃ” E “DOZE REIS E A MOÇA  

NO LABIRINTO DO VENTO” :  

MARINA COLASANTI EM TRADUÇÃO

Rivana Zaché Bylaardt 
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

Apresentam-se, neste trabalho, os caminhos recorridos para a tradução do português para o 
espanhol de dois contos infanto-juvenis, “A moça tecelã” e “Doze reis e a moça no labirinto do ven-
to”, do livro Doze reis e a moça no labirinto do vento (2006), da escritora Marina Colasanti. Leva-se 
em consideração que a tradução é reconhecida como uma das atividades mais antigas do mundo, 
colaborando, assim, com a expansão da literatura, com a divulgação de línguas estrangeiras e com 
a propagação de novas culturas e novas ideias. Ainda que durante muito tempo tenha ocupado um 
papel inferior (e até mesmo de subliteratura), a cada dia se reconhece a imprescindibilidade da tra-
dução, pois em um mundo globalizado pessoas, empresas e organismos estatais de diferentes locais 
e de diferentes línguas necessitam comunicar-se e, para isso, se valem da tradução oral ou escrita.

A questão do feminino foi um dos elementos motivadores que levaram à escolha dos dois 
contos dessa escritora como tema deste trabalho tradutório. Observa-se que outros escritos de 
Colasanti também apresentam o mesmo tema, como, por exemplo, nas obras Contos de amor ras-
gados (1986) e Mulher daqui pra frente (1981). No ensaio “Independência, que bonita é” – que faz 
parte do livro A nova mulher (1980) –, a escritora advoga, de maneira explícita, a favor da indepen-
dência feminina e vincula essa independência à independência financeira. Argumenta Colasanti 
que é preciso, também, responsabilizar-se pelas decisões tomadas e por suas consequências, e que 
a mulher deve assumir papéis e tarefas consideradas, pela sociedade patriarcal, pertencentes à 
esfera do masculino (como cuidar de sua felicidade e realização, sem ficar à espera de um príncipe 
encantado salvador). Para a autora, pequenas atitudes impulsionam a independência da mulher 
em relação ao homem.

Apesar de boa parte da produção de Colasanti ser considerada pelo mercado editorial da 
literatura infantil e infanto-juvenil, é possível constatar que essa demarcação é inadequada; a sua 
escritura fascina crianças e adultos. Além disso, os temas ali abordados vão além da esfera do infan-
til, já que são colocados em evidência aspectos como a relação entre homens e mulheres, os papéis 
destinados a cada um, o casamento, o amor e as relações desiguais entre os gêneros. No entanto, 
todos esses assuntos são tratados com muito zelo e cuidado, levando o leitor a uma atmosfera de 
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encantamento própria dos contos de fada. Por meio de mecanismos intertextuais, os contos infan-
to-juvenis da escritora remetem a contos maravilhosos. 

No primeiro conto escolhido para a tradução, “A moça tecelã”, a personagem principal 
tece tudo o que lhe é necessário: ela tece o sol, as estações do ano, o dia e a noite. E, a cer-
ta altura, sente-se sozinha e decide tecer um marido. A moça acredita que essa será a grande 
conquista de sua vida e, por isso, faz o trabalho com muito esmero. O marido perfeito, porém, 
se mostra um caprichoso, e, a cada dia, faz mais exigências. Exige que ela borde uma casa mais 
cômoda, um quarto maior, uma cama melhor. A moça nunca consegue satisfazê-lo, pois a ambi-
ção masculina sempre aumenta. Uma noite, cansada de atender às vontades do marido, sai do 
quarto nas pontas dos pés para não acordá-lo, sobe até a torre mais alta – onde está a máquina  
de tecer –, e desfaz o homem que criou acreditando que ele lhe traria a felicidade. Esse “destecer o 
companheiro” simboliza a postura da moça tecelã frente à tentativa de dominação imposta por ele. 
O conto desmistifica o senso comum da sociedade machista que ensina que a mulher só pode ser 
plenamente feliz ao lado de um homem, como se o casamento fosse uma condição iniludível para a 
realização feminina. Treinada para obedecer às ordens da figura masculina e a idealizar o esperado 
momento do casamento como uma solução para todos os problemas, a moça tecelã simboliza, no 
início, o estereótipo da mulher que deseja um marido para sentir-se completa. Acaba, porém, por 
desvencilhar-se, libertando-se da submissão e subvertendo a ordem social estabelecida.

Em “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, um pai constrói um labirinto com doze reis 
de mármore, explicando à princesa que um deles será o marido dela. Quando decide casar-se, a 
moça pede ao pai que libere os reis. Um a um, os reis tornam-se homens e são testados pela jo-
vem. Apenas o último consegue passar pela prova imposta e, por isso, ela o considera apto para 
ser o seu marido. Tem-se, portanto, no conto, a presença de uma personagem feminina que não 
se submete às vontades do pai. Apesar de casar-se com um dos doze reis de mármore construídos 
pelo patriarca, é ela quem decide quando e com qual desses homens fará isso. É possível perceber 
a presença de uma mulher ativa que recusa a imposição paterna. Isso se evidencia com a despe-
trificação do primeiro rei, que pergunta ao pai da moça se pode casar-se com ela. Contrariando as 
regras, a jovem adianta-se para esclarecer que ela escolherá o seu futuro marido, colocando em 
xeque o controle exercido por seu pai.

Falar de tradução pressupõe trabalhar com alguns conceitos longamente discutidos por teó-
ricos, críticos e tradutores: originalidade, fidelidade, letra, sentido, equivalência, entre outros. Como 
anota Edwin Gentzler (2009), a história das teorias mostra que, em várias proposições existentes, a 
tradução sempre está relacionada à noção de equivalência, como por exemplo, “a mesma experiência 
estética”, na oficina norte-americana de tradução, “equivalência linguística estrutural/dinâmica”, nas 
gramáticas gerativas e teorias funcionalistas, “função literária correspondente” naquilo que o autor 
denomina “primeiros estudos da tradução” e “semelhante correlação formal governada por aceitabi-
lidade social na cultura-alvo” com a teoria dos polissistemas (GENTZLER, 2009, p. 183).

Entende-se que tradução é leitura e interpretação, o que leva os especialistas a defende-
rem-na como mais uma estratégia no ensino de língua estrangeira. Todo significado é dialógico, 
ou seja, composto pelos participantes do discurso e, como ressalta Rosemary Arrojo, “a tradução, 
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como a leitura, deixa de ser, portanto, uma atividade que protege os significados ‘originais’ de um 
autor, e assume sua condição de produtora de significados; mesmo porque protegê-los seria im-
possível” (ARROJO, 1986, p. 24). No momento em que se traduz, criam-se novos significados, de 
acordo com cada época e comunidade cultural que a tradução é realizada.

Buscou-se encontrar soluções na língua espanhola que levassem em conta a letra, na con-
cepção de Antoine Berman (2007), na tarefa de traduzir Marina Colasanti. Reconhece-se, no en-
tanto, que não foi possível fugir das situações de equivalência estética e formal entre as chamadas 
“língua de partida” e “língua meta”, mas foi constante a preocupação de observar o papel que cabe 
ao sentido e à letra, buscando-se ter claro “o espaço de jogo próprio da tradução (distinguindo-o 
das práticas hipertextuais)” (BERMAN, 2007, p. 63). Todo texto está, de alguma forma, relacionado 
à hipertextualidade, mas caso se tome a tradução como hipertextual, essa seria uma “hipertextu-
alidade de segunda mão”, uma paródia, pois o encanto da verdadeira hipertextualidade está em 
sua liberdade, o que não ocorreria com o texto traduzido, que se é criativo, é acusado de traição 
(BERMAN, 2007, p. 43). 

Reescrever em espanhol o texto de Colasanti frente às diferentes teorias acerca da tradução 
se mostrou um desafio, que aqui se relata.

A começar pela tradução do título do conto “A moça tecelã”. A primeira atitude, como de cos-
tume, foi consultar dicionários. Começamos pelo WordReference e pelo RAE (Real Academia Españo-
la). Além disso, a consulta das soluções encontradas na língua alvo foram testadas muitas vezes na 
web em páginas de procedência reconhecidas (como artigos científicos, jornais e revistas e a corpora 
do espanhol), para verificar se correspondiam às estruturas utilizadas por falantes nativos,. Teve-se, 
ainda, cautela especial com os falsos cognatos.

Ao buscar no dicionário WordReference (2015) a tradução para “moça”, “moço”, as acepções 
encontradas foram as seguintes:

I – adj joven, mozo;
II - m, ƒ chico m, -a ƒ, mozo m, -a ƒ;

 E para “tecelã”:

m, ƒ tejedor m, -a ƒ

Optou-se, então, por “La moza tejedora”, com o objetivo de manter o significante em espa-
nhol o mais próximo possível ao da língua fonte, já que, para Berman (2007, p. 32), essa é uma das 
formas de evitar a “tradução etnocêntrica”, em que não se deixa sentir as reminiscências da língua 
primeira do texto, pois se traduz de acordo com a cultura e os valores a língua meta.

Apesar de ser um texto escrito há apenas trinta anos, sem nenhuma dificuldade aparente 
de vocabulário, o conto “A moça tecelã” apresenta uma trabalhada escritura, com o uso de rimas e 
até mesmo de um refrão. Não se buscou uma simples transposição de palavras em que não se le-
vasse em conta a rede de significantes que compõe o texto para manter o ambiente mágico do con-
to. Por isso, algumas passagens causaram hesitação no momento da tradução como, por exemplo:
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Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e po-
ços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo 
para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo 
da lançadeira [...].

Días y días, semanas y meses trabajó la moza tejiendo techos y puertas, y patios y escaleras, y salas y 
pozos. La nieve caía afuera, y ella no tenía tiempo para llamar el sol. La noche llegaba, y la joven no tenía 
tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras sin parar batían los peines acompañando el ritmo 
de la lanzadera […].

Nesse trecho, nota-se a presença do “Kakekotoba”, técnica japonesa que consiste em perpas-
sar uma palavra em outra: “tecia e entristecia”. Na tradução para o espanhol, foi possível manter o 
ritmo, porém é reconhecida a perda da técnica (mas consciente) da “camisa de força epistemológica 
que o poder do texto original impõe sobre a tradução” (GENTZLER, 2009, p. 183); optou-se por [tejía 
y entristecía].

Apesar de fazer o que gosta – tecer –, a jovem não está feliz, pois vive submissa às vontades 
do marido. Antes, tecia o que necessitava para viver; agora é obrigada a realizar as ambições mate-
riais do companheiro. Mesmo não representando o estereótipo social das mulheres – uma vez que, 
quando solteira, trabalhava para sustentar-se e era feliz –, com o casamento segue-se o padrão 
social, pois o homem ordena e a mulher obedece, caracterizando-se a dominação de gênero.

Na sociedade patriarcal a mulher, desde muito jovem, aprende a idealizar o futuro marido 
de maneira grandiosa, como se realmente fosse um príncipe encantado. Além disso, pais e mães 
traçam o perfil do homem ideal para as suas filhas. Porém, quando se casa, a mulher se enfrenta 
com a realidade do cotidiano. A moça tecelã não foge à regra no momento de desenhar seu futuro 
marido e o tece seguindo os padrões dos contos de fada:

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a en-
tremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, 
chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando 
de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à porta [...].

No esperó el día siguiente. Con capricho de quien intenta una cosa nunca conocida, empezó a entretejer 
en la alfombra las lanas y los colores que le darían compañía. Y de a poco su deseo fue apareciendo, som-
brero emplumado, cara barbada, cuerpo aplomado, zapato lustrado. Estaba justo acabando de intercalar 
el último hilo de la punta de los zapatos, cuando golpearon a la puerta […].

Diferente do exemplo anterior, nesse caso foi possível manter o ritmo do texto. O primeiro 
significante escolhido para “aprumado” foi “apuesto”; porém, ao aprofundar a pesquisa, encon-
trou-se a palavra “aplumado”. A permanência da pontuação e da rede de significantes foi a respon-
sável por garantir o movimento também na tradução. 

Como já foi dito, não se persegue a tradução do sentido – que dependerá de cada leitor e 
suas circunstâncias –, mas sim a textura, que no caso do texto literário é o que importa. Segundo 
Berman, “toda obra comporta um texto ‘subjacente’, onde certos significantes chave se correspon-
dem e se encadeiam, formam redes sob a ‘superfície’ do texto, isto é: do texto manifesto, dado à 
simples leitura” (BERMAN, 2007, p. 56). As palavras não estão ali por acaso, não é uma simples 
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descrição da feitura do futuro marido, mas a feitura de um príncipe dos contos de fadas.
Para Marina Colasanti, em seu artigo “O que esperar do casamento” (que faz parte do livro 

A nova mulher), as mulheres se casam com a intenção de resolver os seus problemas. A frase “e 
foram felizes para sempre” é a concretização escrita do desejo das moças. A autora ratifica o seu 
ponto de vista ao opinar que a mulher 

não casa para estar com o outro, ter filhos, batalhar, viver, crescer dentro daquele conjunto heterogêneo 
caótico e amalgamado que chamamos família. Casa para ingressar no castelo onde se chega a dois no 
dorso de um único cavalo, possivelmente branco, e a partir do qual não existem mais bruxas, lobos, ma-
çãs envenenadas, dragões chamejantes, passando a vida a transcorrer tão beatífica e perfeita que nem 
vale a pena ser contada (COLASANTI, 1980, s/p).

Diferente dos contos de fada que se encerram, via de regra, com o casamento da princesa e 
do príncipe, o conto de Colasanti mostra a convivência depois de um casamento em que, decepcio-
nada, a mulher decide não mais se sujeitar aos caprichos do marido e resolve viver sozinha, desfa-
zendo o homem que criou nos seus sonhos. Percebe-se que o texto é cíclico, pois no início do relato 
a jovem estava sozinha e feliz, depois casada e triste. Ao final, volta a ser solteira, sozinha e feliz.

A assimetria no uso de artigos definidos e de pronomes de complementos direto e indi-
reto em português e espanhol é outro desafio para um tradutor iniciante, uma vez que na língua 
espanhola o uso desses componentes gramaticais ocorre com maior frequência do que na língua 
portuguesa. Veja-se a título de exemplificação o fragmento seguinte: 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava 
na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à 
noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila [...].
Nada le faltaba. En la hora del hambre tejía un lindo pescado, con cuidado de escama. Y he aquí que el 
pescado estaba en la mesa, preparado para que se comiese. Si la sed venía, suave era la lana color de le-
che que entretejía la alfombra. Y de noche, después de lanzar su hilo de oscuridad, dormía tranquila […].

No trecho citado não há, no original, a presença do artigo “a” antes da palavra “sede”. Sa-
be-se, porém, que no espanhol o uso do artigo diante de substantivo é corrente. Por isso, na hora 
da tradução, pareceu adequada a adição do artigo diante dessa palavra. A manutenção dos traços 
peculiares da língua é, para Berman (2007, p. 48), uma das características da tradução ética. Por 
isso, só foram feitas as modificações consideradas estritamente necessárias para não romper com 
nenhuma regra gramatical/discursiva da língua espanhola. No entanto, não foi possível a aplicação 
do artigo diante da palavra “leche”. Ao procurar no Corpus del español (edição on-line), consta-
tamos que todas as opções disponíveis apareciam sem o artigo feminino “la”; por isso optou-se 
por “color de leche”. Além disso, é consenso entre os estudiosos que, na língua espanhola, usa-se 
preferentemente a passiva pronominal, enquanto que no português o uso mais comum é o da voz 
passiva analítica. Por isso, no momento da tradução, fez-se o câmbio de “pronto para ser comido” 
para “preparado para que se comiese”. Para comprovar esse consenso, consultou-se também o 
Corpus del español; enquanto que para a primeira opção apareceu apenas um resultado, para o 
verbo conjugado em imperfeito do subjuntivo o número aumentou para oito.

As obras de Colasanti se caracterizam por uma linguagem concisa e econômica; as palavras 
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são selecionadas com cuidado para o aproveitamento máximo de seus significados no texto. Na 
hora de traduzi-lo, buscou-se manter essa rede de significantes que dará ao leitor um leque de op-
ções referente aos sentidos como, por exemplo, o pronome possessivo, no trecho a seguir:

[...] Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu 
tear o mais alto quarto da mais alta torre [...].
[…] Al final el palacio quedó listo. Y entre tantas habitaciones, el marido escogió para la 
mujer y su telar el más alto cuarto de la más alta torre […].

A presença de ambiguidade deixa o leitor confuso sobre a quem pertence o tear. Não se sabe 
se ao homem ou à mulher. No começo da narrativa feérica, o tear era da moça, mas o homem do-
minador tomou conta da tecelã e, por conseguinte, de tudo que a ela pertencia. Decidiu-se, com 
isso, não clarificar o texto com a escolha de um significante da gama de opções possíveis. Para 
Berman (2007), toda tradução é clarificativa, porque ela explicita algo que está oculto no original; 
porém, isso se torna negativo quando esclarece algo que não quer ser explicado no original. Com 
isso, manteve-se a ambiguidade deixando a decisão sobre seu significado para o leitor.

No entanto, em outro trecho, decidiu-se desfazer a aparente ambiguidade, pois com isso 
não se restringiria as possibilidades a apenas um significado:

[...] E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Por-
que tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia 
lhe dar [...].
[…] Y feliz fue, durante algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto los olvidó. Porque 
descubrió el poder del telar, no pensó en nada que no fuesen las cosas todas que podría darle el telar […].

Em espanhol, não é sempre necessária a presença do pronome pessoal sujeito, pois a flexão ver-
bal indicará a pessoa do discurso. Porém, em português, o uso desse pronome é mais frequente, o que 
causou a aparente confusão. Por isso, repetiu-se a palavra “tear” ao final do parágrafo, desfazendo-se a 
falsa ambiguidade. Registra-se que não há a intenção de melhorar o texto de Marina Colasanti.

Esse objeto, o tear, serve para a execução de uma atividade considerada feminina; porém, 
no texto, o tecer também retrata a própria feitura do conto, que destece o arquétipo dos contos de 
fadas tradicionais nos quais o casamento é o objetivo de vida das mulheres. O texto apresenta al-
ternativas que vão além do casamento para o projeto familiar; mostra a decisão de uma mulher de 
permanecer só e realizada, sem ter um marido ao seu lado. A solidão da tecelã é feliz, pois foi uma 
opção feita por ela. A relação entre o homem e a moça serviu, na narrativa, para a ratificação da 
emancipação feminina. Desde o começo, a moça vive sozinha, mas a certeza de que não necessita 
de um homem ao seu lado ocorre quando, depois de casar-se, decide viver solteira. O amor serve 
como um exercício de descoberta e de alteridade.

A narrativa feérica narra a moça em fase de construção de si a partir de um árduo trabalho 
de tecer a própria vida. Por meio do maravilhoso, Colasanti reflete sobre a realidade da mulher 
contemporânea. A despersonificação pela falta de nomes próprios e de marcadores temporais per-
mite ao leitor maiores possibilidades de identificar-se com o texto. Não são meras histórias que 
abarcam um mundo cor-de-rosa e repetem conceitos de uma sociedade patriarcal, mas sim textos 
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que caminham em direção oposta ao romper, de modo sutil, com esse modelo machista. A autora 
não faz uma simples paródia dos contos tradicionais, mas cria as suas próprias histórias, nas quais 
não há uma moral explícita. Os valores dos textos não estão na superfície: é preciso cavá-los para 
encontrar seus múltiplos significados, o que dependerá da recepção do leitor.

Igualmente desafiante foi a tradução do conto “Doze reis e a moça no labirinto do vento”. 
A primeira atitude foi a consulta aos dicionários para escolher, entre a gama de possibilidades, a 
palavra que respeitasse o significante/significado original. Optou-se, então, por traduzir por “Doce 
reyes y la moza en el labirinto del viento”. A consideração pela rede de significantes não ocorreu 
apenas no título, mas, sempre que possível, no desenvolver da tradução, como por exemplo:

De olhos fixos sempre abertos, olham diante de si os reis barbudos. E frente ao seu olhar passa a filha e 
repassa, crescendo no jardim. E passa o tempo que eles não sabem contar.
De ojos fijos siempre abiertos, ojean delante de sí los reyes barbudos. Y frente a su ojear pasa la hija y 
repasa, creciendo en el jardín. Y pasa el tiempo que ellos no saben contar.

Percebe-se que a princesa e seu pai olham aos reis petrificados e, concomitantemente, o 
patriarca observa o crescimento da menina. As primeiras palavras encontradas para a tradução 
de “olham” e “olhar”, foram “miran” e “mirada”, respectivamente. Porém, isso acarretaria uma 
mudança no gênero do substantivo. Ao aprofundar a pesquisa, encontrou-se o verbo “ojear” e o 
substantivo “ojean” que, além de manter o gênero no último caso, aproximam-se mais da grafia 
das palavras em português, preservando a estrutura rítmica do parágrafo.

Outro ponto desse excerto que causou incerteza foi o mantimento ou não do pronome “el-
los” (“eles”). No original, o uso do pronome deixa dúvidas se são os reis de mármore ou a jovem e 
seu pai que não sabem contar o tempo. É comum, em espanhol, a supressão do pronome pessoal, 
mas caso se eliminasse o pronome, também se acabaria com a ambiguidade original, pois quando 
se tem uma oração sem sujeito, infere-se que o sujeito é o mesmo da frase anterior. Por isso, deci-
diu-se pela permanência pronominal em espanhol para não clarificar o texto de Colasanti.

Em entrevista a Vera Saad Rossi (2013, p. 11), Berthold Zillly, tradutor para o alemão de Os 
Sertões, de Euclides da Cunha, entre outras obras de autores brasileiros, reflete sobre a dificuldade 
da tradução do texto literário, dizendo que “[...] nenhuma língua expressa totalmente as mesmas 
ideias, sensações, imagens etc. Então não pode haver comunicação perfeita, mas semelhante”. O 
experiente tradutor radicaliza o seu ponto de vista ao explicar que, diante de uma situação confli-
tuosa, traduz palavra por palavra. E justifica sua posição com o seguinte argumento: 

Não vou escolher uma interpretação, impô-la ao leitor alemão, excluindo outras possibilidades. Devo 
transpor a máxima quantidade e qualidade de significados. E o leitor pode escolher, depois, algum sig-
nificado da massa dos possíveis significados. Quero dar a máxima autonomia ao leitor e, nesse caso, a 
tradução palavra por palavra muitas vezes é a solução (ZILLY apud ROSSI, 2013, p. 12).

Interessante, também, foi a necessidade de alongar, em algumas passagens, o texto, não 
para esclarecê-las, mas para atender à estrutura da língua espanhola. Serve de exemplo o momen-
to em que a princesa decide, por conta própria, se casar:
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Até que um dia, já moça, diz a filha bem alto:
— Este ano, meu pai, sem falta vou casar.
Não olha para os reis. Mas é para eles que fala, porque o ano é novo e a hora chegou.

Hasta que un día, ya moza, dice la hija bien alto:
— Este año, padre, sin falta voy a casarme.
No ojea a los reyes. Pero es para ellos que habla, porque el año es nuevo y la hora ha llegado.

Diferente do português, o verbo “casar” em espanhol é reflexivo: casarse. Segundo Gonzá-
les (1994), existem alguns casos dialetais em que o pronome “se” é oprimido. Ela exemplifica com: 
“Casaron al iniciarse la época de la recolección de los frutos”, utilizado em Guatemala. No entanto, 
trata-se de um fenômeno com proporções diatópicas restritas, “[...] que não chegam a afetar a 
tendência exatamente contrária da língua” (GONZÁLES, 1994, p. 156). Por isso, fez-se necessária a 
adição da partícula “se”, para não romper com regras gramaticais do espanhol.

Outro ponto de difícil tradução foi o “já moça”. A procura desse termo em dicionários e 
outros endereços eletrônicos não foi bem-sucedida. Porém, ao consultar nativos falantes, tivemos 
uma surpresa: todos foram unânimes ao responder que existe, também em espanhol, a expressão 
“ya moza” para referir-se à transformação de uma menina em uma mulher. Pensou-se, inicialmen-
te, em traduzir por “ya una mujer”, no entanto, decidiu-se respeitar a letra, utilizando como base 
a crítica feita por Berman (2007) aos tradutores que clarificam o texto original, deixando-o mais 
limpo. Para o autor, deve sentir-se o texto original e, para que isso aconteça, é preciso respeitá-lo e 
deixar transparecer os procedimentos utilizados na hora de traduzi-lo. Essa ideia é corroborada por 
Walter Benjamin, em tradução de João Barrento, que explica: “A verdadeira tradução é transparen-
te, não esconde o original, não lhe tapa a luz, mas permite que a língua pura, como que forçada 
pelo seu próprio meio de expressão, incida de forma ainda mais plena sobre o original” (BENJAMIN 
apud BRANCO, 2008, p. 94).

Por último, ainda nesse trecho, traduziu-se “chegou” por “ha llegado”. Tomou-se a decisão 
de cambiar o tempo verbal porque em espanhol o “pretérito perfecto” e o “pretérito indefinido” 
têm situações específicas de uso. Quando não há um marcador temporal, segundo a gramática 
espanhola, utiliza-se o “pretérito perfecto”. Sabe-se que, na oralidade, o emprego desses dois tem-
pos verbais se alterna; mas em situações formais de expressão escrita, especialmente no espanhol 
peninsular, essa diferença é observada com cuidado.

Após a decisão de que naquele ano aconteceria o seu casamento, a jovem inicia a busca 
pelo marido que considera ideal. Diferente do primeiro conto traduzido, que trabalha com o de-
sencontro, em “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, a moça casadoira encontra, ao final, o 
homem perfeito. No entanto, antes de decidir com que se casará, a princesa desafia a outros reis. 
Ela decide casar com aquele que superar as provas impostas por ela. Segundo Propp (2001), nas 
narrativas feéricas há a necessidade de um herói para resolver um problema. Ao aceitar o desafio, 
o herói não tem apenas êxito, mas também malefícios, pois o obrigam a cumprir com o desafio 
que, se bem sucedido, terá como recompensa o casamento. A jovem faz um jogo de sedução para 
envolver os reis petrificados, porém apenas com o último esse jogo não é enganoso:
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— Com o homem que desvendar meu labirinto, só com esse eu casarei – diz ela procurando-lhe o olhar. E 
devagar some entre muros verdes.
Mas o rei não a segue, não procura seu caminho. Com toda a força que séculos de mármore lhe puseram nas 
mãos, desembainha a espada, levanta a lâmina acima da cabeça, e zapt!, abre um talho nas folhas, e nova-
mente zapt!, corta e desbasta, e zapt! zapt! zapt!, esgalha, abate, arranca os pés de fícus.
Uiva o vento escapando pelos rasgos, fugindo a cada golpe. Sob a lâmina, trezentas e sessenta e cinco quinas 
se desfazem. Até que não há mais labirinto, só folhas espalhadas. E a moça. Que livre, no gramado, lhe sorri.

— Con el hombre que desvende mi laberinto, solo con ese me casaré – dice buscándole la mirada. Y des-
pacio sume entre muros verdes.
Pero el rey no la sigue, no busca su camino. Con toda la fuerza que siglos de mármol le pusieron en las 
manos, desvaina la espada, levanta la lámina arriba de la cabeza, y ¡zapt!, abre un tajo en las hojas, y 
nuevamente ¡zapt!, corta y desbasta, y ¡zapt! ¡zapt! ¡zapt!, desgaja, abate, arranca los pies de ficus.
Aúlla el viento escapando por los desgarros, huyendo a cada golpe. Bajo la lámina, trescientas sesenta y 
cinco esquinas se deshacen. Hasta que no hay más laberinto, solo hojas esparcidas. Y la moza. Que libre, 
en el césped, le sonríe. 

Enquanto traduziu-se o verbo “olhar” por “ojear”, decidiu-se por traduzir o substantivo 
“olhar” por “mirada”. Isso aconteceu pois não foram encontrados exemplos significantes em língua 
espanhola da palavra “ojear” com função de substantivo. Por isso, nessa ocasião, não foi possível 
manter a rede de significantes.

Diferente dos contos de fadas tradicionais, em que há a presença de uma mulher passiva, 
Colasanti representa em seu conto uma mulher que seduz aos homens para decidir qual é o ideal 
para ser seu companheiro. A personagem de Colasanti desafia a cada rei e, quando eles fracassam, 
a jovem finge não importar-se, ao burlar do malogro dos pretendentes.

Como foi dito, apenas o último vence o desafio. Percebe-se, no conto, que a moça busca o 
olhar do desafiado, momento de intimidade que expõe seu desejo. O labirinto não serve apenas 
para desafiar os pretendentes, mas também é um símbolo de passagem para a jovem tornar-se 
mulher. Ratifica-se essa ideia com o objeto carregado pelo último rei: uma espada. É consenso 
entre os estudiosos que a espada é uma representação fálica do órgão sexual masculino; o rei ven-
cedor mostra toda a sua masculinidade para encontrar a moça. Ao alcançá-la, o jogo de sedução é 
desvelado e a jovem é conquistada.

Em seus contos, Colasanti trabalha questões relativas ao universo feminino – em especial o 
amor, que permeia, mesmo que de maneira diferente, as duas narrativas feéricas aqui estudadas e 
traduzidas e as concessões feitas em seu nome. Já não há nos contos a predominação do masculi-
no, mas sim do feminino, com a mulher como protagonista de sua própria vida.

No momento da tradução dos dois contos, encontraram-se soluções que evitam a tradução 
etnocêntrica, pois não se encobre o texto original e tampouco a estranheza da língua em que foi 
escrito. Também Oustinoff (2011, p. 23) argumenta que a tradução é, antes de qualquer coisa, 
uma operação linguística e que não é possível traduzir o sentido sem traduzir, ao mesmo tempo, 
a forma. Ademais, o escritor está de acordo sobre a importância de respeitar a cultura do outro, 
pois respeitar a diferença da língua no momento de traduzi-la é, também, considerar a Declaração 
universal da Unesco sobre a diversidade cultural.
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A MULHER ESCRITORA NO POEMA  

“LOS QUE A TRAVÉS DE SUS LÁGRIMAS”,  
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Introdução
As transformações graduais na condição e papel social das mulheres ao longo do século XIX 

significaram a importante inserção delas no universo da escrita literária. Na década de 1840, ocorreu 
na Espanha o que Susan Kirkpatrick (1992 apud OCAÑA, 2009, p. 150) denominou “explosión de 
poesía femenina”. Trata-se de uma grande produção literária de escritoras influenciadas pelas 
novas ideias românticas a respeito do indivíduo, da exaltação da sensibilidade e dos sentimentos. 
 Remedios Sanchéz García (2006) afirma que as escritoras daquele período podem ser classificadas 
em dois grupos: por um lado, aquelas que defendiam a existência de uma mulher intelectual, com os 
mesmos direitos de um homem, bem como a sua participação nos meios culturais e políticos; por outro 
lado, as que não reivindicavam a equiparação com o homem escritor, senão uma mulher escritora que 
produzisse a partir de sua feminilidade, nos limites do lar e com a permissão masculina. 

A escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, filha de um militar espanhol e de uma jovem 
cubana, figura entre os grandes nomes do Romantismo espanhol e, juntamente à Rosalía de Castro, 
representa o primeiro grupo de mulheres escritoras. A condição de mulher não parece ter sido 
um empecilho para Gómez de Avellaneda transitar na cena literária do seu tempo, tendo sua obra 
reconhecida e elogiada por críticos e escritores da época. Autora de peças de teatro, novelas e 
poesias, Avellaneda destaca-se fundamentalmente por sua obra dramática, em que funde a 
tragédia clássica ao drama romântico.
 A escritora Carolina Coronado é um caso de destaque do segundo grupo. Devido à precária 
e restritiva educação formal destinada às mulheres, Coronado foi uma autodidata, nascida numa 
família abastada da região de Extremadura – o que, de certo modo, propiciou-lhe o crescimento 
intelectual. Embora tenha recebido críticas de suas contemporâneas Pardo Bazán e Avellaneda, é 
certo que, na década de 1840, Carolina Coronado participou ativamente da chamada “hermandad 
lírica”, um grupo de escritoras que trocavam poemas de solidariedade e amor, criando um espaço 
literário essencialmente feminino (OCAÑA, 2009, p. 150). Seria injusto não considerar sua importância 
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no contexto literário espanhol, inclusive a possível influência nas obras de Gustavo Adolfo Bécquer. 
Entretanto, na sua produção, pode-se verificar um conflito entre a condição de escritora e a de mulher 
“ángel del hogar”,1 papel assumido e defendido nos seus escritos posteriores ao casamento.

Ao investigar a produção literária de escritoras espanholas nos séculos XVIII e XIX, Kirkpatrick 
(2006, p. 136) afirma haver uma tendência à postura autobiográfica, estreitamente ligada a uma 
suposta espontaneidade. Essa característica era perigosa para as mulheres escritoras porque afirmar-
se autobiograficamente, no século XIX, significava invadir o terreno verbal de atuação masculina, 
além de sujeitar a escritora ao poder do julgamento público. Porém, era uma postura necessária para 
que a mulher passasse a existir como sujeito discursivo na esfera pública. 

Las limitaciones que se imponen a estos textos de autoescritura son obvias; no narran experiencias 
eróticas o crisis de fe, por ejemplo. Sin embargo, estos poemas, escritos en una primera persona personal 
confesional, sin ironía, hacen algo importante: otorgan existencia discursiva a un sujeto nuevo en la 
cultura impresa española – un sujeto femenino que tiene una historia personal, que cambia y evoluciona 
en el tiempo, y que interviene en la cultura escrita desde la perspectiva de su historia y experiencia. Un 
sujeto femenino individualizado (KIRKPATRICK, 2006, p. 136).

 Sabemos que alguns poemas escritos por Rosalía de Castro recuperam, liricamente, fatos 
de sua vida, como a perda da mãe e do filho. Na história da literatura universal, podemos encontrar 
diversos exemplos de utilização desse recurso literário, independentemente do gênero de quem 
o utiliza, fato que comprova não ser esse um traço exclusivo da escrita praticada por mulheres. 
Ademais, a escrita do eu que representa grande parcela da população historicamente silenciada 
adquire, em nosso entender, um processo de transformação das estruturas fundamentais do 
cânone literário. Com os textos produzidos por mulheres, a intelectualidade espanhola vê-se diante 
da inserção da mulher no campo das artes e esse avanço é irrefreável, visto que em pouco tempo 
elas passaram a solicitar espaço nas academias e cátedras universitárias. 

No caso de Rosalía de Castro, nota-se a expressão de um eu lírico que não se limita a um 
“eu” e muito menos a um “eu” autobiográfico. Seu texto poético está repleto de “nós”. Trata-se da 
voz coletiva dos socialmente marginalizados, que ecoa em grande parte de seus textos. E essa é, 
também, a voz de Rosalía de Castro, visto a quádrupla condição de sua marginalidade: filha bastarda 
e não reconhecida pelo pai, mulher escritora, nascida em uma das periferias da Espanha e vítima de 
problemas econômicos graves. A participação de Rosalía nas tertúlias e espaços intelectualizados 
da alta sociedade madrilena e galega, além das diversas críticas, resenhas e traduções de suas 
obras, desvela a gradual inserção e aceitação da participação ativa da mulher em espaços até então 
destinados aos homens. 

Diante do exposto, apresentaremos uma leitura do poema “Los que a través de sus lágrimas”, 
de Rosalía de Castro, com o objetivo de estabelecer relações entre a produção rosaliana e o seu tempo, 
a sensibilidade e a percepção das condições limitadoras da mulher escritora na Espanha do século XIX. 
Nossa análise explora como o exercício metalinguístico de Rosalía corrobora as estratégias de versificação 
por ela utilizadas, sintomáticas das rupturas com a tradição e do mal-estar expostos por sua obra.

1  O conceito “anjo do lar” diz respeito ao papel social destinado às mulheres ao longo do século XIX, a saber, 
harmonizadoras da vida privada.
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Rosalía de Castro e o drama da mulher escritora
 A elaboração artística do drama vivido por escritoras do século XIX pode ser considerada mais 
uma face do mal-estar na obra de Rosalía – mal-estar que, muitas vezes, leva sua poesia ao protesto, 
transformando-o em metalinguagem. Assim, no poema a seguir, Rosalía de Castro desenvolve o 
drama da escritora considerando a recepção do público, sedento por uma poesia alienada.

I
Los que a través de sus lágrimas,
sin esfuerzo ni violencia,
abren paso en alma afligida
al nuevo placer que llega;

los que tras de las fatigas
de una existencia azarosa,
al dar término al rudo combate
cogen larga cosecha de gloria;

y en fin, todos los dichosos
cuyo reino es de este mundo,
y dudando o creyendo en el otro
de la tierra se llevan los frutos;

¡con qué tedio oyen el grito
del que en vano ha querido y no pudo
arrojar de sus hombros la carga
pesada del infortunio!

― Cada cual en silencio devore
sus penas y sus afanes
– dicen –, que es de animosos y fuertes
el callar, y es la queja cobarde.

No el lúgubre vaticinio
que el espíritu turba y sorprende,
ni el inútil y eterno lamento
importuno en los aires resuene.

¡Poeta!, en fáciles versos, 
y con estro que alienta los ánimos,
ven a hablarnos de esperanzas,
pero no de desengaños.

II
   ¡Atrás, pues, mi dolor vano, con sus acerbos gemidos
que en la inmensidad se pierden, como los sordos bramidos
del mar en las soledad que el líquido amargo llena!...
¡Atrás!, y que el denso velo de los inútiles lutos,
rasgándose, libre paso deje al triunfo de los Brutos,
que, asesinados, los Césares ya ni dan premio ni pena...
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   Pordiosero vergonzante que en cada rincón desierto
tendiendo la enjuta mano detiene su paso incierto
para entornar la salmodia que nadie escucha ni entiende,
me pareces, dolor mío, de quien reniego en buen hora.
¡Huye, pues, del alma enferma! Y tú, nueva y blanca aurora,
toda de promesas harta, sobre mí tus rayos tiende.

III
   ¡Pensamientos de alas negras!, huid, huid azorados
como bandada de cuervos por la tormenta acosados,
o como abejas salvajes en quien el fuego hizo presa;
dejad que amanezca el día de resplandores benditos
en cuya luz se presienten los placeres infinitos...
¡y huid con vuestra perenne sombra que en el alma pesa!

   ¡Pensamientos de alas blancas!, ni gimamos ni roguemos
como un tiempo, y en los mundos luminosos penetremos,
en donde nunca resuena la débil voz del caído,
en donde el dorado sueño para en realidad segura,
y de la humana flaqueza sobre la inmensa amargura
y sobre todo el amor que mata, sus alas tiende el olvido.

   Ni el recuerdo que atormenta como horrible pesadilla
ni la pobreza que abate, ni la miseria que humilla,
ni de la injusticia el látigo, que al herir mancha y condena,
ni la envidia y la calumnia más que el fuego asoladoras
existen para el que siente que se deslizan sus horas
del contento y la abundancia por la corriente serena.

   Allí, donde nunca el llanto los párpados enrojece,
donde por dicha se ignora que la humanidad padece,
y que hay seres que codician lo que harto el perro desdeña;
allí, buscando un asilo, mis pensamientos dichosos
a todo pesar ajenos, lejos de los tenebrosos
antro del dolor, cantemos a la esperanza risueña.

   Frescas voces juveniles, armoniosos instrumentos,
¡venid!, que a vuestros acordes yo quiero unir mis acentos
vigorosos, y el espacio llenar de animadas notas,
y entre estatuas y entre flores, entrelazadas las manos,
danzar en honor de todos los venturosos humanos
del presente, del futuro y las edades remotas.

IV
   Y mi voz, entre el concierto de las graves sinfonías,
de las risas lisonjeras y las locas alegrías,      
se alzó robusta y sonora con la inspiración ardiente
que enciende en el alma altiva del entusiasmo del llama,
y hace creer al que espera, y hace esperar al que ama,
que hay un cielo en donde vive el amor eternamente.

   Del labio amargado un día por lo acerbo de los males,
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como de fuente abundosa fluyó la miel a raudales,
vertiéndose en copas de oro que mi mano orló de rosas,
y bajo de los espléndidos y ricos artesonados,
en los palacios inmensos y los salones dorados,
fui como flor en quien beben perfumes las mariposas.

   Los aplausos resonaban con estruendo en torno mío,
como el vendaval resuena cuando se desborda el río
por la lóbrega encañada que adusto el pinar sombrea;
genio supremo y sublime del porvenir me aclamaron,
y trofeos y coronas a mis plantas arrojaron
como a los pies del guerrero vencedor en la pelea.

V
   Mas un día, de aquel bello y encantado paraíso
donde con tantas victorias la suerte brindarme quiso,
volví al mundo desolado de mis antiguos amores,
cual mendigo que a su albergue torna de riquezas lleno;
pero al verme los que ausente me lloraron, de su seno
me rechazaron cual suele rechazarse a los traidores.

   Y con agudos silbidos y entre sonrisas burlonas
renegaron de mi numen y pisaron mis coronas,
de sus iras envolviéndome en la furiosa tormenta;
y sombrío y cabizbajo como Caín el maldito,
refugio busqué en la sombra para devorar mi afrenta.

VI
   No hay mancha que siempre dure, ni culpa que perdonada
deje de ser, si con llanto de contrición fue regada;
así, cuando de la mía se borró el de la estrella que pasa,
pasé yo entre los mortales como el pie sobre la brasa,
sin volver atrás los ojos ni mirar hacia adelante.

   Y a mi corazón le dije: “Si no es vano tu ardimiento
y en ti el manantial rebosa del amor y el sentimiento,
fuentes en donde el poeta apaga su sed divina,
sé tú mi musa y cantemos sin preguntarle a las gentes 
si aman las alegres trovas o los suspiros dolientes,
si gustan del sol que nace o se buscan al que declina” (CASTRO, 2003, p. 302-306).

  
 Na primeira parte do poema, o eu lírico traça o perfil do “público”, dos consumidores de 
poesia. Os primeiros são aqueles que superam sem esforço ou violência qualquer dor ou frustração, 
tornando-se rapidamente aptos para um novo prazer. Os segundos são os que encontram sucesso 
após o esforço. Os terceiros, por fim, os bem-aventurados que acumulam riquezas ao longo da vida. 

Dado o conjunto da obra de Rosalía de Castro, vemos que as personagens – que aqui se 
apresentam como o público consumidor de literatura – jamais foram exaltadas por ela. Esse público 
foi alvo de sua denúncia por representar uma pequena camada da sociedade galega, detentora do 
poder e das riquezas, em detrimento de grande parte da população, assolada pela miséria. Esse 
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grupo não suporta os clamores dos desvalidos e insiste para que o eu lírico devore silenciosamente 
seus pesares ([...] que es de animosos y fuertes/ el callar, y es la queja cobarde). 

Engenhosamente composta com formas e conteúdos antagônicos, a primeira parte do 
poema conta com sete quartetos (dos quais os três primeiros definem o “público”). Logo após, 
há três quartetos que aludem aos seus opostos, àqueles que não conseguiram livrar-se da pesada 
carga de infortúnios, aos covardes queixosos e aos que proferem lamentos e profecias sombrias. 
Encerra-se a primeira parte com o discurso autoritário que ordena a poeta2 cantar em fáceis versos 
somente a esperança. A posição de inferioridade do artista do século XIX pode ser recuperada no 
quarteto final, visto que o seu trabalho não possui valor estético, mas deve atender à necessidade 
de quem pode consumi-lo. 

En el siglo XIX la situación social de los poetas empeora. Desaparecen los mecenas y sus ingresos 
disminuyen, con excepciones como la de Hugo. La poesía no se cotiza, no es un valor que puede 
transformarse en dinero como la pintura. Las «tiradas de lujo» no han sido tanto una manifestación del 
espíritu de secta de la nueva poesía como un recurso para vender más caros, en razón del poco número de 
ejemplares, libros que de todos modos el gran público no ha de comprar. El Manifiesto comunista afirma 
que «la burguesía ha convertido al médico, al abogado, al sacerdote, al poeta y al hombre de ciencia en 
servidores pagados». Esto es verdad, con una excepción: la burguesía cerró sus cajas de caudales a los 
poetas. Ni criados, ni bufones: parias, fantasmas, vagos (PAZ, 1967, n/p).

As considerações de Paz associam-se ao poema “Los que a través de sus lágrimas” porque 
estão em evidência as relações dialógicas da escritora com seus leitores. No contexto do século XIX, 
essas relações vão perdendo o caráter de apreciação estética e se tornando relações comerciais, 
regidas pelas leis do mercado. A escritora está sujeita, igualmente, às normas de produção, 
evidentemente definidas pelo cânone masculino. No poema, questiona-se a própria identidade 
segundo os padrões estabelecidos pelos leitores, críticos ou leigos e a poeta recebe as instruções 
sobre o que e como deve escrever (¡Poeta!, en fáciles versos,/ y con estro que alienta los ánimos,/ 
ven a hablarnos de esperanzas,/ pero no de desengaños.). 
 A posição ocupada pela consciência autoritária não lhe permite uma visão completa de 
si, e deseja que a poeta (consciência com a qual interage) complete sua visão do mundo e de 
si. Porém, a visão excedente da poeta sobre seu “público” deve ser repleta de versos simples e 
esperançosos. No poema “Los que a través de sus lágrimas”, o “público” não se configura como 
“[...] uma personagem que tivesse toda a vida concentrada na pura função de tomar consciência de 
si mesma no mundo” (BAKHTIN, 2008, p. 56). Essa personagem quer apenas completar sua visão 
com o que lhe agrada. Assim, uma poesia que deflagre a sordidez humana não é bem quista, como 
afirma Octávio Paz (1967):

La poesía no es un juicio ni una interpretación de la existencia humana. El surtidor del ritmo-imagen 
expresa simplemente lo que somos; es una revelación de nuestra condición original, cualquiera que sea 
el sentido inmediato y concreto de las palabras del poema (PAZ, 1967, s/p).

2  Ao longo de todo o poema não há marcas de gênero que identifiquem o eu lírico a uma voz feminina ou mas-
culina, mas devido à situação da mulher escritora no século XIX consideraremos que o eu lírico de “Los que a través 
de sus lágrimas” é a voz de uma mulher escritora. Além disso, preferimos utilizar o termo “poeta” para designá-la, em 
detrimento de “poetisa”, termo pejorativo no contexto espanhol.
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Paz afirma que a forma e conteúdo expressam a condição original humana. Tal afirmativa 
pode ser recuperada na primeira parte do poema na medida em que a estrutura métrica utilizada 
por Rosalía de Castro não é uma composição comum na métrica espanhola. A autora vale-se da 
alternância entre versos de oito, nove, dez e onze sílabas poéticas, provocando gradual aceleração/
desaceleração do ritmo entre versos de oito e nove sílabas, e brusca aceleração/desaceleração 
entre os versos de oito e dez ou oito e onze sílabas poéticas, como nos versos iniciais do sétimo 
quarteto (¡Poeta!, en fáciles versos,/ y con estro que alienta los ánimos,). Com este recurso formal 
logra-se certa dissonância, convidando o leitor a compartilhar do mal-estar do eu lírico.

As demais partes do poema são desenvolvidas de modo semelhante às características de 
uma epopeia. De modo geral, esse gênero literário identifica-se pela presença de uma narrativa em 
forma de poema que possui, como eixo central, a figura de um herói e suas façanhas grandiosas. A 
epopeia mistura elementos da vida terrena com elementos lendários e mitológicos, e é organizada 
em três partes: a Introdução, dividida em Preposição – síntese dos acontecimentos que serão 
narrados –, Invocação – o eu lírico pede a seres mitológicos que lhe deem inspiração – e Dedicatória; 
a Narração, composta pelo desenvolvimento dos feitos do herói; e por fim, o Epílogo, momento 
final do poema em que o eu lírico reflete acerca dos fatos narrados. 

Analogamente, o poema rosaliano narra a trajetória da poeta, a heroína que atende ao 
clamor de seu público. Dessa maneira, as partes dois e três assemelham-se à Proposição e Invocação, 
pois o eu lírico delimita quais são os elementos que devem afastar-se de sua mente (Atrás, pues, mi 
dolor vano, con sus acerbos gemidos […] libre paso deje al triunfo de los Brutos,/ que, asesinados, 
los Césares ya ni dan premio ni pena... […] Pordiosero vergonzante que en cada rincón desierto […] 
¡Huye, pues, del alma enferma! […] ¡Pensamientos de alas negras!, huid, huid azorados) e invoca à 
aurora para que lhe dê inspiração (Y tú, nueva y blanca aurora,/ toda de promesas harta, sobre mí 
tus rayos tiende. […] Pensamientos de alas blancas!, ni gimamos ni roguemos). 
 As partes quatro e cinco configuram-se como a narração da Epopeia. Assim, o eu lírico, 
poeta e heroína que um dia já cantou os ásperos males da humanidade, proclama, acompanhado 
de orquestras e risos lisonjeiros, as mensagens de esperança (y hace creer al que espera, y hace 
esperar al que ama,/ que hay un cielo en donde vive el amor eternamente.). Por essa postura, a 
escritora é condecorada e aplaudida (Los aplausos resonaban con estruendo en torno mío […] genio 
supremo y sublime del porvenir me aclamaron). Os padrões da escrita literária permitida às mulheres 
podem ser recuperados, visto que a narração apresenta uma artista rendida às convenções e ao 
desejo do público;, não há intenção transcendental, tampouco liberdade criativa, pois a arte está 
sujeita às normas do consumo e se converte em produto. 
 A linguagem utilizada por Rosalía de Castro nesse poema demonstra a antecipação de 
recursos de que se valeriam os escritores modernistas da Espanha. É frequente o uso de comparações 
que não definem os objetos ou situações, mas sugerem as impressões do eu lírico sobre eles 
(¡Pensamientos de alas negras!, huid, huid azorados/ como bandada de cuervos por la tormenta 
acosados/ o como abejas salvajes en quien el fuego hizo presa; […] Los aplausos resonaban con 
estruendo en torno mío,/ como el vendaval resuena cuando se desborda el río). 

No poema, abundam imagens insólitas que interpelam os sentidos, tais como: beben 
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perfumes, devore sus penas, acerbos gemidos, sordos bramidos, deslizan sus horas, entusiasmo 
del llama. Contém, igualmente, a obsessão de Rosalía pelo branco e luminoso que, ao ofuscar 
a visão, distorce a captação das formas – recurso que introduz o objeto como um volume, um 
elemento sugerido (Y tú, nueva y blanca aurora,/ toda de promesas harta, sobre mí tus rayos tiende.  
[…] amanezca el día de resplandores benditos/ en cuya luz se presienten los placeres infinitos... […] 
¡Pensamientos de alas blancas!/ y en los mundos luminosos penetremos).

Rosalía de Castro, assim como o poeta do XIX, não se adéqua às novas formas de relação 
social (PAZ, 1967), oriundas do grande apelo cientificista e em consonância com a lógica da política 
econômica liberal. A subjetividade artística perde valor nesse mundo em que a mercadoria passa 
a mediar relações sociais. Por isso, o artista do fim do século nega essa realidade e se isola num 
universo fictício, voltando-se para uma realidade subjetiva. 

No poema “Los que a través de sus lágrimas”, o isolamento da poeta incapaz de modificar 
a realidade exterior é criticado, pois nesse isolamento é que se produzem os textos felizes e 
esperançosos, destinados a atender aos desejos consumistas da burguesia. Nos trechos a seguir, 
vemos a criação de uma realidade onírica e paradisíaca, em que o belo é exaltado em oposição à 
lúgubre realidade da sociedade do fim do século XIX:

y en los mundos luminosos penetremos,
en donde nunca resuena la débil voz del caído,
en donde el dorado sueño para en realidad segura […] 
Allí, donde nunca el llanto los párpados enrojece, 
donde por dicha se ignora que la humanidad padece, […]
en los palacios inmensos y los salones dorados,
fui como flor en quien beben perfumes las mariposas […]
Mas un día, de aquel bello y encantado paraíso
donde con tantas victorias la suerte brindarme quiso (CASTRO, 2003, p. 302-306). 

Ao desconforto de um poeta homem perante o mundo que o circunda na segunda metade 
do século XIX, cabe acrescentar o não lugar da escritora dissociada dos padrões patriarcais de 
escrita. A voz poética denuncia esse não lugar em termos de exclusão e de miséria, de volta ao 
mundo da “pobreza que abate, da miséria que humilha e da inveja e calúnia assoladoras” (Mas 
un día, de aquel bello y encantado paraíso/donde con tantas victorias la suerte brindarme quiso,/ 
volví al mundo desolado de mis antiguos amores). Esse retorno em nada se assemelha à chegada 
do “filho pródigo”, e é encarnado na traidora e desprezível imagem de Caim (pero al verme los que 
ausente me lloraron, de su seno/ me rechazaron cual suele rechazarse a los traidores).  

Entretanto, o isolamento da poeta que se dedica a cantar temas alheios ao seu contexto 
histórico-social, refugiando-se no paraíso dos sonhos, é retratado no poema “Los que a través de 
sus lágrimas” de uma perspectiva inversa. A consciência de si que a mulher escritora adquiriu, 
por meio das relações dialógicas e ao longo da narração, conferiu-lhe autonomia o bastante para 
conceber que não está isolada, posto que sua arte manifesta-se livre dos padrões monológicos 
que a isolavam, como podemos verificar nos versos finais da parte sete: “[coração] sé tú mi musa y 
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cantemos sin preguntarle a las gentes/ si aman las alegres trovas o los suspiros dolientes,/ si gustan 
del sol que nace o se buscan al que declina”. 

Virgínia Woolf (1994) assim definiu as escritoras que, como a heroína do poema rosaliano, 
ousaram libertar-se da voz autoritária do patriarcado: 

Dentre todos os milhares de mulheres que escreveram romances na época [século XIX], somente elas 
ignoraram por completo as admoestações perpétuas do eterno pedagogo — escreva isto, pense aquilo. 
Somente elas foram surdas àquela voz persistente, ora resmungona, ora paternalista, ora dominadora, ora 
pesarosa, ora chocada, ora enraivecida, ora avuncular; àquela voz que não conseguia deixar as mulheres 
em paz, mas que estava sempre junto delas, como uma governanta por demais conscienciosa, a instá-las 
[...] a serem refinadas; arrastando até mesmo para a crítica da poesia a crítica do sexo; advertindo-as, se 
fossem boas e ganhassem, suponho, algum prêmio reluzente, de se manterem dentro de certos limites 
que o cavalheiro em questão considerasse adequados — “As romancistas só devem aspirar à excelência 
reconhecendo corajosamente as limitações de seu sexo” (WOOLF, 1994, p. 93).

Para dialogar com o discurso de Woolf, poderíamos introduzir o pensamento de Bakhtin (2008, 
p. 67), que defende que uma verdade sobre o sujeito dita por outrem, não dirigida ao determinado 
sujeito por meio do diálogo, transforma-se em mentira que o humilha e mortifica. Desse modo, 
concluímos: ignorar completamente um discurso autoritário pode ser um artifício utilizado pelas 
escritoras com a finalidade de evitar a mortificação que tal discurso é capaz de suscitar.

Considerações finais
O poema “Los que a través de sus lágrimas”, enquanto narra a trajetória da poeta, promove 

a reflexão sobre o fazer poético e permite a mulher alcançar a consciência do mundo e de si. Apesar 
das adversidades de sua trajetória, a escritora obteve êxito, visto que, ao menos, tentou se libertar 
das amarras do discurso autoritário.

Ressaltamos que a hostilidade contra o discurso de autoridade não representa, 
necessariamente, sinal de maturidade ou de liberdade, e tampouco o fato de aceitá-lo representa 
imaturidade ou alienação. Em diversas passagens de sua obra, Bakhtin afirma que a concordância 
também é uma relação dialógica, e concordar com um discurso significa havê-lo testado e integrá-
lo à própria voz. A mera hostilidade pode, por sua vez, tornar inconteste o estatuto de autoritário 
que o define (MORSON; EMERSON, 2008, p. 234). Seguindo essa lógica bakhtiniana, ao questionar 
o cânone literário, a mulher escritora testa o discurso autoritário do patriarcado que permeia todas 
as esferas da sociedade, inclusive a produção artístico-literária. 

O procedimento de assimilação desse discurso encontra-se explícito nas primeiras cinco 
partes do poema “Los que a través de sus lágrimas”, visto que a escritora experimenta na sua 
poesia as normas de uma escrita adequada e permitida às mulheres. No entanto, as figuras de 
linguagem utilizadas no poema podem exemplificar o ato estético da reacentuação do discurso 
autoritário, sobretudo no momento identificado com a Proposição e a Invocação da Epopeia. Já 
na parte final, no Epílogo, o eu lírico demonstra como os processos de assimilação e reacentuação 
afetaram o discurso assimilado, despojando-o de sua autoridade absoluta. 
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A NECESSÁRIA DISCUSSÃO DA 

AFRODESCENDÊNCIA NA FORMAÇÃO  

DE PROFESSORES DE ESPANHOL  

NO ESTADO DA BAHIA

Marcia Paraquett
Universidade Federal da Bahia (UFBA)/CNPq/PROELE

Pelo título de minha fala, presume-se que pretendo trazer uma reflexão que discuta a for-
mação de professores e a afrodescendência, ambas vistas no contexto sociocultural da Bahia, onde 
desenvolvo minha prática como professora e pesquisadora. Falar dessas questões não é particu-
laridade de meu contexto de atuação, mas certamente é na Bahia que a formação de professores 
de espanhol – ou de qualquer outra disciplina – precisa estar atenta a especificidades do processo 
diaspórico, resultante da escravidão de homens e mulheres trazidos da África. 

Esse me é um tema muito caro, ainda que esteja apenas começando a entender a comple-
xidade que o abrange. Falar de/para professores e estudantes negros(as) tem sido uma experiência 
bem-sucedida durante minha estada na Universidade Federal da Bahia. Sou oriunda do Rio de 
Janeiro, um estado brasileiro, onde o processo histórico foi muito similar; mas foi apenas depois 
que me transferi para a Bahia que pude dar conta dessas questões que, no Rio, ficavam debaixo 
de meu tapete, ainda que eu não tivesse consciência disso. A convivência acadêmica com muitos 
professores e estudantes negros(as) na Bahia – dos(as) quais quero ressaltar Josane Silva Souza e 
Deise Viana Ferreira –, tem me ensinado a olhar para essa questão de maneira diferenciada. Essas 
estudantes (que no momento são alunas da pós-graduação do Programa de Língua e Cultura da 
UFBA) estão me apresentando leituras que começam a enegrecer meus saberes.

Digo tudo isso para justificar minha apresentação neste Congresso de Professores de Espa-
nhol, quando se espera que haja troca de experiências profissionais e acadêmicas que nos ajudem 
a ser melhores pessoas. Melhores pessoas serão, possivelmente, melhores professores.

Fica claro, portanto, que a discussão sobre a formação de professores de espanhol está re-
lacionada ao contexto sociocultural de onde vivo. Ainda que possa haver generalidades adequadas 
a muitos lugares de nosso país, cada um deles terá suas especificidades as quais devemos dar aten-
ção quando atuamos com professores em formação, como é o meu caso. O papel da universidade 
é estar atenta às demandas socioculturais que caracterizam seu entorno, e não é por outra razão 
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que meu olhar se desviou para esse tema, tendo a clareza, no entanto, de que estou em fase de 
aprendizagem inicial.

Já estará claro que, no meu ponto de vista, a formação de professores de espanhol está 
associada à atuação crítica e comprometida com questões de ordem sociopolítica. Essa orientação 
consta dos documentos que regem a educação nacional, desde a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que convocou 
a sociedade brasileira a participar do processo de redemocratização através da escola. Fazia pouco 
que havia terminado a ditadura, conhecida hoje por alguns como civil-militar, iniciada em 1964 e 
concluída, oficialmente, em 1985 – embora se saiba que, em termos históricos esse tempo foi mui-
to maior, pois se precisa, minimamente, do dobro do tempo de duração de uma ditadura para que 
se comece a pensar que ela se foi. Considerando que a nossa “fez maioridade” (21 anos) somente 
depois de 42 anos, a contar de 1985 (2027), será possível falar em democratização. Conversa difícil 
essa, mas necessária, sobretudo em momentos como os que estamos vivendo, quando nunca é 
bastante alertar para o que se experimentou naquelas tristes décadas. Oxalá não haja regressão.

Voltando ao tema do ensino-aprendizagem de espanhol no Brasil, não se pode esquecer 
que, durante muito tempo, este ficou focado na perspectiva estruturalista da língua, o que dificul-
tou que professores fossem formados para atuar de maneira crítica e reflexiva, cumprindo com a 
principal preocupação dos documentos nacionais – que é o de associar o ensino à formação da 
cidadania. Comprometida com essa preocupação, entendo que a formação de professores precisa 
abarcar discussões que colaborem para uma aprendizagem em seu sentido amplo, quando, para 
além das competências comunicativas e linguísticas, os aprendizes conheçam as idiossincrasias que 
identificam os muitos falantes de língua espanhola (sejam os da Espanha ou os da América Latina), 
com quem temos afinidades históricas e, consequentemente, culturais. Assim, a formação de pro-
fessores, como a entendo, precisa preparar os futuros profissionais para lidarem com temáticas e 
realidades que propiciem a formação da cidadania, paralelamente, à aprendizagem de competên-
cias e habilidades, inerentes às diferentes disciplinas da educação escolar.
  A pesquisadora e ativista política Ana Lúcia Silva Souza, coordenadora da Seção sobre o 
Ensino Médio das Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, observa que

mais que pensar a reorganização das disciplinas há que se pensar como o cotidiano escolar – em seus 
tempos, espaços e relações – pode ser visto como um espaço coletivo de aprender a conhecer, respeitar 
e valorizar as diferenças, o que é fundamental para a construção da identidade dos envolvidos no pro-
cesso educacional (BRASIL, 2006, p. 81).

  Essa observação não se limita, evidentemente, à questões étnico-raciais, mas à postura 
que deve ter a escola, através de todos os sujeitos envolvidos, com relação às diferenças que (n)os 
constituem, sejam de raça, de sexo, de idade, de religião, do que for. As escolas de Ensino Médio 
(que me interessam mais particularmente) são frequentadas, em sua maioria, por jovens, mas,

[...] é preciso atentar para o fato de que juventude não é somente um tempo da vida de preparação 
para a fase adulta, e sim um tempo social, cultural e de construção de sua identidade. Esses(as) jovens 
têm já uma história e precisam se reconhecer como protagonistas e sujeitos de sua trajetória, e a escola 
necessita respeitar e ouvir o que eles(as) desejam, chamá-los(as) e entendê-los(as) como parceiros(as) 
na construção das práticas pedagógicas (BRASIL, 2006, p. 95-96).
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  Não posso deixar de recuperar um feliz episódio ocorrido recentemente com duas alunas 
do Ensino Médio que tanto nos orgulhou e que, certamente, orgulhará a todos vocês. Refiro-me a 
Beatriz Santana Pereira e Thayná dos Santos Almeida, ambas de 16 anos, que ganharam o prêmio 
máximo da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace) pelo estudo científico sobre o “For-
talecimento da identidade negra e quilombola em Antonio Cardoso – Bahia”.1 As duas são alunas 
do 3o ano do Ensino Médio de uma escola pública localizada no centro-norte da Bahia. As jovens 
estudantes realizaram o trabalho durante um ano, pesquisando a história das sete comunidades 
quilombolas de sua cidade por acreditarem que o mais valioso nesse tipo de trabalho é elevar a 
autoestima daquelas comunidades e ajudar a combater o racismo. Graças a esse trabalho, as duas 
estudantes receberam uma menção honrosa da Organização dos Estados Americanos (OEA) na 
maior feira pré-universitária de ciências do mundo, a International Science and Engineering Fair 
(Intel ISEF), em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
  Essas jovens exemplificam muito bem a fala de Ana Lúcia Silva Souza e que coincide com 
meu posicionamento. Em nome dele e no esforço de materializar essas reflexões, trago-lhes uma 
recente experiência vivida na cidade de Salvador2 quando, junto com uma colega da UFBA,3 ofereci 
algumas poucas aulas de espanhol para uma comunidade de pescadores que se preparavam para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Aquele grupo, constituído em sua totalidade por jovens 
pescadores, negros e negras, me levou a refletir sobre o quanto estou distante de determinadas 
realidades socioculturais – e para as quais tenho o compromisso de formar professores. Além do 
meu distanciamento, pareceu-me que as provas utilizadas no Enem não estão atentas à brutal di-
ferença sociocultural dos estudantes do Ensino Médio que passam pelo Exame. Ou são as escolas 
das periferias que não estão preparando seus alunos para serem aprovados num exame único, que 
acredita num Brasil como um bloco homogêneo. 
  Nesse sentido, preciso recuperar o Art. 26 da LDB/1996, ao determinar que

os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complemen-
tada, 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 (BRASIL, 1996, p. 8).

Verifica-se, pois, que a lei determina uma base comum, mas ressalta a necessidade de se-
rem privilegiados os saberes locais, que levem os estudantes a aprofundar os conhecimentos que 
constituem suas histórias e suas culturas. Esse é mais um dos muitos conflitos que vivemos na 
formação de professores, pois sabe-se que, lamentavelmente, nem sempre esses saberes são privi-
legiados – e poderão ser desestimulados se as edições do Enem continuarem a negligenciar nossas 
diferenças sociais e culturais.
  Analisando as provas utilizadas desde 2010 até 2104, posso elencar alguns aspectos positi-
vos que as caracterizam, como o fato de:

•	 Não privilegiarem discursos hegemônicos, apresentando uma mostra variada das mani-
festações discursivas e culturais da língua espanhola; 

1  Informações extraídas de <http://www.secom.ba.gov.br/2015/03/124484/Alunas-da-rede-estadual-ganham-
premio-maximo-na-Feira-Brasileira-de-Ciencia-e-Engenharia.html>. Acesso em: 15 jul. 2015.
2  Trata-se do projeto “Escola das Águas”, localizada na Ribeira, bairro histórico da cidade de Salvador, onde 
ocorrem diversas atividades de ordem política e educacional, das quais participam pescadores de Salvador e de 
diferentes lugares da Bahia.
3  Refiro-me a Julia Morena Silva da Costa.
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•	 Estarem atentas não só ao conteúdo dos fragmentos, mas também à compreensão das 
marcas de gêneros discursivos que os constituem; 

•	 Priorizarem questões relativas à compreensão global dos textos, em detrimento de co-
nhecimentos específicos (embora estes existam); 

•	 Tratarem de diferentes temas, incluindo questões históricas, culturais e midiáticas. 

  Como aspectos negativos, gostaria de ressaltar dois:

•	 A ausência de textos que discutam a afrodescendência no mundo hispânico, bastante pre-
sente em países da América Latina e também na Espanha;

•	 A inadequação das opções de respostas, muitas vezes difíceis para estudantes, sobretudo 
os de escolas periféricas, pois trazem conhecimentos específicos que não estão contem-
plados nos fragmentos dos textos utilizados. 

Se posso deixar alguma sugestão para os elaboradores do exame, fica aqui minha preocupa-
ção com o elenco de opções, dentre as quais o estudante precisa escolher apenas uma, pois estas 
deveriam estar exclusivamente associadas ao fragmento lido pelo estudante. Afinal, trata-se de uma 
prova de compreensão leitora. O conhecimento prévio é essencial para a efetivação da leitura, mas 
desde que exigido de forma democrática, ou seja, privilegiando-se conhecimentos particulares dos 
diferentes grupos socioculturais que formam nosso imenso país. Mas não é isso o que se vê no que 
tange, em especial, à afrodescendência.

Vejamos alguns exemplos tirados das provas de espanhol do Enem:

Enem 2010
Los animales

En la Unión Europea desde el 1o de octubre de 2004 el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan 
con su dueño en cualquier compañía.
AVISO ESPECIAL: en España los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la 
documentación. Consultar a un veterinario.

Disponível em: <http://www.agencedelattre.com>. Acesso em: 02 maio 2009 (adaptado).

De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que more na Espanha 
e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve:

A) consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem.
B) ter um certificado especial tirado em outubro de 2004.
C) tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo.
D) vacinar o animal contra todas as doenças.
E) vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele.

Observe-se que o texto de referência é pequeno e traz informações objetivas, minimizando o nível 
de dificuldade de sua compreensão. No entanto, as opções de respostas se organizam quase como num 
jogo, pois em cada uma delas, há o que costumamos chamar de “pegadinha”, pois podem “pegar” um 
estudante mais desatento ou apressado. E como não ser apressado diante da necessidade de responder a 
mais de cem questões em tão pouco tempo? Veja-se que, para o estudante chegar à última questão, que 
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é a certa, precisa driblar as quatro que a antecedem. Esse jogo deve ser divertido para quem elabora as 
questões, mas perverso para o jogador.

Enem 2011
‘Desmachupizar’ el turismo

Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las 
demás atracciones (y son muchas) que tiene el país, naturales y arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán 
innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo 
en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre tres y cinco lugares más (la 
ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca y la selva) y deja en el país un promedio de 2.200 
dólares (unos 1.538 euros). Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir 
más visitantes que en la actualidad (un máximo de 3 000) con un sistema planificado de horarios y rutas, pero no quiso 
avanzar una cifra. Sin embargo, la Unesco ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al 
punto de saturación y el Gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo 
que coincide el viceministro Roca Rey.

Disponível em: <www.elpais.com>. Acesso em: 21 jun. 2011.

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo 
vocábulo “desmachupizar”, referindo-se

a) à escassez de turistas no país.
b) ao difícil acesso ao lago Titicaca.
c) à destruição da arqueologia no país.
d) ao excesso de turistas na terra dos incas.
e) à falta de atrativos turísticos em Arequipa.

Essa questão requer conhecimento prévio específico, quase independentemente do texto de 
referência, e pressupõe informações sobre a história do Peru e das culturas indígenas que habitavam 
nosso continente antes da invasão europeia. Isso me leva a reforçar a necessidade dos estudos históri-
cos e culturais fazerem parte dos conteúdos das disciplinas de língua espanhola na educação básica, não 
só porque se tornam imprescindíveis á aprovação no Enem, como permitem o acesso a conteúdos que 
explicam nossas idiossincrasias latino-americanas. Aliás, o tema das culturas indígenas foi presente nos 
exames e teria sido muito melhor se a mesma atenção tivesse sido dada às culturas afrodescendentes.

Enem 2012
Excavarán plaza ceremonial del frontis norte de huaca de la Luna

Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los escombros del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos años 
en huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis norte, en donde se ubica la gran fachada 
del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de varias semanas 
de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio que 
según las investigaciones, sirvió hace unos 1.500 como escenario de extraños rituales.
El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la zona 
limpia de escombros, los visitantes conocerán la verdadera proporción de la imponente fachada, tal y como la conocie-
ron los moches. Por su parte, el arqueólogo Santiago Uceda, también codirector del proyecto, dijo que las excavaciones 
se iniciarán este año para determinar qué otros elementos componían dicha área. “Hace poco nos sorprendió encon-
trar un altar semicircular escalonado. Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que aún está 
escondido en la zona que exploraremos”, señaló Uceda a la Agencia Andina.
La huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada, en sus murales, 
con impresionantes imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto relieve.

Disponível em: <www.andina.com.pe>. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado).
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O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura 
permite inferir que 

a) a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano.
b) o sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado.
c) a pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica.
d) o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais.
e) o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização moche.

Particularmente nesta questão, observo a cobrança de vocabulário específico que poderá 
ter prejudicado os estudantes que o desconhecessem. Veja-se que a alternativa ‘b’ confunde os 
sentidos de “escalonado” com “deteriorado”; da mesma forma como a alternativa ‘c’ confunde 
“adobe” com “cerâmica”. Ou seja, duas alternativas que levam a equívocos léxicos de palavras, 
cujos sentidos não podem ser inferidos na leitura do texto, pois se trata de conhecimento específi-
co. A opção correta é a ‘d’ (o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais), informa-
ção retirada do texto que, por sorte, na opção da resposta, omitiu o adjetivo “extraños”, marca de 
preconceito do texto de referência. Por que seriam “estranhos”? “Estranhos” com relação a quê?

Enem 2013
Cabra sola

Hay quien dice que soy como la cabra;
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;

Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.

¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.

¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos.

Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía —

cuando subo a lo alto de este valle
siempre encuentro un lirio de alegría.

Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco.

Si sufrir es estar como una cabra,
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello.

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona: Lumen, 1990.

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão “mala leche” para se autorrepresentar 
como uma pessoa 

a) influenciável pela opinião das demais.
b) consciente de sua diferença perante as outras.
c) conformada por não pertencer a nenhum grupo.
d) corajosa diante de situações arriscadas.
e) capaz de transformar mau humor em pranto.

Observando-se as provas de espanhol do Enem, constata-se a frequência de gêneros que se repe-
tem quase que uniformemente. Encontram-se poesias, ensaios históricos, historietas e propagandas. Ou 
seja, os professores em formação – assim como os professores em exercício –, precisam estar atentos a 
esses gêneros, capacitando os estudantes do Ensino Médio, seja para compreender a língua em uso, seja 
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para que sejam aprovados. No caso das poesias, há uma frequência de questões que mais se preocupam 
com o fazer poético do que com os sentidos que estariam expressando. Neste caso, em particular, a preo-
cupação ficou com a expressão “mala leche”, que poderá ter posto a perder a possibilidade de se acertar 
a questão. Se o estudante a desconhece, não chegará à opção ‘e’; mas, se a conhece, nem precisa ler o 
poema, pois é a única opção que traz o sentido da expressão “mau humor”. Esse tipo de pegadinha pode 
levar a escola a um vício, da forma como sempre aconteceu com os cursinhos de vestibulares, onde se 
ensinavam recursos de pegadinhas e se abandonava a aprendizagem das línguas.

Enem 2014
Emigrantes

En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales: una la de considerar su experiencia como aventura pasajera, 
vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente por compa-
ración con el mundo que se ha dejado; la otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar 
raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante 
reside en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente 
parte de dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con exclusión del otro.

DEL CASTILLO, G. C. América hispánica (1492-1892). In: DE LARA, M. T. Historia de España. Barcelona: Labor, 1985.

O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da:

A) constatação de sua existência no entrelugar.
B) instabilidade da vida em outro país.
C) ausência de referências do passado.
D) apropriação dos valores do outro.
E) ruptura com o país de origem.

Na prova de 2014, o texto sobre emigrantes me pareceu muito adequado. Afinal, essa é uma dis-
cussão que se está acompanhando nos meios de comunicação e que constitui tema fundamental para a 
aprendizagem de línguas. No entanto, vejo aqui dois problemas: o primeiro é o de que o texto de referên-
cia se vale da palavra “emigrantes”, enquanto que o enunciado da questão utiliza “imigrantes” que, em-
bora possam se referir ao mesmo cidadão, caracterizam movimentos diferentes. O segundo problema (e 
esse me parece mais sério), está na palavra utilizada na opção correta (‘a’): “constatação de sua existência 
no entrelugar”. Ora, afinal, trata-se de uma ideia conceitual, e não de léxico, e temo que muitos estudantes 
não a conheçam. O grupo com o qual trabalhei não a conhecia e, por isso mesmo, nenhum dos estudan-
tes-pescadores marcou essa opção como correta. Nesse caso, trata-se de um conhecimento conceitual, 
afastando-se da capacidade de um estudante do Ensino Médio inferir sua compreensão a partir do que 
leu. Sem esse conhecimento, o estudante dificilmente chegaria à resposta certa.

Fechando essas observações, quero perguntar o que temos de fazer – os professores forma-
dores e os professores em exercício – para priorizar conteúdos adequados ao Ensino Médio? O que 
ensinar? Será que estamos inaugurando uma nova etapa do ensino de língua espanhola no Brasil? 
Será que, a partir de agora, nossos componentes curriculares priorizarão os saberes cobrados no 
Enem? Ou qualquer estudante que tenha passado pelo Ensino Médio da forma como sugerem as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) é capaz de aprovar nesse 
Exame? Recuperemos as orientações do documento:
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Tendo em vista que a função precípua da educação, de um modo geral, e do Ensino Médio – última etapa 
da Educação Básica – em particular, vai além da formação profissional, e atinge a construção da cidadania, 
é preciso oferecer aos nossos jovens novas perspectivas culturais para que possam expandir seus hori-
zontes e dotá-los de autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente 
acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a educação também 
é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais direitos sociais (BRASIL, 2013, p. 145).

No meu ponto de vista, ainda que os exames possam vir a colaborar para a aprendizagem da 
língua espanhola nas suas diferentes formas de manifestação, temo que as questões, da maneira 
como estão sendo elaboradas, levem o tiro a sair pela culatra. E, em lugar de ensinar a língua espa-
nhola para a construção da cidadania, incluindo-se as culturas das comunidades negras, caiamos 
no vício das pegadinhas. Fiquemos atentos aos caminhos que precisamos percorrer.
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Introdução
Neste artigo, propomos apresentar um panorama da produção de instrumentos linguísticos 

relacionada ao ensino e à aprendizagem do Espanhol como Língua Estrangeira (doravante ELE) 
no Brasil. Centramos especial atenção nos livros didáticos (doravante LDs) de ELE para o mundo 
do trabalho,1 publicados entre os anos de 1990 e 2014, buscando compreender os efeitos dessa 
produção sobre o processo de gramatização dessa língua no Brasil, a partir de sua inscrição em 
espaços de enunciação ampliados (GUIMARÃES, 2005). 

O conceito de gramatização pode ser compreendido, de acordo com Auroux (1992), como 
“o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que 
são hoje o pilar de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário”. 

Assim, no período que se inicia a partir dos anos de 1990, tendo como marco a configuração 
do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e o projeto expansionista do governo da Espanha2 em direção à 
ampliação da língua e da cultura a outros territórios, o espanhol passaria a vivenciar um novo processo 

1  Reconhecemos a necessidade de centralizar nossa reflexão no estudo da produção de instrumentos 
linguísticos direcionada ao ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) para o mundo do trabalho pela ausência 
de pesquisas acadêmicas no Brasil que considerem os efeitos dessa produção sobre o processo de gramatização, sobre 
os processos simbólicos e imaginários que constituem essa língua como língua estrangeira em sua especificidade.
2  Esse projeto de promoção e consolidação do espanhol, de motivação econômica e de forte característica 
mercantilista, contou com o apoio e instituições vinculadas à língua e com o poder e sustento de grupos empresariais 
transnacionais da Espanha que passaram a dominar setores importantes nessa época, tais como do ramo hoteleiro (Sol 
Meliá), bancário (Santander), de telefonia (Telefônica), de eletricidade (Endesa; Iberdrola) e editorial (Prisa). Ele surge 
em condições históricas específicas, tendo como cenário o fortalecimento da economia desse país e sua entrada na 
União Europeia (UE) e dando origem a uma política de línguas denominada política pan-hispânica, cuja base tem como 
sustentação a ideologia da hispanofonia. 
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de gramatização, caracterizado por uma série de movimentos em direção a uma intensa produção e 
diversificação de instrumentos linguísticos para o ensino dessa língua no mundo e, sobretudo, no Brasil.3

Segundo Eres Fernández (2000, p. 64), “como reflejo de todo lo anterior, en la década de los 
noventa es cuando la gran producción didáctica española y brasileña afecta de manera significativa el 
mercado editorial y la disponibilidad de materiales”4. De igual modo, a autora caracteriza essa época 
como sendo “el boom” do espanhol no país:

La década de los noventa se muestra muy fértil en lo que se refiere a publicaciones para la enseñanza del 
español. Trabajos importantes, tanto en el area de la lengua española como de las literaturas hispánicas 
suponen una contribución relevante para profesores, investigadores y estudiantes. Además los 
materiales que nos llegan fundamentalmente de España – y que suman más de cincuenta títulos sólo de 
libros de texto, lúdicos y gramáticas – Brasil pasa a contar, en los últimos años, con una gran producción 
local destinada al área didáctica: libros, textos, materiales para autoaprendizaje, diccionarios, libros de 
lectura, materiales de apoyo y complementários y revistas (ERES FERNÁNDEZ, 2000, p. 66).5

Ressaltamos que, embora haja uma série de pesquisas acadêmicas sobre o espanhol 
publicadas no Brasil, há uma carência de estudos no âmbito do Programa História das Ideias 
Linguísticas (HIL), cuja temática contemple a produção de instrumentos linguísticos6 para o ensino 
dessa língua no âmbito específico do mundo do trabalho e analise as mudanças no processo de 
gramatização do espanhol pela ampliação de seu espaço de enunciação. 

Os espaços de enunciação, para Guimarães (2012, p. 18),

são espaços de funcionamento da línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam 
por uma disputa incessante. São espaços constituídos pela equivocidade própria do acontecimento: da 
deontologia que organiza e distribui papéis, e do conflito, indissociado desta deontologia, que redivide 
o sensível, os papéis sociais.

Nesse sentido, compreender essa produção a partir da HIL significa conceber o livro didático - objeto 
de conhecimento determinado sócio-historicamente - como uma das possíveis instâncias do processo de 
gramatização do espanhol em contexto brasileiro, capaz de produzir sentidos que afetam a relação que os 
sujeitos estabelecem com as línguas praticadas em um determinado espaço (DINIZ, 2010, p. 130).

3  No período em que se inscreve esse estudo, acompanhamos, de igual modo, uma intensa divulgação da 
língua portuguesa em termos internacionais e uma consequente produtividade de materiais didáticos para atender a 
uma nova demanda, sustentada por ações e investimentos do estado brasileiro em política de línguas. 
4  Como reflexo de todo o anterior, na década de 1990 é quando a grande produção didática espanhola e 
brasileira afeta de maneira significativa o mercado editorial e a disponibilidade de materiais. (A tradução é nossa). 
5  A década de 1990 se mostra muito fértil no que se refere a publicações para o ensino de espanhol. Trabalhos 
importantes, tanto na área da língua espanhola como das literaturas hispânicas supõem uma contribuição relevante para 
professores, pesquisadores e estudantes. Além disso, os materiais que nos chegam fundamentalmente da Espanha - e 
que somam mais de 50 títulos somente de livros de texto, lúdicos e gramáticas - o Brasil passa a contar, nos últimos anos, 
com uma grande produção local destinada à área didática: livros, textos, materiais para auto-aprendizagem, dicionários, 
livros de leitura, materiais de apoio e complementos e revistas. (A tradução é nossa).
6  Como exceção nesse cenário, destacamos a dissertação de mestrado da pesquisadora Laura Sokolowicz, 
intitulada “Livros didáticos em revista (1990-2010) – sujeito, linguagem, discurso e ideologia no ensino de espanhol 
como língua estrangeira no Brasil”, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e 
Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, do Departamento de Letras Modernas, da Universidade de São Paulo 
(USP) e defendia no ano de 2014. Nesse trabalho, a pesquisadora focaliza a produção de instrumentos linguísticos 
para o ensino de espanhol como língua estrangeira (ELE) no Brasil, buscando aproximar as análises e reflexões sobre os 
livros – dentro de processos que instrumentalizam uma língua – daquelas sobre língua e sujeito. 
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A História das Ideias Linguísticas em foco
Concebemos os livros didáticos de ELE para o mundo do trabalho, corpus de nosso estudo, 

a partir do Programa de Pesquisa História das Ideias Linguísticas (HIL), no Brasil. 
Esse campo de conhecimento fundado na França (Auroux, 1989) durante a década de 1980 

propõe descrever a língua e o saber que se constrói sobre ela em sua relação com a sociedade e com 
os sujeitos que nela existem. Na base desse saber, está o processo de gramatização que Auroux (1992) 
define como sendo o “processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas 
tecnologias, que são hoje o pilar de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário”. 

No Brasil, a HIL se constitui adquirindo características próprias e específicas a partir do 
conhecimento produzido em projetos de pesquisa coordenados pela Profa. Dra. Eni Orlandi no Instituto 
de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp,7 os quais desempenharam um papel fundamental no 
desenvolvimento do estudo da relação entre a história da construção do saber metalinguístico com a 
história da constituição língua nacional, da identidade nacional, visando trazer contribuições específicas 
ao modo de pensar e trabalhar a questão da língua nos países de colonização (ORLANDI, 2001, p. 7).

 Assim, em território brasileiro, o conceito de gramatização é (re)significado e o espectro 
de análise dos instrumentos linguísticos é ampliado, o que passa a incluir não somente gramáticas 
e dicionários, mas também vocabulários, currículos, programas de ensino, acordos ortográficos, 
nomenclaturas oficiais, textos didáticos, textos científicos, periódicos, entre outros (ibidem; DINIZ, 
2010, p. 22). Além disso, os instrumentos linguísticos passam a ser pensados na sua relação com as 
instituições a partir das quais são produzidos. 

De acordo com Orlandi (2001), 
 

enquanto objeto histórico, tanto a gramática como o dicionário, ou o ensino e seus programas, assim como 
as manifestações literárias são uma necessidade que pode e deve ser trabalhada de modo a promover 
a relação do sujeito com os sentidos, relação que faz história e configura as formas da sociedade. O que 
nos leva a dizer que, por isso mesmo, eles são um excelente observatório da constituição dos sujeitos, da 
sociedade e da história (ORLANDI, 2001, p. 9). 

A gramatização do espanhol: os livros didáticos para o mundo do trabalho
Ao realizar um estudo8 sobre os materiais didáticos de espanhol disponíveis no mercado 

brasileiro orientados ao ensino e aprendizagem dessa língua, Eres Fernández (2012) afirma que
 

o ensino de espanhol tem sido foco da atenção de legisladores, órgãos públicos, instituições de ensino, 
editoras, autores, professores, futuros professores e pesquisadores. Embora os interesses de cada um 
desses setores e profissionais sejam muito diferentes, todos eles, de alguma forma, têm em comum a visão 
de que o material didático é importante. No Brasil, até o final dos anos 80, a oferta de materiais destinados 
ao ensino e aprendizagem de espanhol era reduzidíssima e o pouco de que se dispunha provinha, 
fundamentalmente, de editoras estrangeiras, notadamente espanholas. Entretanto, esse panorama 
começou a mudar no início dos anos 90, momento em que tanto a produção didática nacional quanto a 
espanhola incrementaram-se substancialmente (ERES FERNÁNDEZ, 2000, p. 65) e encerrou-se essa década 
com ao menos 60 títulos publicados por editoras brasileiras, produção essa que abarca livros didáticos, 

7  <www.unicamp.br/iel/hil>.
8  Esse estudo foi desenvolvido pelo grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem de Espanhol (GP), certificado 
pelo CNPq-USP, pertencente ao Centro de Estudos e Pesquisas em Ensino de Línguas (CEPEL – FE-USP e coordenado 
pela Profa. Dra. Isabel Gretel Eres Fernández.
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livros de exercícios, material para autoaprendizagem, dicionários, gramáticas, livros de leitura, materiais de 
apoio para professores, entre outros (ERES FERNÁNDEZ, 2012, p. 1).

A autora (ibidem, p. 11) chama a atenção para o fato de que há uma visão equivocada por 
parte de profissionais e de futuros profissionais com relação à informação de que há um reduzido 
número de materiais didáticos de ELE disponíveis no mercado brasileiro. 

Desse modo, em fins dos anos de 1980 e ao longo da década posterior, a oferta editorial9 
brasileira estava organizada, de acordo com Eres Fernández (2000, p. 66), nas seguintes categorias, 
transcritas a seguir:

	Libros de profesiones y ofícios
	Libros de ejercicios
	Materiales para el autoaprendizaje
	Diccionarios
	Libros de lectura
	Materiales de apoyo gramatical
	Materiales lúdicos
	Materiales de orientación y apoyo
	Cultura y literatura. Materiales de enriquecimento
	Revistas y publicaciones periódicas

Focalizando especificamente a categoria Livros de profesiones y oficios, podemos afirmar 
que as publicações didáticas surgidas nessa época aparecem vinculadas a diferentes áreas do 
mundo do trabalho, as quais marcam e definem os novos espaços que passam a demandar a 
língua espanhola no século XXI, a saber: o do jurídico; o do turismo; o do comércio exterior; o das 
empresas e dos negócios, dentre outros. 

Importante destacar que a maioria desses livros foi escrita por estrangeiros, especificamente 
por autores da Espanha, e publicada por editoras desse país. Auroux (2009), ao refletir sobre o 
significado de uma língua gramatizada, afirma:

Por definição, o processo de gramatização que nos interessa aqui corresponde, pois, a uma transferência de 
tecnologia de uma língua para outras línguas, transferência que não é, claro, nunca totalmente independente 
de uma transferência cultural mais ampla. Importa levar em conta a situação dos sujeitos que efetuam a 
transferência, segundo eles sejam ou não locutores nativos da língua para a qual ocorre a transferência. 
Falaremos respectivamente de endotransferência e de exotransferência (AROUX, 2009, p. 76).

Em outros termos, podemos dizer que o autor (ibidem) concebe os conceitos de 
endogramatização e exogramatização, os quais se propõem a diferenciar, respectivamente, a 
posição do sujeito nativo e não nativo, na produção de instrumentos linguísticos. 

Dentro da especificidade que propomos o estudo da produção de instrumentos linguísticos, 
podemos afirmar que há um predomínio do processo de endogramatização do espanhol, em 
contraposição ao processo de exogramatização, pela construção de uma posição de autoria 
espanhola em relação ao saber metalinguístico e à produção de instrumentos linguísticos.

9  Essa oferta editorial compreende diferentes níveis de conhecimento da língua, públicos variados e segmentos. 
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Dessa forma, para melhor compreendermos esses processos, organizamos um panorama 
através do qual é possível entrever dois momentos distintos na produção editorial de livros didáticos 
de ELE para o mundo do trabalho.10 Além disso, é possível obter, a partir dele, uma visão geral sobre 
a orientação dos diferentes títulos, do ano de publicação, da autoria e do grupo editorial a que 
pertencem os materiais didáticos selecionados.

Assim, um primeiro momento, segundo nos consta, tem início nos anos de 1990, com a 
produção de títulos, tais como a coleção didática intitulada “El español por profesiones” da editora 
espanhola SGEL (Sociedad General Española de Librería),11. A coleção se divide, por sua vez, em:

(a) Secretariado (Madri: SGEL, 1991); 
(b) Servicios Turísticos (Madri: SGEL, 1992); 
(c) Servicios Financeiros: Banca y Bolsa (Madri: SGEL, 1993); 
(d) Servicios de Salud (Madri: SGEL, 1994); 
(e) Comercio Exterior (Madri: SGEL, 1996); 
(f) Lenguaje Jurídico (Madri: SGEL, 1997); 

Ou ainda, publicações elaboradas por outras editoras também presentes no cenário de 
disputas do mercado editorial da época, tais como a espanhola Edelsa12 e a Difusión:13 

(g) Hablando de negocios (Madri: Edelsa; 1995); 
(h) Socios (1) – curso de español orientado al mundo del trabajo (Barcelona: Difusión, 1996);
(i) Socios (2) – curso de español orientado al mundo del trabajo (Barcelona: Difusión, 1997); 
(j) El español en el hotel (Madri: SGEL, 1997); 

Um segundo período começaria nos anos 2000 e aparece marcado por produções variadas de 
livros didáticos orientados ao mundo dos negócios, das empresas, do turismo, com reimpressões de 
edições publicadas na década anterior, acompanhadas, por sua vez, de materiais adicionais como cadernos 
de exercícios, CDs e DVDs. Além disso, os livros didáticos desse momento aparecem determinados pelo 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER),14 criado no ano de 2001. Esse documento regulador 
da língua, proposto a partir de iniciativa do Conselho de Europa por ocasião da unificação europeia, 
estabelece um padrão de metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação das línguas. 

Desse momento destacamos alguns dos seguintes títulos: 

(k) Trato hecho – Español de los negocios (Madri: SGEL, 2001); 
(l) En equipo.es (1) – Curso de español de los negocios (Madri: Edinumen, 2002); 
(m) Primer Plano (1, 2, 3, 4) – (Madri: Edelsa, 2003); 
(n) Conexión (1 y 2) – Curso de espãnol para profesionales brasileños (En Clave/Martins 
Editora, 2005); 
(o) Al Día – (Madri: SGEL, 2005); 

10  Elegemos somente algumas produções de livros didáticos para aluno, dentre tantas outras existentes no mercado 
editorial do período compreendido neste estudo. Não consideramos a produção de manual para o professor, cadernos de 
exercícios, CDs, DVDs, entre outros materiais adicionais, por não se constituírem como centro de nosso estudo. 
11  <www.sgel.es>.
12  <www.edelsa.es>. 
13  <www.difusion.com>.
14  Em Língua Portuguesa é denominado Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).



• 178 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

(p) Socios (1 y 2) – Nueva Edición – Curso de español orientado al mundo del trabajo 
(Difusión, 2007; 2008); 
(q) Entorno Empresarial (Madri: Edelsa, 2008); 
(r) Cinco Estrellas (Madri: SGEL, 2009); 
(s) Empresa Siglo XXI – El español en el ámbito profesional (Edinumen, 2009); 
(t) Hotel.es – (nuevo) Español en el hotel (Madri: SGEL, 2011); 
(u) Conexión Plus (EN-CLAVE-ELE, 2012); 
(v) Entorno Laboral (Madri: Edelsa, 2013); 
(w) Entorno Empresarial – Nueva Edición (Madri: Edelsa, 2014). 

Vale ressaltar que, embora a produção de livros didáticos de espanhol para o mundo do 
trabalho apresente títulos variados (como verificamos anteriormente), de acordo com Nardi (2010, 
p. 17), ela representava naquele momento [das condições históricas dos anos 90] 3,15% do total de 
100% dos livros produzidos pelas 60 editoras catalogadas.

Em resumo, podemos afirmar a partir do panorama apresentado que, como efeito de 
uma política de línguas, pela mudança e ampliação do espaço de enunciação do espanhol, há um 
deslocamento na produção de instrumentos linguísticos de espanhol como língua estrangeira (ELE) 
no Brasil em direção à publicação de títulos direcionados a diversos segmentos do mundo do trabalho. 
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A REPRESENTAÇÃO DOS “MONSTROS”  

NAS MARGENS DA OBRA PRECÁRIA  

DE ARIEL MAGNUS
Renata Dorneles Lima

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Llamo violencia a una audacia en estado de reposo enamorada de peligros. Se la distingue en una mirada, 
en una forma de caminar, en una sonrisa, y es en ustedes en quienes produce oleajes. Los desconcierta. 
Esta violencia es una calma que los agita. 

Jean Genet, Diario del ladrón.

 
Imaginemos a cena:
Uma mulher branca, pertencente à classe média portenha, perdida em uma das mais 

famosas e populosas favelas de Buenos Aires: La 31. Tinha objetivo filantrópico naquele território 
desconhecido; participava de um dos recorridos da ONG “La villa en la vida” quando se perdeu 
de seus amigos. Não via ninguém nas proximidades, apenas villeros. A diferença física entre ela e 
os moradores do lugar era evidente e – por que não dizer – quase maniqueísta: ela, loura e linda, 
segundo sua forma de imaginar-se, e os villeros, morenos. Uma mulher com essas características 
possivelmente não havia na villa e, isso, talvez fosse um problema a resolver, pensou a mulher 
loura em dado momento. Como livrar-se de uma perseguição implacável dos villeros com clara 
intenção de violar-lhe? Sim, o objetivo desses moradores não poderia ser outro senão aproveitar-
se do diferente, do belo, dessa imagem perfeita que ela representava. O marido bem que lhe avisou 
do perigo antes que ela saísse para tal incursão no território desconhecido. Preveniu-a do risco 
obscuro que poderia encontrar. Ela não deu ouvidos. Agora terá de arcar com as consequências.

A cena narrada acima é o resumo de um dos relatos que compõe o romance (ou novela 
precaria, como denominou seu autor Ariel Magnus) intitulado La 31. O cenário é a favela localizada 
na cidade de Buenos Aires, que empresta nome à obra. O episódio tem como personagens uma 
mulher jovem pertencente à classe média/alta portenha e os “nadie”, ou favelados – designações 
quase sinônimas para esse narrador, que se apresenta onisciente. 

A despeito de tais descrições não serem uma novidade na literatura brasileira por 
pertencerem à temática “favela”, são bastante recentes na literatura argentina. A justificativa para 
essa diferença na importância dada ao objeto a ser narrado é histórica: no Brasil, algumas cidades 
convivem com a favela há, pelo menos, um século e, por isso, a literatura já conta com um extenso 
número de obras ficcionais e testemunhais tendo a favela como base narrativa, como no caso de 
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Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, ou 
Capão Pecado, de Ferréz, lançado em 1999 (citaremos apenas essas duas para não ampliar a lista). 
Ambas as obras exemplificam que a literatura brasileira tem dado espaço ao tema – ou território 
– “favela” em suas obras, embora ainda seja considerado pela crítica um movimento à parte: a 
literatura denominada “marginal”.

O território supracitado passa a ser, portanto, uma temática comum na literatura brasileira; 
ao passo que, na Argentina, a discussão acerca do tema foi preterida, ao longo do século XX, em 
favor de uma política pretensiosa de modernização do país, não sendo, pois, um assunto importante 
para a literatura produzida ali.

A partir do ano de 2001, com a crise econômica e política do país, a literatura transforma-
se. Pensar a experiência urbana considerando a nova realidade da Argentina, com sua composição 
fragmentada, passou a ser característica do que se convencionou nomear “Nueva Narrativa 
Argentina”, ou simplesmente NNA. Essa nova forma de narrar – também chamada de pós-autônoma 
pela professora Josefina Ludmer – configura-se por obras que se estruturam em uma espécie de 
“ficcionalização do presente” ou, dito de outra forma, em um processo em que a realidade cotidiana 
passa a delinear o eixo narrativo. 

Os autores dessa nova geração iniciam um movimento de construção de narrativas de 
espaços diversos da cidade portenha, objetivando representar o presente. E um dos territórios que 
compõe essa cidade fragmentada e narrada é a villa1 (denominação dada à favela na Argentina).

Além de configurar-se como uma narrativa que “ficcionaliza” o presente, a obra configura-
se também pela característica de seus autores. Esses, por sua vez, pertencem a uma geração de 
escritores que concebe a narrativa atual não como uma escrita que rompe totalmente com a 
tradição literária, mas que, de alguma forma, não sobrepõe a escrita estruturada sob uma imensa 
carga identitária nacional a experiências individuais do cotidiano.

Elsa Drucaroff, em sua obra Los prisioneros de la torre (2011) justifica a nomenclatura 
pensada para essa nova forma de narrar.

Cuando hablo de ‘nueva’ narrativa para la obra de las generaciones de postdictadura me refiero a que 
encuentro en ella cierta entonación, ciertas ‘manchas temáticas’ y ciertos procedimientos que en general 
no aparecen así en otra parte, al menos no como tendencia generalizada. Es esperable que lo ‘nuevo’ 
[…] no aparezca sólo en las generaciones de postdictadura, pero eso nuevo que intentaré describir y 
delimitar sí las caracteriza particularmente a ellas, al menos como tendencia comprobable (DRUCAROFF, 
2011, p. 18).

Embora a explicação dada por Drucaroff esteja relacionada à literatura surgida após a 
recessão econômica argentina, é importante pensar que a discussão acerca dos conflitos de 
identidade cultural não é tão recente. E pensar essa realidade sob essa ótica nos remete à obra 
de Stuart Hall, A identidade cultural da pós-modernidade (2011). O teórico discute, ao longo do 
ensaio, a identidade cultural em uma modernidade que ele nomeia como “tardia”, com base em 

1  A partir deste ponto, utilizaremos o termo villa, que está em espanhol, para designar as favelas na Argentina. Optamos 
pelo termo, pois analisaremos a obra La 31 – una novela precaria, escrita no idioma original e, portanto, tendo o termo 
citado sendo utilizado de forma recorrente.
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algumas conjunturas importantes para o debate, tais como as mudanças do conceito de sujeito e 
identidade e a importância do conceito de globalização.

Antes de tecer o que seria a identidade pós-moderna, Hall descreve as concepções de 
sujeito ao longo da modernidade, diferenciando o sujeito iluminista do sujeito sociológico. Diz-nos 
Hall (2011) que o primeiro baseava-se na ideia do sujeito centrado, autônomo e dotado de razão; 
por outro lado, o sujeito sociológico configurava-se pelo indivíduo formado a partir da relação que 
mantém com outras pessoas. Conquanto sejam concepções distintas, ambas indicam uma busca 
por identidades fixas e estáveis.

Posteriormente à análise histórica da concepção de sujeito, o sociólogo argumenta que as 
identidades construídas estão fragmentadas. Segue Hall (2011) explicando que esse processo de 
fragmentação do indivíduo é o que caracteriza o sujeito pós-moderno. Esse sujeito fragmentado 
romperá, em dado momento, com a proposta de identidade nacional fundada na modernidade. 

Visto dessa forma, percebemos um claro diálogo da concepção acerca do rompimento 
da identidade nacional proposta por Stuart Hall e a nova forma de narrar configurada por essa 
nova geração de escritores argentinos descritos por Drucaroff (2011, p. 17) como os “escritores y 
escritoras que nacieron después de 1960 y surgieron a partir de los años 90”. Nota-se, na literatura 
produzida por esses escritores, a força das identidades locais, deixando perceptível a diminuição da 
expressividade das culturas nacionais e, consequentemente, as narrativas do Estado-nação.

Ponderando a discussão traçada por Hall (2011) em um âmbito das realidades latino-americanas, 
essa concepção de fragmentação do homem pós-moderno pode ser apreciada por meio da obra Culturas 
híbridas, de Néstor García Canclini (2013). O antropólogo vale-se da ideia de “hibridação cultural” – ideia 
esta que nega o caráter absoluto da concepção de identidades “puras” – como um processo verificado 
durante a decadência dos projetos nacionais de modernização na América Latina.

Para García Canclini, não só o processo de globalização – em uma esfera social mais ampla 
– explicaria a fonte de hibridação e, por conseguinte, a fragmentação do sujeito, mas também o 
próprio processo de expansão urbana ocorrido na capital argentina. Durante o processo de expansão 
no início do século XX, ocorreu a formação de bairros populares em Buenos Aires, resultando em 
uma mobilização social fragmentada em suas demandas.

Os estudos sobre a formação de bairros populares em Buenos Aires, na primeira metade do século, 
registraram que as estruturas microssociais da urbanidade – o clube, o café, a associação de vizinhos, a 
biblioteca, o comitê político – organizavam a identidade dos migrantes e dos criollos, interligando a vida 
imediata com as transformações globais que buscavam na sociedade e no Estado (GARCÍA CANCLINI, 
2013, p. 286-287).

Os estudos supracitados acerca da fragmentação do sujeito pós-moderno e da cidade nos 
dá base para pensar, por meio da análise de alguns de seus capítulos, a obra La 31 (una novela 
precaria). Propomo-nos analisar uma obra que percebe a cidade de Buenos Aires como unidade 
geográfica, entretanto estruturada a partir de sua pluralidade de territórios, ou seja, uma cidade 
fragmentada. Esses territórios diversos, com suas próprias leis e códigos característicos, são 
denominados pela crítica Josefina Ludmer (2010) como “ilhas urbanas” em seu ensaio Aquí América 
Latina: una especulación. Como apontado anteriormente, a identidade cultural está fragmentada 
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assim como a cidade e, por isso, ambas não se encontram de modo uniforme, como se objetivava 
em uma cidade imaginada. O modelo de cidade homogênea não consegue realizar-se com toda sua 
atual heterogeneidade territorial, social e cultural.

La 31 (una novela precaria) oferece-nos relatos para analisar, por meio do discurso literário, 
uma dessas “ilhas urbanas”. A narrativa estrutura-se em relatos fragmentados – embora tenham um 
aspecto de totalidade narrativa – com o objetivo de representar essa nova sociedade pós-moderna, 
na qual estão inseridos sujeitos fragmentados e uma nova forma de sociabilidade denominada 
por Michel Maffesoli (2010) de “neotribalismo”. O conceito proposto por Maffesoli nomeia o 
que seria o processo de socialização nas comunidades formadas por meio de um presente vivido 
coletivamente (pertencimento coletivo) e estratégias afetivas, e não mais uma identidade nacional. 

Nesse cenário de “ilhas urbanas”, convém pensar na discussão de García Canclini em seu 
texto Imaginários culturais da cidade: conhecimento/espetáculo/desconhecimento (2008). Nele, 
García Canclini argumenta que a heterogeneidade social é, por um lado, resultado da fragmentação 
da cidade, mas também o é pelo aumento de imigrações para os centros urbanos. A consequência 
desses processos será a percepção distorcida que se forma em relação a territórios desconhecidos, 
em dado momento delineada pelo governo, em outros, pelos meios de comunicação.

As cidades não existem só como ocupação de um território, construção de edifícios e de interações 
materiais entre seus habitantes. O sentido e o sem sentido do urbano se formam, entretanto, quando o 
imaginam os livros, as revistas, o cinema (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 15).

Também a partir dessa discussão, analisamos a obra de Magnus com ênfase na forma 
como se dá a construção do imaginário do “outro” – ou o “monstro”, visto dessa forma por não 
se assemelhar ao sujeito da cidade hegemônica – e os múltiplos olhares que se estendem para 
o território narrado – ou partem dele com a percepção do morador da villa sobre a cidade, bem 
como seu próprio território.

Quando tratamos de discutir os múltiplos olhares sobre a villa e a forma como ela se organiza, é 
interessante pensar a importância do narrador onisciente na obra. Não trataremos da questão do autor 
da obra ser um intelectual. Ariel Magnus não está relacionado ao grupo de intelectuais que pretendem 
ser mediadores dos grupos marginalizados, uma vez que a obra apresentada pelo autor vale-se de um 
discurso hegemônico, utilizando o processo de representação desse discurso em sua narrativa.

Magnus não faz parte dos autores pertencentes à periferia de Buenos Aires. Viveu, durante 
anos, na Alemanha, onde estudou Literatura Hispânica e Filosofia; portanto, não se integra à ideia do 
autor que produz uma narrativa documental/testemunhal, tal qual Ferréz e Allan Santos da Rosa – para 
citar apenas alguns nomes da produção literária recente com essa característica. Magnus tampouco 
se posiciona como mediador de sujeitos marginais/subalternos, fazendo a ponte entre os mundos 
socialmente distintos. Diferente da posição de mediador, sua posição na obra é a de intelectual que 
narra a representação de uma dessas “ilhas urbanas” – assim classificadas por Josefina Ludmer, como 
relatamos em nossa introdução –: a villa La 31, localizada na cidade de Buenos Aires.

A villa, escolhida como território para a narração, não foi inventada pelo autor; no entanto, 
as histórias narradas não pretendem refletir a realidade do território. Magnus lança mão do 
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imaginário hegemônico que há em relação à villa e seus moradores. Para melhor compreensão de 
como se forma o imaginário exterior dessas comunidades, recorreremos novamente a Néstor García 
Canclini em seu texto (já citado anteriormente) e Jesús Martín-Barbero, em seu livro Dos meios às 
mediações (2008). Ambos analisam a importância dos meios de comunicação para a difusão de 
imagens de territórios desconhecidos, proporcionando uma visão estereotipada e, muitas vezes, 
distorcidas desses territórios e dos sujeitos que ali vivem. 

Para exemplificar a tese dos autores, citaremos um fragmento de um dos relatos da obra 
La 31 (una novela precaria). O relato de número oito2 intitula-se “Villa’s Tour” e narra a ida de um 
grupo de estrangeiros à La 31 – tour semelhante ao passeio oferecido a turistas, em visita à cidade 
do Rio de Janeiro, à favela da Rocinha.

— Yo estuve en las favelas de Río y de Caracas y les digo que están muchísimo peor, ahí sí que el tour vale 
la pena – aprovechó para jactarse otra mujer que también había creído seguir la equívoca sugerencia del 
guía desprendiéndose de anillos y collares, aunque sin percatarse por hacer una interpretación más bien 
piadosa, de que cada una de sus prendas valía más que la ropa de familias enteras, por hacer un cálculo 
más bien conservador.
[…]
La decepción era general y se había ido acrecentando en cada parada del tour, pues en comparación 
con lo que esperaban ver eso era efectivamente Nueva York, y nadie viajaba tantas horas [  para que les 
mostraran edificios hasta cinco pisos, muchos con su tanque de agua en altura y todos con luz eléctrica, 
balcones y aires acondicionados, cerramientos de aluminio y vidrios enteros. El desarrollo edilicio era tan 
evidente, y por no ser del plan estatal de viviendas incluso tan genuino, que las ocasionales chapas y los 
embrollos de cables parecían puestos a propósito, como para que el lugar siguiera siendo considerado 
precario y sus ocupantes no tuvieran que pagar impuestos ni perdieran los ingresos por el turismo.
— Así cualquiera es pobre. [...] (MAGNUS, 2012, p. 25-26).

O texto supracitado proporciona-nos uma mostra do argumento de García Canclini de que 
o sentido do urbano se forma a partir de como o imaginam os livros, as revistas e outros meios. 
De acordo com o autor, “é próprio das cidades, sobretudo, das megalópoles, nos proporcionarem 
experiências de desconhecimento. Atravessamos zonas nas quais só podemos imaginar o que ali 
sucede (habitualmente com preconceitos e discriminações)” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 17). 

Jesús Martín-Barbero complementa os argumentos de Canclini com a posição de que 
a televisão é um aparelho midiático que controla as diferenças. Se, por um lado, esse meio de 
comunicação convence que há semelhança entre grupos heterogêneos, embora de modo 
superficial, por outro lado, quando os distancia, converte o “outro” – o morador da villa – em um 
estranho sem qualquer relação com o grupo hegemônico.

Os estrangeiros que passeiam pela villa espantam-se ao depararem-se com o “outro” 
mostrando-se com certo grau de semelhança. Essa possível semelhança dá-se com a visualização 
de uso de eletricidade e de bens de consumo utilizados nas casas dos villeros, o que confronta com 
o imaginário que os estrangeiros tinham de total precariedade e pobreza da villa, confirmando, 
portanto, a fronteira simbólica que faz parte desse imaginário entre a cidade hegemônica e essa 
ilha que está colocada à margem da cidade. 

2 Todos os relatos da obra são divididos por números, completando um total de 31 relatos. Alguns são narrados 
apenas uma vez, outros voltam a ser narrados ao longo da obra, como uma espécie de continuidade da história.
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Para ratificar esse imaginário dos personagens na cena narrada, valemo-nos de uma citação de 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007, p. 11), em sua obra Preconceito conta a origem geografia 
e de lugar: as fronteiras da discórdia. O autor faz uma abordagem história de como ocorre a postura 
preconceituosa do homem como ser social e territorial em relação à origem geográfica do “outro”.

O preconceito quanto à origem geográfica é justamente aquele que marca alguém pelo simples fato 
deste pertencer ou advir de um território, de um espaço, de um lugar, de uma vila, de uma cidade, de 
uma província, de um estado, de uma região, de uma nação, de um país, de um continente considerado 
por outro ou outra, quase sempre mais poderoso ou poderosa, como sendo inferior, rústico, bárbaro, 
selvagem, atrasado, subdesenvolvido, menor, menos civilizado, inóspito, habitado por um povo cruel, 
feio, ignorante, racialmente ou culturalmente inferior (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 7-15).

O trecho supracitado dialoga diretamente com nossa análise anterior acerca do sobressalto 
pelo qual passaram os estrangeiros ao se depararem com alguma estrutura, nas casas da villa, 
semelhante a sua. Ora, se o “outro”, o marginal, vive em uma “ilha urbana” considerada socialmente 
atrasada, subdesenvolvida, menos civilizada – características pertencentes ao imaginário urbano já 
assimilado –, como pode haver algum tipo de semelhança com o que possuem os pertencentes à 
classe hegemônica? Justifica-se o espanto.

Quanto ao autor da obra, embora tenha ido à villa algumas vezes para conhecê-la de perto 
(como relatou em algumas entrevistas), Ariel Magnus tem uma postura narrativa que está para 
além do olhar do estrangeiro: “Mi idea primordial era hablar de la pobreza en tono humorístico” 
(Entrevista dada ao blog Eterna Cadencia, em 12/04/2013).3 A representação dessa periferia 
argentina ocorre, na obra de Magnus, por meio de humor, sem deixar de lado o tom crítico. No 
entanto, o autor não se vale de um discurso politicamente correto para denunciar os imaginários 
distorcidos que os do “exterior” à favela lançam sobre esse território. 

A estratégia utilizada por Magnus para narrar essa ilha urbana não é a da vertente jornalística, 
que descreve o território da periferia utilizando documentos oficiais (arquivos da lei), mas a 
estratégia do imaginário hegemônico que se forma a partir dessas narrações midiáticas e literárias 
que constroem o desconhecido – o território e sujeito que o compõe –, conforme argumentam 
García Canclini (2008; 2013) e Martín-Barbero (2008). A importância de obras produzidas por 
autores que não pertencem às “ilhas urbanas” marginalizadas é a forma como as representam, 
mostrando a força que há nos meios de comunicação para o fomento de imaginários. 

Se as obras de autores de territórios marginalizados são importantes por dar voz ao 
subalterno e abrir caminhos para que se expressem e consigam relatar de forma testemunhal ou 
ficcional o território do qual fazem parte (bem como os sujeitos que ali vivem), a obra de autores 
externos a esse território também tem um grande mérito, como no caso de La 31 (una novela 
precaria), por mostrar a narração baseada na representação desse território sem recorrer à 
linguagem do exótico, ou, se recorre, o faz para confirmar o imaginário dos personagens.
 
 

3  Disponível em<http://blog.eternacadencia.com.ar/archives/2013/28146#more-28146>.
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A TRADUÇÃO DE FRASEOLOGISMOS NO 

JORNAL EL PAÍS : UM ESTUDO CONTRASTIVO 

EM ESPANHOL E PORTUGUÊS

Mariama de Lourdes Alves  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Introdução
Este trabalho, decorrente da publicação do artigo A tradução de fraseologismos no jornal 

El País: um estudo contrastivo em espanhol e português, (NOVODVORSKI; ALVES, 2014), tem como 
eixo principal o estudo da tradução de fraseologismos encontrados em uma coluna de opinião do 
jornal El País, com textos nas versões em língua espanhola e em língua portuguesa. O tema escolhi-
do foi sobre a última Copa do Mundo, que o Brasil residiu, justamente por ser um assunto relacio-
nado com questões aquém do esporte, como economia, educação e política.
 Esta pesquisa está vinculada ao projeto Linguística de corpus aplicada a pesquisas empírico-
descritivas: tradução, interlíngua, fraseologia, discurso referido e transitividade em contraste, coor-
denado pelo Prof. Dr. Ariel Novodvorski, do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). 
 Para o embasamento teórico temos, como principal sustentação, o estudo de fraseologias 
e as classificações feitas por Corpas Pastor (2010), especificamente a respeito dos estudos de tra-
dução, tendo como base Hurtado Albir (2008), juntamente com a concepção de cultura, expressos 
por Santos (1985) e Brown (1994).
 Caracterizado como um estudo de terminologia, esta produção busca compreender e ex-
plicar como são feitas as traduções de fraseologismos do espanhol para o português. Tendo esta 
finalidade, usamos os princípios básicos da Linguística de Corpus para a coleta dos dados e análise 
em termos quantitativos e qualitativos, tendo como alicerce Berber Sardinha (2004; 2006). Con-
siderada uma área interdisciplinar, a Linguística de Corpus facilita o tratamento do corpus para a 
compilação de dados e a comprovação de futuros resultados, por meio da utilização de ferramen-
tas do programa WordSmith Tools (WST) em sua versão 6.0 (SCOTT, 2012).
 A seção seguinte determina, em termos teóricos, o presente trabalho.
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Fundamentação teórica
 Iniciamos explicando a relação existente entre língua estrangeira e cultura baseada em San-
tos (1985) e Brown (1994). Logo a seguir, faremos um breve esclarecimento sobre os fraseologis-
mos e suas taxonomias apresentadas por Corpas Pastor (2010) e exploraremos a explicação feita 
por Hurtado Albir (2008) sobre os estudos de tradução.

Cultura e língua estrangeira
Ao selecionar como temática principal as traduções em fraseologismos, percebemos que é 

preciso fundamentar e esclarecer como a cultura e a língua estrangeira estão relacionadas, para que a 
compreensão sobre as traduções das unidades fraseológicas sejam absolvidas corretamente.
 Brown (1994) afirma que existe uma interligação entre a cultura e a língua, que elas partici-
pam do processo uma da outra e que não existe uma maneira de separá-las sem que ocorra algum 
prejuízo em suas significações. Desta forma, o aprendizado de uma língua estrangeira significa, 
também, aprender sobre sua cultura, e para um processo completo de aprender um idioma, esses 
dois fatores necessariamente precisam estar relacionados para que o aprendiz, ao participar da 
aquisição desse conhecimento, consiga se identificar também com a sociedade, a comida e a histo-
ria do país estrangeiro.
 Santos (1985) afirma que existem dois princípios fundamentais com relação à cultura. O pre-
cedente é relacionado a elementos que particularizam a presença social de grupos na sociedade; já o 
outro princípio está ligado à ideias, conhecimentos, crenças e atitudes em um coletivo.

Fraseologismos
 Baseando-nos teoricamente a respeito dos fraseologismos, encontramos na obra de Corpas 
Pastor (2010) – que está crescendo entre diferentes correntes – que a fraseologia é considerada uma 
disciplina da lexicologia, que abarca as unidades fraseológicas e também as combinações de palavras.
 Com relação à fraseologia, a autora explica que esta

[…] engloba todas aquellas combinaciones formadas por al menos dos palabras y cuyo límite superior se 
sitúa en la oración compuesta, caracterizadas por una alta frecuencia de aparición en la lengua y de coa-
parición de sus elementos integrantes, así como la institucionalización, la estabilidad, la idiomaticidad y 
la variación que dichas unidades presentan en diverso grado (CORPAS PASTOR, 2010, p. 126).

 Ao definir Unidade Fraseológica (UF), Corpas Pastor (2010) propõe o conceito de que, ao se 
combinar duas palavras, tem-se como limitação o sintagma ou a oração composta, demonstrando 
apontamentos essenciais à fixação ou a idiomaticidade.
 Essas unidades são classificadas em três categorias. Na primeira, a autora situa as coloca-
ções, circunscritas pelo uso e pelo grau de combinação. Na segunda categoria, estão localizadas as 
locuções, restritas pelo sistema. E na última categoria se alocam os enunciados fraseológicos, for-
mados por parêmias e fórmulas. Estes, por sua vez, são constituídos por enunciados e atos de fala, 
estão implantados na fala e participam do patrimônio sociocultural da comunidade do emissor.
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Estudos da tradução
“Saber fazer”. Assim é conhecida a tradução, como uma competência. De acordo com Hur-

tado Albir (2008), essa habilidade é um conhecimento funcional obtido através da prática. Sendo 
considerada também uma disciplina, possui como características básicas a sua discursividade e 
interdisciplinaridade com outras áreas.

Mas, qual é a razão de se traduzir? Segundo a estudiosa,

se traduz porque as línguas e as culturas são diferentes; a razão de ser da tradução é, desse modo, a 
diferença linguística e cultural. Se traduz para comunicar, para traspassar a barreira da incomunicação 
que surge dessa diferença linguística e cultural; a tradução tem, então, uma finalidade comunicativa. Se 
traduz para alguém que não conhece a língua e, geralmente, tampouco a cultura, em que está formulado 
um texto (escrito, oral ou audiovisual). O tradutor não traduz para si próprio (exceto em raras ocasiões), 
traduz para um destinatário que precisa dele, como mediador linguístico e cultural, para ter acesso a um 
texto (HURTADO ALBIR, 2008, p. 28).

O tradutor interfere na interpretação que será dada ao texto através da sua finalidade. Como 
principal ponto dessa área, a comunicação é a chave para facilitar e colaborar com o entendimento 
de leitores de distintos grupos sociais e culturais. Constituído como um mediador linguístico, a res-
ponsabilidade do tradutor é imensa, sendo ele o cumpridor de transmitir determinada mensagem.

Metodologia
 O processo metodológico dessa pesquisa iniciou-se com a compilação do corpus de estudo, 
fazendo um levantamento dos textos originais (em espanhol) e suas respectivas traduções em por-
tuguês sobre o tema da Copa do Mundo. Ao obter o corpus de análise, foi necessário prepará-lo 
para que fosse possível fazer a leitura dos dados do texto com as ferramentas do programa WordS-
mith Tools (WST). O próximo passo foi realizar o alinhamento do corpus para estudo contrastivo das 
ocorrências, o armazenamento do corpus nos formatos DOC e TXT, e a inserção de cabeçalhos com 
metadados dos textos que o integram. 
 Com essa etapa concluída, levantamos os dados gerais e a identificação dos fraseologismos 
(colocações, locuções e enunciados fraseológicos). Logo após o reconhecimento dos termos, eti-
quetamos os fraseologismos, para posteriores levantamento quantitativo e análises qualitativas 
das ocorrências através de tabelas, gráficos e quadros, elaborados a partir dos dados encontrados.
 O último passo dessa metodologia foi quando, com os resultados encontrados, fizemos um 
contraste, para verificar se os fraseologismos são traduzidos também por fraseologismos na língua 
traduzida, e também para constatar a possível ocorrência de fraseologismos nas traduções, que 
não derivem exatamente de ocorrências no texto original.
 Segue-se a análise dos dados obtidos.

Análise inicial dos dados
 O texto escolhido para a análise dos dados se chama No hubo Copa en Brasil, de autoria de Juan 
Arias. De acordo com os dados disponibilizados pelo site do jornal El País, Arias é correspondente do 
periódico no Rio de Janeiro há mais de quinze anos. A página oficial do jornal não salienta o nome do 
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tradutor, o que nos leva a considerar que o próprio autor poderia, também, ser o tradutor do texto (jus-
tamente pela falta de informações a respeito de um possível tradutor). Assim, fundados nessas afirma-
ções, acreditamos que o próprio autor do texto em língua espanhola também faz as traduções em língua 
portuguesa, mesmo não conseguindo confirmar, com segurança, a possibilidade de autotradução. 
 Usando a ferramenta WordList do programa WST, extraímos os seguintes dados estatísticos 
dos textos analisados:

Tabela 1 Dados estatísticos dos textos.

Itens Formas Razão Forma/Item

No hubo Copa en Brasil 474 208 44,54
Não houve Copa 481 217 45,68

As categorias propostas por Corpas Pastor (2010) aceitam um segundo nível de estruturação. 
Fundamentados nesta acepção para a identificação de colocações, fizemos uma preferência pelo cri-
tério gramatical, por já estar relacionado com a sintática e semântica dos colocados.
 Por ser um recorte de um artigo, escolhemos em destacar somente quatro trechos do texto 
analisado para que sejam compreendidas as futuras considerações. 

Observemos os trechos a seguir: 

1) El ministro de Economía reconoce que la celebración del campeonato de fútbol no favoreció al creci-
miento del país. 
Segundo o ministro da Economia, Guido Mantega, foi por culpa dessa Copa do Mundo que o país deixou 
de crescer. 
2) El ministro de Economía, Guido Mantega, ha respondido a los brasileños por qué no hubo Copa del 
Mundo para Brasil. 
O ministro da Economia, Guido Mantega, revelou aos brasileiros um segredo: não houve Copa. 

As colocações que foram identificadas com distinções entre o texto original e a tradução 
possuem fraseologismos constituídos pela estrutura [Verbo + Substantivo (sujeito ou objeto)].
 Estes exemplos nos mostram uma situação em que o Ministro da Economia faz parte de 
processos verbais que cogitam uma locução da fala ou do pensamento. El ministro Mantega + 
reconoce/ha respondido. No texto em espanhol, o ministro cumpre a função sintática de sujeito, 
enquanto que no texto traduzido o aspecto se cumpre somente no segundo exemplo. Pode-se 
observar também que a nominalização “la celebración” foi traduzida de modo diferente, dando 
preferência a colocar o nome do evento.
 No trecho a seguir, vemos outra situação:

3) Ganaron los que salieron a la calle para protestar y pedían que no se realizara. 
Ganharam os que saíram às ruas para impedir sua realização.

Neste caso, ao fazer a tradução, a escolha foi a de realizar uma nominalização em “pedían 
que no se realizara” (“exigiam que não fosse realizada”), que foi traduzida por “para impedir sua 
realização”, além de ser excluída, no texto traduzido, a oração “para protestar”.
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 O exemplo a seguir trata-se de uma colocação formada no texto em espanhol por [Adjetivo 
+ Substantivo] e tem como assunto a derrota do Brasil contra a Alemanha.

4) No fue por la dolorosa derrota de 7 a 1 contra Alemania. Es algo más serio. Não é brincadeira. Nem 
se trata do fato de que o Brasil perder de 7 a 1 da Alemanha foi pior do que não ter havido Copa. É algo 
mais sério.

 O que se pode observar é que o termo “dolorosa derrota” é parafraseado em sua tradução 
utilizando uma estrutura de comparação entre o fato da perda do jogo do Brasil para a Alemanha e 
o possível fato de não ter a Copa do Mundo no Brasil, na presente situação; a segunda opção seria 
pior, sendo acrescentada pelo fragmento de que é “algo mais sério”.
 Outro fato interessante a ser observado neste trecho é a presença da parêmia “Não é brin-
cadeira”, caracterizando o quão mais sério é não ter o evento no Brasil. Em espanhol, existe uma 
parêmia correspondente, “no es chiste/broma”, mas que não foi utilizada. Corpas Pastor (2010) 
esclarece que as parêmias são unidades fraseológicas com a capacidade de constituir atos de fala 
e funcionam como enunciados, mas com modo de texto.

Considerações
 A partir da triagem teórica, tivemos a possibilidade de situar, com mais propriedade, a pes-
quisa. Através da análise inicial dos dados de um único texto, com versões do original e da tradução 
sobre o tema da Copa do Mundo, foi possível encontrar fraseologismos nos dois idiomas, colabo-
rando com o arcabouço teórico. Podemos relembrar, então, a respeito da individualização de gru-
pos da comunidade – pela noção de cultura citada por Santos (1985) – e também dos assuntos que 
estão relacionados à temática (por exemplo, a realização da Copa e a expectativa de crescimento 
do evento através de características específicas das comunidades) como se dão os costumes e as 
crenças dos brasileiros com relação à Copa do Mundo.
 Baseados nestes fatores e na relação intrínseca da cultura e da língua (BROWN, 1994) interli-
gadas com a função mediadora do tradutor (HURTADO ALBIR, 2008), podemos comprovar, com clare-
za, como estes aspectos estão acoplados em um texto e que, dessa maneira, não há possibilidade de 
se analisar um original com a sua tradução sem considerar as questões culturais e linguísticas juntas.
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Anexo 1  
Textos analisados
No hubo Copa en Brasil

El ministro de Economía reconoce que la celebración del 
campeonato de fútbol no favoreció al crecimiento del país.

El ministro de Economía, Guido Mantega, ha respondido 
a los brasileños por qué no hubo Copa del Mundo para 
Brasil. No fue por la dolorosa derrota de 7 a 1 contra Ale-
mania. Es algo más serio.

Mantega opina que la razón por la que en Brasil “no hubo 
Copa” es la recesión técnica a la que ha entrado el país. 
Que Brasil ha dejado de crecer. Si eso es cierto, quiere de-
cir que, en efecto, no hubo Copa. Ganaron los que salieron 
a la calle para protestar y pedían que no se realizara.

¿Por qué no la hubo? Muy sencillo: El Mundial de Fútbol 
que Brasil consiguió realizar en su suelo debía haber ser-
vido, según el Gobierno, para “hacer crecer la economía”. 
Suele serlo así en todos los lugares donde se celebra. La 
Copa mueve toda una serie de engranajes industriales, 
comerciales y de infraestructuras que anima a la econo-
mía del país. 

Si la economía brasileña, a poco más de un mes del acon-
tecimiento, se ha parado y no crece es porque “no hubo 
Copa”. No la hubo como había sido concebida.

Brasil no solo no creció con el Mundial de Fútbol que trajo 
a Brasil a 600.000 extranjeros, sino que encogió su econo-
mía “porque hubo demasiados feriados”, según Mantega.

La pregunta que se podría hacer es por qué el Gobierno 
concedió tantos días libres. El motivo real es que, al faltar 
las infraestructuras prometidas para la celebración de la 
Copa (nuevas líneas de metro, carreteras, transporte pú-
blico) en las sedes, las autoridades temieron que el tráfi-
co aumentara el caos urbano y elevara la violencia y los 
asaltos en las ciudades.

Es decir, que las ventajas que debería de haber traído la 
Copa de Copas —mayor movilidad, modernidad y creci-
miento de la economía— se esfumaron. Brasil 2014, en 
lugar de beneficios, trajo, o al menos anticipó, el regalo 
envenenado de la recesión.

Não houve Copa

Segundo o ministro da Economia, Guido Mantega, foi por 
culpa dessa Copa do Mundo que o país deixou de crescer.

O ministro da Economia, Guido Mantega, revelou aos brasi-
leiros um segredo: não houve Copa. Não é brincadeira. Nem 
se trata do fato de que o Brasil perder de 7 a 1 da Alemanha 
foi pior do que não ter havido Copa. É algo mais sério.

Segundo Mantega foi por culpa dessa Copa do Mundo 
que o país entrou em recessão técnica, ou seja, deixou 
de crescer. Se isso é verdade, quer dizer que não houve 
Copa. Ganharam os que saíram às ruas para impedir sua 
realização.

Por que não houve? Muito simples: a Copa do Mundo 
que o Brasil conseguiu realizar em seu território deveria 
ter servido, segundo o Governo, para “fazer a economia 
crescer”. Costuma ser assim em todos os lugares onde 
acontece. A Copa movimenta uma série de engrenagens 
industriais, comerciais e de infraestrutura que estimula a 
economia do país. 

Se o Brasil, pouco mais de um mês depois do evento, pa-
rou e não cresce é porque “não houve Copa”. Não como 
tinha sido concebida. 

O Brasil não só não cresceu com a Copa do Mundo que trou-
xe ao país 600.000 estrangeiros como encolheu sua econo-
mia “porque houve feriados demais”, segundo Mantega.

A pergunta que poderia ser feita é por que o Governo se viu 
obrigado a dar tantos dias livres. O motivo de verdade é que, 
como a infraestrutura que costuma ser feita nesses eventos 
não foi concluída nas cidades da Copa — no caso, novas li-
nhas de metrô, novos meios de comunicação rápida, novas 
estradas etc. —, o governo teve medo de que as cidades da 
Copa acabassem não só paradas no trânsito como também 
se tornassem mais perigosas e alvo de assaltos e violência.

Assim, as vantagens que a Copa das Copas deveria ter trazi-
do, como maior mobilidade, maior modernidade e cresci-
mento da economia, acabaram se esfumando. O resultado 
foi que a Copa, em vez de benefícios, nos trouxe, ou pelo 
menos antecipou, o presente envenenado da recessão.
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O sea, lo que ha querido decir Mantega es que no hubo 
Copa. No hubo beneficios. Incluso, habría sido mejor que 
no se hubiese celebrado. Brasil estaría mejor sin ella. 

Con estos resultados, más el bochorno del 7 a 1 contra 
Alemania, ¿cómo no dar razón a los que pedían que no 
hubiera Copa?

A Brasil queda la esperanza de que en 2016 pueda cele-
brar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como algo 
de lo que no necesite después arrepentirse, que en esta 
ocasión la celebración deje prosperidad y una ciudad 
más moderna, vivible y segura.

¿La Copa del Mundo Brasil 2014? Mejor olvidarla. Mejor 
imaginemos que no se jugó. Así ni la eliminación hubiera 
existido. En Brasil estaríamos mejor y estaríamos 
esperando el hexacampeonato feliz y contento, sin el 
peso de la histórica derrota sobre los hombros.

Ou seja, o que Mantega quis dizer com sua acusação aos 
feriados é que não houve Copa. Mais ainda, foi pior do que 
se não tivesse havido. Hoje, estaríamos melhor sem ela. 

Com esses resultados, mais o constrangimento do 7 a 1 con-
tra a Alemanha, como não dar razão aos que pediam que 
não houvesse Copa?

Resta ao Brasil apenas a esperança de que, em 2016, possa 
realizar a Olimpíada do Rio como algo do qual não se arre-
penda depois, porque dessa vez os Jogos teriam deixado 
prosperidade, uma cidade mais moderna, mais habitável e 
mais segura.

A Copa? Melhor esquecê-la. Imaginemos que não foi dis-
putada. Assim, nem a eliminação teria existido. Estaría-
mos todos melhores e o Brasil ainda estaria esperando 
o hexa feliz e contente, sem o peso da derrota histórica 
pesando sobre seus ombros.



A TRADUÇÃO DO DISCURSO REFERIDO  

EM CORPUS JORNALÍSTICO  

ESPANHOL/PORTUGUÊS

Thamara Luciana Borges Freitas1 
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) – Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGEL)

Introdução
O discurso referido, assim chamado na literatura hispânica, ou apresentação do discurso, tra-

dução de Discourse Presentation, de Leech e Short (2007), é um recurso linguístico que nos permite 
reproduzir a escrita, a fala e o pensamento das diferentes vozes presentes no contexto de enunciação.

Esse recurso é comumente encontrado em textos jornalísticos, para dar fiabilidade ao que está 
sendo enunciado. Por isso, nos propomos a analisá-lo em dois jornais de renome no Brasil e na Argenti-
na: “Folha de São Paulo” e “Clarín”, respectivamente. 

Esses jornais estão disponíveis na internet, em versões digitais. Atualmente, algumas de suas 
matérias são traduzidas a outros idiomas; o argentino, por exemplo, é traduzido ao Português, e o Bra-
sileiro ao espanhol.

Com isso surgiram algumas perguntas: Como é utilizado esse recurso em um jornal brasileiro? 
E em um argentino? Como se dá essa tradução em língua espanhola? E em língua portuguesa? Qual a 
diferença desses usos nas duas línguas?

Para tentar responder a essas perguntas, propomos uma investigação de base empírica, com o 
intuito de analisar o uso desses recursos nos jornais, com uma análise descritiva quantitativa – no que 
diz respeito à catalogação desses usos –, e qualitativa – ao que se refere à análise dos dados, através de 
uma perspectiva sistêmico-funcional.

Valendo-se das ferramentas do programa computacional WordSmith Tools, de autoria de Mike 
Scott, e utilizando a Linguística de Corpus como referencial teórico-metodológico – esta, por sua vez, 
que propicia melhor manejo do corpus de pesquisa, assim como corpora representativos, alcançando 
resultados com maior confiabilidade.

Para isso, nos embasamos nas teorias dos Estudos descritivos de Perini (2010); Linguística de 
corpus (LC), de Berber Sardinha (2004) e Parodi (2008); Apresentação do discurso de Leech e Short 
(1981; 2007) e Semino e Short (2004). 

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Uberlândia, 
sob a orientação do professor Ariel Novodvorski.
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Este artigo é produto do estudo piloto dessa investigação de mestrado em andamento, de-
senvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) na Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), e está disposto da seguinte maneira: primeiramente, a fundamentação teórica, 
seguida da metodologia e corpus, finalizando com a apresentação dos dados.

Fundamentação teórica

Esta seção está formada pelo referencial, tomado como fundamentação teórica da pesquisa. 
Iniciamos com alguns princípios sobre os estudos descritivos, seguidos da apresentação do discurso e 
de algumas considerações acerca da Linguística de corpus.

Estudos descritivos
A Linguística Descritiva ou Sincrônica, como foi nomeada por Saussure, diz respeito ao estudo 

de uma língua e a descrição de seu uso em um dado momento da história. Assim sendo, nosso estudo 
piloto descreve um recurso linguístico específico – Apresentação do Discurso (AFE&P) –, e seu uso nos 
anos de 2013 a 2015, nos jornais “Clarín” e “Folha de São Paulo”;

Para Perini (2010, p. 21), nessa perspectiva “o linguista se interessa pela língua como ela é, e não 
como ela deveria ser [...], parte sempre de fatos [...] [que] procuram descrever como é que as pessoas 
realmente falam ou escrevem [...], procura explicitar como a língua se manifesta exteriormente”.

Desse modo, tentamos descrever a língua portuguesa e espanhola, e como são manifestadas exte-
riormente, em seus usos reais. Tendo clara a diferença entre fatos e hipóteses – estas últimas que podem 
ser questionadas , testadas e talvez refutadas, e aquela primeira, que são coisas que podemos observar.

Fatos e hipóteses estão intimamente ligados, uma vez que as hipóteses precisam estar firme-
mente baseadas em fatos , por sua vez, são diretamente observáveis por meio do uso que fazem os 
falantes. O estudo descritivo analisa as relações existentes entre os fatos linguísticos e identificam 
dados para a confirmação ou não das hipóteses

Tanto para a obtenção dos dados quanto a formulação das hipóteses, é preciso recorrer à 
observação dos fatos linguísticos. Segundo Perini (2010), existem três fontes para extração de dados: 
análise de um corpus, a introspecção e a testagem.

Para este trabalho, utilizamos a análise de um corpus, que tem a vantagem de apresentar o 
uso autêntico da língua, uma vez que os textos que compreendem o nosso corpus não foram feitos 
com a finalidade de pesquisa. Além disso, há a vantagem de obtermos a frequência das ocorrências 
dos eventos pesquisados no corpus. Para tal fim, são cruciais as ferramentas computacionais da lin-
guística de corpus, possibilitando a intensificação das análises, uma vez que o estudo das ocorrências 
pode ser feito simultaneamente em grandes extensões de textos.

No entanto, assim como Perini (2010) já havia previsto, é quase impossível, em uma pesquisa 
descritiva de língua, descartar-se totalmente a introspecção. No nosso caso, haja vista a necessidade 
de etiquetagem manual do corpus, é fundamental, nessa instância, recorrer à introspecção, uma vez 
que será o conhecimento do pesquisador o que permitirá analisar e catalogar os usos da apresenta-
ção do discurso presente no corpus, tanto nos textos originais quanto nos traduzidos.
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Apresentação do discurso
Das diferentes formas de se analisar a Apresentação do Discurso, consideramos as propostas 

feitas por Leech e Short (1981; 2007) e Semino e Short (2004). Eles propõem diversas categorias de 
análises, que foram reproduzidas e traduzidas ao português por Novodvorski (2013, p. 49):

Figura 1 Categorias de análises traduzidas por Novodvorski (2013). 
Fonte: extraído de Novodvorski (2013).

Segundo os autores, essas categorias de análises são divididas em três variedades, nas quais o 
narrador tem controle total do relato, o controle parcial, e não possui controle do relato como um todo.

As categorias que o narrador aparentemente tem controle total do relato:

•	 são verbos de elocução que antecedem ou precedem o discurso.
[RFN] – Relato de Fala pelo Narrador; 
[REN] – Relato de Escrita pelo Narrador;
[RPN] – Relato de Pensamento pelo Narrador.

•	 são instâncias as quais o leitor tem acesso apenas por meio de um resumo do conteúdo. 
[RAFN] – Relato de Ato de Fala pelo Narrador;
[RAEN] – Relato de Ato de Escrita pelo Narrador;
[RAPN] – Relato de Ato de Pensamento pelo Narrador.

O governo da presidente Cristina Kirchner anunciou <RFN> medidas para atrair os dólares que os 
argentinos têm guardados fora do sistema financeiro do país <RAFN> (CLTT002).

Nas que o narrador aparentemente tem o controle parcial do relato:

•	 o narrador não apresenta o discurso como realmente foi falado, pensado ou escrito. Utiliza 
orações projetantes e/ou conectivos introdutórios das orações projetadas.

[FI] – Fala Indireta;
[EI] – Escrita Indireta;
[PI] – Pensamento Indireto.
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dizia <RFN> aos que têm dólares não declarados que eles estavam diante de uma oportunidade 
extraordinária <FI>. (CLTT002).

•	 são formas de apresentação do discurso, sem a oração projetante nem conectivos in-
trodutórios, e para identificá-la há a presença de alguma característica linguística (dêi-
xis, tempo verbal, vocabulário etc.) que evoque a voz projetada. 
[FIL] – Fala Indireta Livre;
[EIL] – Escrita Indireta Livre;
[PIL] – Pensamento Indireto Livre.

Luiz Fernando de Paula, professor da UERJ, acredita <RPN>, por exemplo, ser normal a Colômbia, 
Peru e Chile crescer a taxas mais elevadas <PIL> (FLTO001).

As categorias que o narrador não possui controle do relato como um todo:

•	 são apresentações do discurso, aparentemente, do mesmo modo como foi proferido na 
instância original. Acompanhado de orações projetantes, de aspas ou travessão. 

[FD] – Fala Direta;
[ED] – Escrita Direta;
[PD] – Pensamento Direto.

dijo <RFN> que “sólo se preocupan por una manifestación ciudadana quienes tienen cosas que 
esconder”. <FD> (CLTO001).

•	 Ocorrem quando uma Fala, Escrita ou Pensamento são reproduzidos sem a oração pro-
jetante ou sem o uso das aspas.

 
[FDL] – Fala Direta Livre;
[EDL] – Escrita Direta Livre;
[PDL] – Pensamento Direto Livre.

Nesse caso, a principal mudança terá de partir da própria presidente, <FIL> segundo esses auxiliares 
(FLTO002).

Estas foram as categorias que utilizamos para a análise do corpus.
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Linguística de Corpus
 Após reunir as definições dadas por vários estudiosos da área, Berber Sardinha (2004) conceitua:

A linguística de corpus ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos 
textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou 
variedade linguística (BERBER SARDINHA, 2004, p. 13).

 Nesse sentido, 

a linguística de corpus trabalha dentro de um quadro conceitual formado por uma abordagem empirista 
e uma visão da linguagem como sistema probabilístico; encaixa-se no que pode ser chamado de Lin-
guística Empírica. Essa vertente observa a linguagem através de dados verídicos da língua em questão, 
reunidos na forma de um corpus (BERBER SARDINHA, 2004, p. 30)..

 Dentre os critérios que se deve considerar para a compilação de um corpus, levamos em 
conta o proposto por Berber Sardinha (2004), como a origem, o propósito, a composição, a forma-
tação, a representatividade e a extensão. 
 Berber Sardinha (2004) também traz em seu livro alguns programas desenvolvidos para pro-
cessamento de corpus e análises lexicais. Dentre eles, o programa WordSmith Tools, desenvolvido 
por Mike Scott e Oxford University Press, desde 1996, e que atualmente se encontra em sua sexta 
versão. Utilizaremos essa versão para a realização do presente trabalho. O programa disponibiliza 
para o pesquisador uma série de recursos aplicados à análise de vários aspectos da linguagem. 
 O programa está composto de três ferramentas (Wordlist, KeyWords e Concord), e quatro 
utilitários (Renamer, Text Converter, Splitter e Viewer & Aligner). Para a realização deste trabalho, 
serão utilizadas as três ferramentas e o utilitário Viewer & Aligner.
 A Wordlist, segundo Berber Sardinha (2004), “produz listas de palavra contendo todas as 
palavras do arquivo ou arquivos selecionados, elencadas em conjunto com suas frequências ab-
solutas e percentuais” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 105). Através dessa ferramenta, poderemos 
mensurar comparativamente a extensão dos corpora de textos originais e traduzidos e, também, 
observar a frequência dos verbos de elocução presentes no corpus, além de outros recursos.
 De acordo com Berber Sardinha (2004), a ferramenta Concord produz “concordâncias ou lista-
gens das ocorrências de um item específico acompanhado do texto ao seu redor chamado palavra de 
busca ou nódulo, que pode ser formado por uma ou mais palavras” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 105).
 O autor afirma que existem vários tipos de concordâncias possíveis de serem realizadas, e 
isso depende apenas da posição do item de busca na listagem. Para ele, a mais comum é a KWIC, 
sigla para Key Word in Context, ou seja, palavra-chave no contexto, na qual a palavra de busca apa-
rece centralizada e rodeada por porções contínuas do texto de origem. A utilização dessa ferramen-
ta estará atrelada à observação do cotexto em que os verbos de elocução estarão inseridos.
 A ferramenta KeyWords extrai palavras de uma lista cujas frequências são estatisticamente di-
ferentes (maiores ou menores) do que as frequências das mesmas palavras num outro corpus (de refe-
rência). Calcula também palavras-chave, que são chave em vários textos. Com essa ferramenta, identifi-
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caremos quais dos verbos de elocução se configuram como palavras-chave no corpus de estudo.
 O utilitário Viewer & Aligner fornece meios para a visualização de textos e para o alinhamen-
to (combinação) de dois textos num só. Com este utilitário, poderemos analisar os textos originais, 
paralelamente com suas respectivas traduções, visualizando como foram traduzidas as AFE&P.

Corpus e metodologia
Neste capítulo serão apresentados o corpus de estudo e as etapas metodológicas percorridas 

para a execução do nosso estudo. O passo a passo metodológico foi dividido em três momentos: o 
primeiro foi a compilação do corpus, seguido da sua etiquetagem e preparação para a leitura no pro-
grama WordSmith Tools e, por último passou-se à leitura dos dados apresentados pelo corpus.

Corpus
Para tentar alcançar os objetivos propostos neste estudo piloto, o primeiro passo foi realizar 

a compilação do nosso corpus de pesquisa, formado por oito textos na sua totalidade – dois originais 
da Folha de São Paulo, e dois originais do jornal Clarín, com suas respectivas traduções. Eles foram 
extraídos dos sites dos jornais, “Clarín” e “Folha de São Paulo”, e contêm o nome das presidentas do 
Brasil e da Argentina. 

A tabela a seguir mostra os dados gerais do Corpus. Os itens correspondem à quantidade de 
palavras contidas no texto, as formas à quantidade de palavras diferentes presentes no texto e, na 
última coluna, temos a razão dos itens e formas.

Tabela 1 Descrição detalhada do corpus.

Textos Itens Formas Razão Itens/Formas

Folha de são Paulo (TO) 02 1.058 443 43.01

Folha de são Paulo (TT) 02 605 267 45,25

Clarín (TO) 02 1.443 630 44,33
Clarín (TT) 02 1.575 685 44,14
Totais 08 4.595 - -

Metodologia
Nesta seção, explicaremos detalhadamente os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização deste estudo – desde a compilação até a leitura e análise do corpus.
O primeiro passo foi a busca pelos textos nos sites dos jornais: do brasileiro na sua versão 

em Espanhol e do argentino na sua versão ao Português. A palavra de pesquisa foi o nome das pre-
sidentas, no “Clarín” Cristina Kirchner, e na “Folha de São Paulo”, Dilma.

Ao encontrarmos os textos que haviam sido traduzidos, partimos em busca dos originais, 
pois se há um texto traduzido (TT) haverá, também, um original (TO). Para isso, selecionamos tre-
chos chaves dos TTs e propomos uma possível versão à língua de origem, tentando imaginar como 
estariam no TO para, então, buscarmos estes possíveis trechos no site do jornal.
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Assim que encontrado o possível TO, ele é lido para confirmar se realmente é o original do tra-
duzido, e se sim, as informações gerais destes são guardadas em tabelas, para que não sejam perdidas.

A Figura a seguir mostra essa tabela de dados.

Figura 2 Cabeçalhos para identificação dos textos que compõem o corpus.  
Fonte: elaboração própria.

Como mostra a imagem, salvamos a fonte, o autor, o título, a data de publicação e, no caso 
da tradução, o tradutor. Os textos foram salvos com códigos, para facilitar seu armazenamento e 
buscas posteriores por seus dados (“FLTO”, para textos originais da Folha Originais e “FLTT” para os 
textos traduzidos; para o Clarín, “CLTO” e “CLTT”, respectivamente).

Após concluirmos esta primeira etapa, passou-se à segunda, da etiquetagem. Para isso, os 
TOs foram colocados ao lado dos TTs no processador de texto Microsoft Word, onde foram lidos e 
analisados meticulosamente, na busca pelas categorias propostas por Leech e Short (1981; 2007) e 
Semino e Short (2004), da Apresentação da Fala Escrita e do Pensamento (AFE&P). 

A figura a seguir ilustra como essa etapa foi realizada.
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Figura 3 Amostra do procedimento de alinhamento e etiquetamento do corpus (captura de tela).

Depois de etiquetado, ainda no mesmo arquivo, começamos a preparar nosso corpus para ser lido 
pelo programa WordSmith Tools pois, para que os parágrafos estejam alinhados quando lidos pelo utilitário 
Viewer & Aligner, tal alinhamento deve ser feito primeiramente no formato DOC, no Word, como observado 
na Figura 3. 

Após o alinhamento dos parágrafos, os TOs e os TTs são salvos separadamente, em uma pasta deno-
minada corpus etiquetado, primeiro em DOC e depois em formato TXT.

Depois de pronto para ser lido pelo programa, passamos para a última etapa: leitura e análise do cor-
pus; utilizamos a ferramenta WordList para listarmos a quantidade de palavras presentes no corpus em sua 
totalidade, e também em cada um dos seus subcorpora.

A figura a seguir mostra os dados estatísticos dos TOs e TTs do jornal Clarín:
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Figura 4 Subcorpus Clarín, TOs e TTs (captura de tela).

Após esse levantamento inicial, passamos à utilização da ferramenta Concord, para estabele-
cer as linhas de concordâncias com as ocorrências de cada etiqueta.

A figura a seguir mostra essas linhas estabelecidas no subcorpus Clarín nos TOs e TTs, com a etique-
ta de Relato de Fala pelo Narrador (RFN).

Figura 5 Linhas de concordância com a etiqueta RFN (captura de tela).
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Uma vez listadas todas as ocorrências de cada uma das etiquetas, nos quatro subcorpora, 
foram elaboradas tabelas para contabilizá-las em uma posterior análise bidirecional.

Tabela 2 Relato de Fala, Escrita e Pensamento nos quatro subcorpus.

CLTO CLTT FLTO FLTT
RFN 07 08 05 02
REN 03 03 02 02
RPN - - 02 01

Depois desta análise quantitativa, passou-se então à análise da AFE&P nos textos originais e 
traduzidos. Para isso, utilizamos o utilitário Viewer & Aligner do programa WordSmith Tools, que nos 
permite analisar os textos paralelamente. Isso pode ser feito por meio de parágrafos e sentenças. Para 
facilitar o nosso trabalho, fizemos o alinhamento por paragrafação, como mostra a figura a seguir.

Figura 6 TO e TT da Folha de São Paulo alinhados.

Foi a partir dos procedimentos descritos anteriormente que passamos à análise dos dados, 
que será apresentada na próxima seção.
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Apresentação e análise dos dados
A seguir, apresentam-se os dados gerais encontrados no corpus.

Tabela 3 Dados gerais do corpus.

Textos Itens (tokens) Formas (types) Razão Type/Token

Folha de São Paulo (TO) 02 1.058 443 43.01

Folha de São Paulo (TT) 02 605 267 45,25

Clarín (TO) 02 1.443 630 44,33
Clarín (TT) 02 1.575 685 44,14

Totais 08 4.595 - -

A quantidade de palavras presentes nos textos traduzidos da “Folha” é menor que nos origi-
nais, assim como a quantidade de palavras diferentes; a razão entre elas muda, os textos traduzidos 
possuem um número maior.

Já nos do jornal “Clarín”, são maiores os números de palavras nos TTs, e de palavras diferen-
tes. No entanto, a razão entre elas é praticamente igual.

Nem todas as categorias propostas por Leech e Short (1981; 2007) e Semino e Short (2004) 
foram encontradas no nosso corpus. As que foram detectadas são apresentadas a seguir.

Tabela 4 Total de ocorrências de Relato de Fala, Escrita e Pensamento.

CLTO CLTT FLTO FLTT

RFN 18 23 11 05
REN 02 01 01 -

RPN 04 04 03 03

O Relato de Fala, Escrita e pensamento teve o maior número de ocorrências, se comparado 
às demais categorias. O emprego do Relato de Fala (RFN) é mais recorrente que os Relatos de Es-
crita (REN) e de Pensamento (RPN). Pôde-se perceber, também, que a ocorrência dessa categoria 
geralmente acompanha a Fala Direta (FD) ou Indireta (FI), ou um Relato do Ato de Fala (RAF). 

A tabela a seguir mostra a quantidade de ocorrências dos Relatos de Ato de Fala, de Pensamento 
e de Escrita.

Tabela 5 Total de ocorrências de Relato de Fala, Escrita e Pensamento.

CLTO CLTT FLTO FLTT

RAFN 12 14 12 02

RAEN 03 03 08 07

RAPN 05 04 06 02
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Essa categoria no jornal brasileiro geralmente encontrava-se acompanhada de verbos de elocução. 
A seguir, apresentamos alguns dos exemplos encontrados no corpus:

(01) [...] Com gestos, ele pedia <RFN> a Axel Kicillof que se acalmasse <RAFN>;
(02) [...] Moreno respondeu <RFN> às perguntas relacionas à inflação <RAFN>;
(03) [...] Ele acrescentou <RFN> a essa lista, dos impedidos de realizar esta nova espécie de  

declaração fiscal, os acionistas do Grupo Clarín e empresas como Molinos e o grupo Eurnekián <RAFN>.

Já no jornal argentino, esses verbos de elocução acompanham a fala direta. Estes são alguns 
dos exemplos encontrados:

(04) [...] “Que participes. Que no seas indiferente. Juntos podemos cambiar esta historia. 
Pero para eso necesitamos que nadie se quede callado”, <FD> arengó <RFN>;

(05) [...] “Hagamos ruidos. ¡Digamos basta!”, <FD> convocó <RFN>;
(06) [...] “Esta vez, los principales referentes de la oposición adhirieron a la protesta y llamaron 

<RFN> a “salir a la calle” <FD>.

A tabela a seguir mostra a quantidade de ocorrências da apresentação direta do discurso.

Tabela 6 Total de ocorrências de Fala Direta, de Escrita Direta e de Pensamento Direto.

CLTO CLTT FLTO FLTT

FD 09 09 04 02

ED - - - -

PD - - - -

Nesta categoria, não houve ocorrências de pensamentos e escritas diretas, apenas de fala.  
O mesmo ocorreu com a apresentação indireta do discurso, como vemos na tabela seguinte.

Tabela 7 Total de ocorrências de Fala Indireta, Escrita Indireta e Pensamento Indireto.

CLTO CLTT FLTO FLTT

FI 05 05 05 04

EI - - - -

PI 01 01 01 01

As demais categorias propostas por Leech e Short (1981; 2007) e Semino e Short (2004) não 
foram encontradas no nosso corpus. No entanto, ele corpus nos mostrou alguns usos desse recurso 
linguístico, antes não notados. É como observamos com os exemplos que seguem:

(09) [...] Nueva marcha contra el Gobierno convocada <RAEN> en las redes sociales;
(10) [...] Nova passeata contra o Governo convocada <RAEN> nas redes sociais;
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Nestas ocorrências, notamos que o verbo “convocar” geralmente é falado; no entanto, quando lemos 
“nas redes sociais”, sabemos que este é um meio escrito, por isso não se classifica como RAFN, e sim RAEN.

Durante a realização desta pesquisa piloto, foram notados fatores primordiais para darmos 
sequência a ela; um deles foi que, durante a busca pelos textos, os nomes das presidentes não apareci-
am no jornal do outro país: Dilma não apareceu nas nossas buscas no “Clarín”, nem Cristina nas buscas 
da “Folha”. Também pudemos observar durante as leituras dos textos para a etiquetagem, que às vezes 
se referiam a elas de outros modos, que não por meio de seus nomes. Por isso, novas palavras-chaves 
serão pensadas para a realização de buscas futuras.

Durante a busca pelo original, descobrimos que, se buscássemos no Google as possíveis tradu-
ções dos textos – e não no próprio site do jornal –, conseguiríamos encontrar com mais facilidade o TO.

Surgiram algumas indagações; uma delas diz respeito às categorias que não apareceram no cor-
pus. Será que seriam encontradas em um corpus maior? Os usos dos verbos (Relatos de Fala, de Escrita e 
de Pensamento) que antecedem a apresentação do Discurso Falado, Escrito e Pensado, podem ter algu-
ma relação com o tipo de escrita dos jornais? A FD será, ainda, a categoria que mais ocorrerá no corpus 
geral? Será que os resultados que encontraremos se diferenciariam muito do encontrado na microanáli-
se? Tais indagações nos nortearão futuramente, para darmos continuidade nesta pesquisa de mestrado.
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O trabalho feito nesta pesquisa se deu a partir da realidade vivida pela autora ao lecionar 
o espanhol como língua estrangeira em escolas da cidade de São Paulo. Nessa ocasião, deparamo-
nos com alunos que apresentavam muitas dificuldades com a leitura e compreensão de textos 
em espanhol. Isso causou-nos aborrecimento, preocupação e curiosidade. Aborrecimento porque 
ver o idioma (e relacionado a ele, várias culturas) com o qual escolhemos trabalhar sendo, então, 
menosprezado, não nos dava nenhum prazer; preocupação porque os alunos, muitas vezes, 
desprezavam uma língua a qual não conheciam, sequer demonstravam interesse em conhecer; por 
fim, curiosidade ao questionarmos o porquê dessas ocorrências.

Decidimos, então, começar a pensar em possibilidades para essa atitude apresentada 
por muitos alunos em relação à língua espanhola – e como diminuí-la, já que eliminá-la não é 
tão simples, uma vez que a imagem que um aluno tem de um idioma é muito influenciada pela 
sociedade e pelo meio em que vive, ao longo de sua vida.

Partimos da hipótese de que poderia ser a hegemonia do ensino do inglês, língua que alguns 
alunos creem ser a única necessária. Outra versão para essa estigmatização estaria nas visíveis 
dificuldades que os alunos traziam consigo na leitura e compreensão textual do próprio português, 
transferindo-as para a língua espanhola. Outra suposição, ainda, nos ocorreu, relacionada à maneira 
com que as atividades de leitura e a seleção dos textos eram propostas aos alunos.

Observando essas questões ao longo do tempo de nossa prática educacional, concluímos, 
infelizmente, que as três hipóteses são pertinentes, e estão intrinsicamente ligadas. Assim, a 
experiência revelou-nos, de maneira contundente, a importância de entender e desenvolver um 
estudo a fim de diminuir essas ocorrências e mudar a visão que os alunos apresentam dessa língua 
tão especial que é o espanhol.

Nos primeiros passos da pesquisa, para atingir nosso objetivo, deparamo-nos com textos 
legais, apreciações de pesquisadores e teóricos que sustentaram nosso julgamento de que o 
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desenvolvimento da leitura em Espanhol Língua Estrangeira (doravante ELE) pode, ou melhor, deve 
ser feito por meio de textos representando gêneros textuais diversificados. A fim de confirmar nossa 
intenção, entramos em contato com duas coleções de materiais didáticos já adotados há algum 
tempo, por escolas que haviam incluído o espanhol em sua grade curricular (a saber: Prefiero Español 
e Expansión). Constatamos, então, que esses materiais traziam em suas unidades didáticas diversos 
textos, abordando diferentes temas e de diferentes gêneros.

Posteriormente, a apreciação de algumas leis que regem o ensino brasileiro, como a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, os estudos de documentos oficiais como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM), além das 
reflexões de teóricos e pesquisadores da área, nos auxiliaram a compreender um pouco mais a 
situação em que se encontra o ensino de língua estrangeira na escola regular atualmente, bem 
como a refletir sobre algumas especificidades no ensino da língua espanhola para brasileiros. 
Embora já tivéssemos uma visão bastante aproximada do cotidiano escolar atual – obtida a partir 
de nossa própria experiência docente –, o novo olhar que lançamos sobre ele (agora do ponto 
de vista diacrônico) foi fundamental para entendermos, em profundidade, as relações de causa e 
consequência, que nem sempre estavam claras para nós.

Em seguida, os conceitos relacionados às teorias de aquisição-aprendizagem de linguagem, 
de língua materna e de língua estrangeira, nos aproximaram da abordagem comunicativa, que 
tem como objetivo desenvolver as habilidades necessárias para que o aluno possa passar pelas 
situações práticas de uso da língua estrangeira, desenvolvendo sua competência comunicativa. 
Dentre essas habilidades, optamos pela seleção do processo de compreensão escrita, a leitura.

Nossa escolha pela habilidade leitora é devido à sua considerável importância ao ser humano, 
por ser um dos meios do aluno compreender a realidade em que está inserido, ampliando sua visão 
de mundo e suas reflexões. Assim, para prosseguir com o nosso objetivo, nos pareceu necessário 
um aprofundamento nos estudos referentes ao desenvolvimento da leitura em língua estrangeira 
em contrapartida à situação em que se encontra a leitura no Brasil, por vezes negligenciada pelos 
indivíduos e pouco desenvolvida nas escolas.

Deste modo, somente confirmamos o importante papel que tem a leitura no ensino de língua 
estrangeira, estabelecendo não a interação além da relação texto e leitor, mas sim da língua pela 
linguagem assumida. No entanto, para alcançar essa resultante, são necessárias algumas etapas que 
levem o aluno a interagir com o texto, chegando à leitura individual e compreensão do texto.

Com base nas teorias, estudos e pesquisas feitas durante a realização desta parte da pesquisa, 
chegamos ao ponto em que o papel da leitura nas aulas de espanhol como língua estrangeira é 
fundamental, assim como o é na escolha dos textos a serem trabalhados e do como podem ser 
trabalhados.

Retomando os estudos referentes à abordagem comunicativa – que desenvolvem a prática 
de atividades que envolvam comunicação real, feitas a partir do mundo do aluno com um ensino 
autêntico – vinculamos a utilização dos gêneros textuais para o processo de ensino-aprendizagem 
de línguas, relacionando o ensino em sala de aula com as situações reais de uso da língua estrangeira 
propriamente dita.
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Observamos, então, que há infinita diversidade de gêneros textuais, e que seria impossível 
nomear ou exemplificar cada um desses gêneros. Para isso, delimitamos esse número a partir de 
uma proposta provisória de agrupamento, elaborada por teóricos, para viabilizar o ensino dos 
gêneros na escola e nosso trabalho de análise desses textos. 

Na continuação, por meio dos textos selecionados dos materiais didáticos, pudemos 
dar uma amostra das sugestões de trabalho para essas atividades empreendidas pelo Guia do 
Professor. Para essas propostas, fizemos uma divisão a partir das etapas de desenvolvimento de 
leitura, comprovando se esses materiais seguem as orientações dos documentos oficiais.

A análise com a qual evidenciamos nosso embasamento teórico permitiu que nos 
aproximássemos do trabalho feito pelos documentos que regem a educação brasileira, 
demonstrando suas aflições e considerações a respeito das expectativas almejadas na formação 
escolar dos alunos para o mundo contemporâneo. Essa mesma análise também nos permitiu 
refletir sobre a necessidade e a importância do conhecimento do docente, de conceitos expostos 
ao longo dessa pesquisa, assim como a delimitação da sequência didática no momento de adotar 
um material didático que está à venda. Atrelada a essas preocupações, a escolha do livro didático 
exige da equipe pedagógica envolvida a compreensão do processo pedagógico dos alunos e as 
circunstâncias em que se encontra o grupo escolar. A proposta pedagógica baseada unicamente 
no material didático adotado é, por vezes, estática, perdendo os princípios aos quais se apoia o 
processo de ensino. 

Com base nas informações obtidas durante a realização de nossa análise e com o apoio 
teórico e documental apresentamos, a seguir, algumas considerações que, embora modestas, 
possam vir a constituir-se numa forma de auxílio da difícil tarefa de escolher uma coleção didática 
a ser trabalhada em todo o ano letivo, dando algumas informações sobre as deficiências que 
encontramos nas coleções selecionadas e o que isso pode acarretar no desenvolvimento do 
trabalho do docente com os alunos.

Vale destacar que não defendemos um ou outro material analisado; são livros para um 
mesmo fim (aulas de espanhol para alunos do ensino médio). Relataremos, com as considerações 
de González (2010), as falhas que encontramos e que podem prejudicar, de alguma maneira, o 
trabalho docente. Essas falhas e/ou deficiências foram percebidas principalmente na coleção 
Expansión, no que se refere à utilização dos gêneros textuais para o desenvolvimento da leitura 
em espanhol como língua estrangeira; sendo assim, excluímos a análise de outras vertentes que o 
material apresenta.

Consideramos, inicialmente, alguns dos documentos que regem a educação brasileira – 
nos baseamos nos PCN e nas OCEM. A coleção Expansión não menciona esse último, nem em 
suas considerações, nem no Guia do Professor, orientando-se somente pelos PCN (apontados na 
introdução do material).

Um primeiro grande problema constatado na análise desta coleção foi a incoerência, muitas 
vezes entre aquilo que aparece ou na introdução ou no Guia e na prática efetiva, no momento da 
proposta de atividades. Desta maneira, o que apresentamos como falha, por exemplo, é a compilação 
de textos que, ao longo dos volumes, mostrou-se muitas vezes pobre, com escassa presença de 
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gêneros e tipologias textuais diversificadas. Na maioria das vezes, o texto era longo, com a mesma 
estrutura e, por mais que tratassem de temas relevantes, acabavam tornando-se enfadonhos.

Essas deficiências se refletem claramente no Guia do Professor. Consideramos, ainda sobre 
as incoerências apontadas anteriormente sobre os textos que: 1) muitos são insuficientes e nem 
sequer explicitam a sua base teórica e a sua proposta metodológica; 2) em alguns casos, encontramos 
soluções fechadas; 3) as orientações para o professor são imprecisas, tanto nas propostas para a 
condução das atividades, quanto na adequação das respostas sugeridas; 4) aparecem informações 
soltas e desnecessárias, posto que em nada contribuem para a obra, e; 5) na maioria, constata-se 
pouca ou nenhuma preocupação com a função formativa que deveria ter o Guia para com o professor.

Muitas vezes, nos pareceu que as atividades (principalmente as de pós-leitura), eram 
feitas sem a consideração dos propósitos de seus destinatários e dos meios nos quais o texto 
a ser produzido poderia circular. Assim, as propostas eram organizadas somente em função da 
exploração de itens gramaticais e de vocabulário.

Fazemos menção, ainda, às propostas classificadas transversais e interdisciplinares que, 
por vezes, se mostraram inconsistentes. Algumas dessas são pouco relevantes e, na maioria dos 
casos, faltaram orientações, em especial ao professor, sobre como planejar as atividades, sendo 
somente sugerido um site para pesquisas gerais. Em muitas situações, o diálogo entre as disciplinas 
foi proposto por meio de orientações simplificadas para o professor, limitando-se somente a 
mencionar a disciplina que poderia ser trabalhada em parceria na atividade.

As deficiências ora relatadas apontam para uma questão pertinente para nós, professores: 
“[...] o nível insuficiente de formação ou a falta de atualização de alguns produtores de manuais ou 
a falta de cuidado no controle dessas produções por parte das editoras responsáveis� (GONZÁLEZ, 
2010, p. 53). Na maioria das vezes, os manuais disponíveis no mercado editorial não estão baseados 
em trabalhos que possibilitem, de maneira efetiva, os processos de ensino e aprendizagem de 
língua estrangeira na perspectiva dos documentos e dos estudos feitos a esse nível.

Destacamos a importância não só de um uso crítico dos materiais disponíveis, mas também 
do aprimoramento, da destreza de adaptar e criar materiais, contribuindo para viabilizar um ensino 
efetivo da língua estrangeira, dialogado com as propostas educacionais brasileiras.

Um dos critérios abordados pelo Guia de Livros Didáticos, presente nos Parâmetros 
Nacionais do Livro Didático (PNLD), é “incluir a importância do caráter educativo da aprendizagem 
de línguas, que pode oportunizar o conhecimento sobre o outro e sobre si mesmo, sobre culturas 
locais e globais” (BRASIL, 2011b, p. 11).

Vemos, assim, que são ansiados

livros didáticos que formem um usuário competente do idioma, sensível à diversidade 
linguística e cultural, capaz de construir seu próprio discurso e refletir sobre formas de viver 
em sociedade, em suma: um cidadão, um agente transformador (BARROS; COSTA, 2010, p. 90).

Esperamos que o presente trabalho possa ser uma semente para pesquisas futuras mais 
abrangentes, e que tenhamos alcançado o nosso objetivo de auxiliar o trabalho dos professores de 
espanhol no uso dos gêneros textuais, nas reflexões que devem ser feitas a partir da escolha de um 
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material didático e no entendimento de temas – estes, muitas vezes de difícil compreensão, porém 
necessários para o ensino-aprendizagem dos alunos. 
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ANÁLISE SEMÂNTICA DOS PROCESSOS 

MENTAIS EM LOS GIRASOLES CIEGOS,  

DE ALBERTO MÉNDEZ
Júlia da Costa Oliveira1 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)/PPGEL

Introdução
O presente trabalho apresenta um recorte de nossa investigação em nível de mestrado, em 

estágio inicial para médio, afiliado ao projeto de meu orientador, intitulado “Linguística de Corpus 
aplicada a pesquisas empírico-descritivas: tradução, interlíngua, fraseologia, discurso referido e 
transitividade em contraste”.

O objetivo principal deste estudo piloto é o de investigar, identificar e analisar os processos ou 
verbos mentais contidos na obra literária Los Girasoles Ciegos, de Alberto Méndez, a partir de uma 
lista dos vinte verbos mentais mais frequentes. Para este fim, incorporamos a análise de aspectos de 
organização textual e de prosódia semântica desses verbos contidos no discurso literário do corpus, 
além de investigar, implicitamente, questões de colocação textual dos verbos mentais encontrados.
 Los Girasoles Ciegos trata-se de uma obra de relatos bem-sucedida, publicada em 2004 
e que rendeu, inclusive, um filme homônimo de 2008 dirigido por José Luis Cuerda, famoso pela 
produção de filmes espanhóis. Além disso, se trata de uma obra epistolar, cujo contexto histórico 
transcorre durante os horrores da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e a ditadura de Francisco 
Franco (1936-1975). Nesse sentido, tem-se uma obra que se torna relevante devido ao teor linguís-
tico, a intensidade de seus relatos e o drama do contexto histórico que a obra apresenta.
 De acordo com a base de dados ADESSE2 (que serviu como uma das principais ferramentas de 
trabalho para este estudo), a categoria de verbos mentais abarca os verbos de Sensação (Sensación), 
Percepção (Percepción), Cognição (Cognición) e Eleição (Elección). As categorias dos verbos de Sensação 
abarcam os verbos de volição, ou seja, que expressam vontade pelo sujeito que os utiliza; na categoria 
dos verbos de Cognição, há os verbos que denotam conhecimento e crença. Com base na pesquisa de 
verbos considerando a ferramenta de busca ADESSE, é possível classificá-los a partir de um banco de da-
dos de verbos em um corpus de língua espanhola composto por 1,5 milhões de palavras. Dessa forma, 

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). Orientador: Prof. Dr. Ariel Novodvorski.
2  ADESSE é uma base de dados de verbos e construções verbais do espanhol com a análise sintático-semântica 
de um corpus, e que permite oferecer para cada verbo uma completa caracterização. Ela se encontra disponível no 
seguinte endereço: <http://adesse.uvigo.es/>.
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o ADESSE constitui uma base de dados ampliada a partir da Base de Dados Sintáticos do Espanhol Atual 
(BDS), que contém informações sintáticas e semânticas de inúmeros verbos.
 A ferramenta também é muito prática, pois oferece a acepção do verbo procurado em dis-
tintos níveis de generalidade e a classe semântica com seu tipo de processo. Outros recursos que 
o site dispõe são exemplos dos verbos (retirados do próprio site) e a análise sintático-semântica do 
verbo a partir de cada exemplo; ou seja, ele é capaz de identificar e classificar itens sintaticamente 
e semanticamente no interior de uma frase do próprio corpus.

Já o site do Corpus del Español (DAVIES, 2002) oferece um corpus de cem milhões de pala-
vras, contendo vinte milhões de palavras do século XIX e vinte milhões do século XX, além de uma 
lista de concordância para encontrar colocações de palavras (recurso que possibilitou a busca de 
mais exemplos para os processos mentais no corpus do estudo). Além desses recursos, o programa 
para análises linguísticas WordSmith Tools, versão 6,0 (SCOTT, 2012) é capaz de oferecer listas de 
ocorrências de palavras, de número de palavras totais de um texto, e de concordância e número de 
ocorrências de uma mesma palavra. Tais recursos e ferramentas foram de suma importância para 
a análise semântica do corpus, para verificar como uma obra literária pode ser compreendida com 
a ajuda da Linguística Computacional (doravante LC).

A partir do discurso literário da obra Los Girasoles Ciegos, os objetivos principais deste es-
tudo são investigar, identificar e analisar os processos ou verbos mentais contidos na obra. Além 
disso, este estudo buscou analisar aspectos de organização textual e de prosódia semântica no que 
tange os verbos mentais contidos no discurso literário do corpus, a partir das concepções de ocor-
rência, recorrência e co-ocorrência, além de analisar implicitamente questões de colocação textual 
dos verbos mentais encontrados.
 Por fim, nas próximas seções serão apresentadas a fundamentação teórica, a metodologia 
e as análises preliminares do presente estudo.

Fundamentação teórica
O discurso literário e a LC

Uma vez que o presente estudo relaciona análise de prosódia semântica a partir de uma obra 
literária, é necessário apontar suas características gerais, como forma de ajudar a compreender como 
seu discurso funciona. Sendo assim, a partir do levantamento dos processos mentais contidos na obra 
e de sua análise semântica, foi possível relacionar essa análise com a natureza de seu discurso. 

Assim, Zyngier et al. (2001) apresentam considerações a respeito de trabalhos já realizados 
no Brasil que relacionam o discurso literário com a LC. Em relação à análise textual em estudos 
literários, os autores apontam que os formalistas russos e os estruturalistas foram os estudiosos 
que investiram, desde o começo do século XX, em uma sistematização dos estudos literários com 
o objetivo de dar à literatura um caráter mais científico. Entretanto, essa questão de buscar uma 
cientificidade para a Literatura é vista atualmente como algo ainda não resolvido, embora alguns 
estudiosos já tenham criado conceitos científicos dentro da referente área. 

Dessa forma, Zyngier et al. (2001) apontam para o conceito de estranhamento proposto por 
Shklosvky (apud ZYNGIER et al., 2001), que seria, então, um efeito que pode provocar uma maior 
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percepção do leitor, ocorrendo um desvio do discurso literário convencional e sendo o texto, por 
fim, classificado como literário. As funções da literatura ou de qualquer outra manifestação artísti-
ca, segundo os autores, seriam a de “[...] fazer com que os indivíduos renovassem sua percepção do 
mundo” (ZYNGIER et al., 2001, p. 100) e a de prolongar o processo de experiência estética.

Outra questão importante apontada pelos autores é a respeito da literariedade: os textos 
literários teriam a característica de serem linguisticamente imprevisíveis e inovadores. Essa ideia pre-
valeceu durante o século XX como uma oportunidade de estudar a natureza textual dentro da área 
científica da Literatura. Sendo assim, um dos trabalhos mais interessantes a ser destacado pelos au-
tores é o de Gonçalves (2007 apud ZYNGIER et al., 2011), e que também é apresentado com mais 
detalhes em Gonçalves (2008). Essa pesquisa, de uma maneira geral, analisa semanticamente a obra 
Dubliners, uma coletânea de contos do escritor James Joyce e utiliza, como ferramenta de análise, 
o WordSmith Tools. Assim, uma das questões analisadas por Gonçalves (2007 apud ZYNGIER et al., 
2011) foi o pronome she na obra literária (“ela”, em inglês) na obra literária. O resultado foi que, jun-
to a esse pronome aparecem muitos verbos na voz ativa e que são classificados como de ‘volição’, 
verbos que se encontram então na categoria de “mentais”, de acordo com o ADESSE. Além desse re-
sultado, Gonçalves (2007 apud ZYNGIER et al., 2011) constatou que tais verbos também expressavam 
conotações positivas ou neutras. Dessa forma, os verbos de conotação positiva seriam, segundo a 
pesquisadora, verbos que denotam ações independentes. Já os verbos de conotação neutra seriam 
verbos que não indicassem independência nem servilismo. Assim, a autora concluiu que, a partir de 
sua investigação, poderia discordar dos críticos literários, mostrando que a representação da mulher 
na obra estaria longe de ser oprimida, por ter uma voz e poder sobre sua vida e independência para 
resolver as situações em que está inserida dentro da obra.

Por fim, a partir da consideração desses trabalhos supra apresentados, é relevante afirmar 
que os estudos que relacionam LC e Literatura ainda são uma novidade no Brasil. Há poucos tra-
balhos que buscam um diálogo entre as duas áreas, mas as publicações existentes já são um bom 
começo para o desenvolvimento de pesquisas interindisciplinares, com o uso de ferramentas com-
putacionais para a análise do discurso de obras literárias.

Considerações sobre a obra Los Girasoles Ciegos, de Alberto Méndez
De uma maneira general, a obra Los Girasoles Ciegos de Alberto Méndez (publicada em 

2004) é composta de quatro relatos independentes. Entretanto, esses quatro relatos (ou derrotas, 
como são referidos no livro) se articulam entre si, possuindo histórias que se entrelaçam, com 
ideias e mensagens em comum – algo que dá à obra um caráter de romance com quatro capítulos.

Assim, cada uma das derrotas da obra tem um cenário distinto, e os personagens são, em 
geral, civis ou militares, todos de idades variadas. Porém, todos eles sofrem e o contexto, bem 
como o enredo, sempre denotam (ou se referem a) algo trágico, violento, melancólico ou fatalida-
de. Talvez a partir dessa ideia a mensagem do livro seja a de que, na guerra e na ditadura, todos 
sofrem, e que não há vencedores, somente perdedores, em ambos os lados. Além disso, a partir do 
contexto da Ditadura de Francisco Franco após a Guerra Civil Espanhola, podemos dizer que a ideia 
que o livro transmite é a de que a violência deixou a Espanha em um estado caótico, dividido entre 
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pensamentos ideológicos e com graves problemas sociais – e é esse o contexto com que se depara 
o leitor das quatro derrotas do livro.

Em relação ao título da obra, temos que este remete, de uma maneira geral, a uma confu-
são, uma falta de conhecimento e decisões em relação aos personagens da história. Além disso, a 
quarta derrota do livro leva o mesmo título da obra, Los Girasoles Ciegos, e tem como personagens 
Ricardo, um pai de família que perdeu o emprego e vive se escondendo em um armário para fugir 
da prisão durante a ditadura (por ser comunista e lutar contra ela); sua esposa, Elena, uma mulher 
reservada e que tenta, de todas as formas, proteger sua família; Lorenzo, o filho do casal, que se 
mostra mais esperto que os colegas da escola onde estuda; e o padre Salvador, um homem que se 
interessa amorosamente por Elena.

Assim, em todas as derrotas do livro, ocorre essa “confusão” e falta de certeza; como um 
exemplo prático disso, na quarta derrota, contextualizada anteriormente, todos os personagens se 
encontram desorientados, confusos e sem nenhuma certeza de suas ações: o pai quer fugir para 
outro país, mas vive escondido em um armário; quer defender suas ideologias, mas não consegue 
assumir tudo de cabeça erguida e sair de seu esconderijo, pois tem medo de que os soldados o 
matem. A esposa do personagem deseja o padre, mas ao mesmo tempo não o deseja, uma vez 
que ela chega a ter um sentimento de nojo, de acordo com um dos relatos do filho. Este último não 
sabe a razão pela qual seu pai se esconde em um armário e por que sua mãe não quis mais levá-lo 
ao colégio; entretanto, também nunca perguntou o que realmente estava acontecendo. O padre 
fica em dúvida se deveria seguir sua vida na religião ou deixar seu instinto falar mais alto. A partir 
destes detalhes, é possível afirmar que todos os personagens estão desorientados e nenhum deles 
sabe como agir diante da situação que a história apresenta.

Por fim, é necessário considerar que a obra de Méndez – uma vez que possui temática in-
tensa e subjetiva – pode surgir à hipótese de que há a presença de muitos processos mentais que 
se relacionam a ações subjetivas, realizadas pelos personagens da história. Além disso, é importan-
te considerar que levantar informações acerca da obra em questão é importante pelo fato de que o 
presente estudo engloba literatura e Linguística de Corpus (LC) e, uma vez que a análise semântica 
é crucial para o estudo a fim de verificar como a LC pode ajudar na compreensão do corpus, a con-
textualização sobre Los Girasoles Ciegos é de suma importância neste estudo.

A gramática de papéis temáticos e a prosódia semântica
De uma maneira geral, a gramática de papéis temáticos consiste nas análises sintático-se-

mânticas que agrupam processos verbais, participantes e circunstâncias, considerando primeira-
mente as ideias de Fuzer e Cabral (2014). 

Perini (2006) faz explicações sobre as funções semânticas existentes na língua de uma for-
ma bastante didática e de fácil compreensão em seu livro Princípios de Linguística Descritiva: In-
trodução ao pensamento gramatical. A partir de um dos capítulos sobre essas funções semânticas, 
o autor apresenta informações básicas sobre a gramática de papéis temáticos, incluindo uma lista 
das principais funções semânticas que podemos considerar ao realizar uma análise em nível sintá-
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tico-semântico em uma frase.
Assim, Perini (2006) menciona, primeiramente, que o papel temático (também chamado de 

papel semântico, papel – theta ou ainda de relação temática) seria

[...] a relação de significado que liga uma palavra que exprime ação, estado ou evento (muitas vezes um 
verbo, mas nem sempre) com as unidades que exprimem os participantes dessa ação, estado ou evento 
(PERINI, 2006, p. 121). 

Ou seja, os elementos dentro de uma frase estabelecem uma relação de sentido e, depen-
dendo desse sentido, cada elemento pode ter um papel temático. Além disso, a gramática de pa-
péis é capaz de estabelecer funções semânticas às palavras dentro de uma frase a partir de várias 
classificações, como agente (aquele que pratica uma ação) e paciente (a entidade que sofre a ação 
do agente ou de algum evento), por exemplo.

Outra questão importante mencionada pelo autor é a ideia de que é necessário saber distin-
guir as funções semânticas das funções sintáticas, que seriam as formais. Em uma frase, um elemento 
pode ser, simultaneamente, o sujeito e o agente; mas as duas funções não denotam a mesma coisa 
e nem sempre elas vão coincidir no mesmo elemento. Entretanto, não se deve menosprezar a im-
portância das funções sintáticas na língua, pois é através da expressão que se chega ao significado. 
A relação entre essas duas funções dentro de uma frase seria então, segundo o autor, uma relação 
simbólica, que é algo que nos faz interpretar e compreender o que é escrito ou dito.

Em seguida, Perini (2006) ainda apresenta uma lista dos papéis temáticos mais frequentes, 
incluindo o agente (o elemento que exerce uma ação); o paciente (a entidade que sofre o efeito de 
uma ação ou acontecimento); o experienciador (o que sofre a experiência afetiva, emocional ou 
sensorial); o causador da experiência, entre outros. O autor afirma que os papéis temáticos geral-
mente são compreendidos pela relação entre verbo e complemento; porém, ele também afirma 
que pode haver relações de papéis temáticos somente entre nominais. 

Outra questão bastante importante abordada e apoiada por Perini (2006) é a respeito da ideia 
de um elemento ter vários papéis temáticos, sendo então composto por papéis temáticos múltiplos. 
É plausível afirmar, tal como o autor, que compreender a importância dos papéis temáticos múltiplos 
é relevante para compreender a linguagem de uma perspectiva mais ampla e complexa. 

A questão da gramática de papéis temáticos é abordada de uma maneira um pouco mais 
aprofundada por Cançado (2000), que defende a ideia de que haja a adoção dos estudos semânti-
cos dentro de uma teoria gramatical, sendo algo diferente da sintaxe, e não uma mera interpretação 
realizada a partir da sintaxe. Assim, a autora destaca a importância da gramática de papéis que, se-
gundo ela, foi primeiramente introduzida por Fillmore através de sua Gramática dos Casos (1968). 
Nesta gramática, Fillmore já tinha a hipótese de que as relações existentes entre sujeito, objeto 
direto, objeto indireto, entre outros, não eram suficientes para compreender a interdependência 
dessas relações. Diante dessa ideia, para que possamos compreender essas relações de uma 
maneira mais ampla, a autora faz a proposta de incluir as noções dos papéis temáticos dentro de 
uma teoria gramatical, separada da sintaxe. 

Uma vez que o presente estudo lida com a questão dos papéis temáticos em uma análise 
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semântica e busca realizar essa análise no discurso literário de Los Girasoles Ciegos, é relevante 
destacar a importância da gramática de papéis para as noções semânticas da língua, pois ela pode 
ajudar a compreender a função e a relação de sentido entre elementos de uma frase. 

Além dessas questões, a gramática de papéis pode ajudar na análise de prosódia semânti-
ca, uma vez que ela consiste na “associação recorrente entre itens lexicais e um campo semântico, 
indicando um a certa conotação (negativa, positiva ou neutra) ou instância avaliativa” (BERBER 
SARDINHA, 2004 apud SANTOS, 2013, p. 293) e que lida com a revelação de contextos positivos, 
neutros ou negativos em que um elemento da frase se insere. 

Além disso, a prosódia semântica é importante para a análise de uma obra literária, por 
exemplo, uma vez que, analisando um processo verbal específico, é possível saber se tal verbo 
possui uma prosódia semântica negativa ou positiva e se é relacionado a alguma ideia ou contexto 
específico de uma obra literária. Tal importância da prosódia semântica na análise de uma obra 
literária pode ser exemplificada em Zyngier (2002 apud ZYNGIER et al., 2001), que buscou analisar 
a obra Macbeth, de William Shakespeare comparando-a com um corpus de tragédias shakespea-
rianas utilizando um programa denominado MicroConcord. Partindo da lista de palavras mais fre-
quentes para encontrar generalizações válidas e provisórias para a obra em análise, ao observar 
uma lista de substantivos, especificamente o substantivo sleep (“sono”), foi verificado que há uma 
ambiguidade em relação ao seu uso na obra. Sendo assim, em algumas ocorrências o vocábulo pos-
sui prosódia semântica negativa (como em curtained sleep, em thralls of sleep, em swinish sleep e 
em equivocates him in a sleep) e, em outras ocorrências, o vocábulo apresenta prosódia semântica 
positiva (como é o caso de innocent sleep e the benefit of sleep).

Por fim, a prosódia semântica também é relevante para a LC, uma vez que ela lida com senti-
dos e aspectos mais amplos da língua. A partir de todas essas questões, pode-se perceber que é pos-
sível relacionar a LC com uma obra literária considerando uma análise semântica, uma vez que, como 
já mencionado, a LC é capaz de possibilitar uma visão mais ampla da linguagem e de seus fatos – algo 
que vai muito mais além do que hipóteses, do que o que é prescritivo dentro da linguagem.

Na seção a seguir, serão apresentadas a metodologia do presente estudo, bem como a análise 
preliminar em relação aos vinte processos mentais mais frequentes contidos em Los Girasoles Ciegos.

Metodologia
Para a realização deste estudo, foi necessária a leitura, preparação e compilação do corpus 

de análise e a inserção de etiquetas no arquivo em formato TXT. Além desses procedimentos, hou-
ve a criação de uma lista de palavras com os verbos a partir do programa. Assim, foram levantados 
os vinte processos mentais mais frequentes, bem como as classificações de acepções a partir das 
ferramentas de pesquisa ADESSE e Corpus del Español. Constatou-se que Los Girasoles Ciegos pos-
sui, em seu total, 38.677 itens (palavras totais) e 7.556 formas (palavras diferentes). A razão Forma/
Item foi de 19,59%. Esse foi o ponto de partida para a análise dos processos mentais, sistematiza-
dos para a realização do presente trabalho.

Análises preliminares
A partir do processamento do corpus, foram levantados os vinte processos mentais mais 
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frequentes, apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1 Os vinte processos verbais mais frequentes.

Processo mental Posição na Wordlist Frequência
recuerdo 109 34

sé 134 28
ver 177 22

sabía 213 19
quiero 226 18

quisiera 255 16
quería 264 15

sabemos 265 15
buscando 288 13

supo 309 13
parecía 325 12 (apenas dois são mentais)
pensaba 326 12
pensar 355 11
perdido 356 11 (apenas um é mental)
sentía 360 11
buscó 374 10
quiere 400 10
visto 409 10
oír 425 9

sabían 437 9

 Em relação ao processo mental recuerdo, dentre as 33 ocorrências do corpus em questão, sete 
não eram verbos, uma vez que a palavra recuerdo pode ser tanto o substantivo (lembrança) como 
também o verbo, recordar, conjugado na primeira pessoa do singular. Analisando as 26 frequências 
do processo mental recuerdo, pode-se afirmar que todas fazem parte da primeira subacepção do 
verbo recordar, sendo referente a “ter na mente ou se lembrar de algo já conhecido ou ocorrido”. 
 Alguns exemplos retirados do corpus serão apresentados a seguir:

Figura 1 Exemplos do processo mental recuerdo retirados do corpus.
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 Assim, pode-se afirmar que todas as ocorrências aqui se referem a algo que é lembrado a par-
tir de algo que já aconteceu dentro da história, que é lembrado pelos personagens, que se refere a al-
guma coisa ocorrida ou a alguém no passado. Referente aos papéis temáticos (argumentos) que este 
verbo pode ter, destacam-se o Recordativo ou o Iniciador; o Recordante ou o Conocedor; e o Recuerdo 
ou Contenido. Assim, o Recordativo ou o Iniciador seria o sujeito o qual comete o ato de lembrar-se ou 
de lembrar alguém de algo; o Recordante ou o Conocedor seria a pessoa a qual é lembrada de alguém 
ou alguma coisa; e o Recuerdo ou Contenido seria a lembrança propriamente dita. 

Figura 2 Argumentos do processo mental recuerdo.

Das 26 ocorrências deste processo mental no corpus, pode-se afirmar que, por se tratar de 
um verbo conjugado em primeira pessoa do singular, há a hipótese de que o pronome yo possa 
ser ou o Iniciador/Recordativo ou também pode ser Recordante/Conocedor, uma vez que a grande 
maioria dos usos do verbo recordar têm o sujeito como Recordante Conocedor e, em três usos, o 
sujeito tem o papel de Iniciador/Recordativo. Apenas um uso tem o sujeito como Recuerdo/Con-
tenido e, pelo visto, é algo mais raro de encontrar, considerando que o exemplo fornecido pelo 
ADESSE está na voz passiva. 

Visualizando o esquema sintático e semântico do verbo recordar, temos no corpus pelo me-
nos três dos usos constatados. Todas as ocorrências do corpus têm o sujeito como Recordante/Co-
nocedor e objeto direto como Recuerdo/Contenido, de uso mais frequente do ADESSE. Trata-se do 
sujeito yo e o objeto direto pode ser alguém ou a lembrança que acompanha o verbo. Também é visto 
que ele pode vir acompanhado pelo pronome relativo que, e o objeto direto pode ser, também, um 
pronome complemento sem preposição. 

Seguem alguns exemplos retirados do corpus com essa estrutura sintática e com estes papéis 
semânticos.

1. Recuerdo un día que estábamos jugando al parchís.
2. Recuerdo que en una ocasión en la que estábamos todos reunidos en torno al poyete de 

la clínica dental […]
3. Además, recuerdo que había un pasadizo aséptico y urgente […]

Outros resultados relevantes em relação à análise dos processos mentais se encontram nos 
verbos sé, pensaba e sentía. Em relação ao processo mental sé, algumas das entradas no corpus 
denotam a ideia de que os personagens têm o conhecimento sobre algo; além de, geralmente, 
virem acompanhadas pelas palavras ahora, solo e por eso, o que apresenta um conhecimento limi-
tado ou que foi adquirido depois de um momento da história. Podemos afirmar que o verbo saber 
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é um dos processos mentais mais frequentes no corpus; porém, a falta de conhecimento ou um 
conhecimento limitado sobre alguma coisa é evidente quando acompanhado por essas palavras. A 
única entrada do corpus que possui a subacepção de “ter a capacidade ou habilidade para realizar 
determinada ação ou atividade” é: “[...] Además yo sólo sé escribir y contar cuentos“. Ainda assim, 
podemos dizer que, uma vez que o verbo sé está acompanhado do advérbio sólo, tal entrada tam-
bém denota um conhecimento ou uma habilidade que é limitada pelo personagem. 

Em relação ao verbo pensaba, em grande parte das ocorrências que denotavam “crença ou 
opinião sobre algo”, o verbo vinha acompanhado do pronome relativo que, enquanto que para a 
ocorrência que denotava “intenção”, o verbo conjugado vinha acompanhado por um verbo no infi-
nitivo e em, algumas ocorrências que denotavam o “ato de ter algo ou alguém em mente”, o verbo 
vinha acompanhado pela preposição en.

Já para o verbo sentía, na ocorrência “Y mientras estaba allí, observando, sentía algo que 
no lograba identificar, algo que ni siquiera sabía si era bueno o malo. Ahora que ya he encontrado 
mi lápiz, sé lo que era: soledad”, foi necessário visualizar a frase toda na ferramenta Concord para 
identificar a acepção do verbo no ADESSE (primeira entrada e segunda subacepção). Além disso, a 
maioria das ocorrências com o verbo sentía tinha prosódia semântica negativa, acompanhadas de 
palavras como pudor, rechazo, solitud, asco, e débil, por exemplo.

Por fim, pautando-se em toda a análise feita, é possível afirmar que a ferramenta de pesquisa 
ADESSE, bem como as ferramentas Wordlist e Concord List do WordSmith configuram instrumentos 
cruciais para analisar processos sintático-semânticos, possibilitando uma visão mais ampla da língua 
e do corpus em questão. Tal ideia prova que, de fato, analisar semanticamente os verbos pode, sim, 
auxiliar a compreensão de ações de personagens ou da história apresentadas em uma obra.

Comentários finais
A partir da realização deste estudo, constatou-se sua relevante contribuição, no sentido de 

que provou, ainda que minimamente, ser possível a compreensão de uma obra literária a partir de 
uma análise semântica, considerando a gramática de papéis, uma vez que se trata de um tipo de 
análise que considera amplamente todos os aspectos e usos possíveis da língua.

A ideia de analisar processos mentais dentro da obra Los Girasoles Ciegos não findou no pre-
sente trabalho, uma vez que ainda há mais processos mentais e outras categorias a serem analisadas 
semanticamente e, também, porque se trata de uma pesquisa em andamento em nível de mestrado.

Por fim, há a expectativa de que este artigo sirva como base de pesquisa para quem se interes-
se pela área de Linguística de Corpus, e que também deseje relacionar a Literatura com a Linguística, 
analisando processos mentais no âmbito de uma obra literária, no intuito de compreender as ações e 
as implicações do enredo, juntamente com o discurso literário em que a obra está inserida.
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AS ESTRATÉGIAS DE RELATIVIZAÇÃO 

UTILIZADAS POR FALANTES DE ESPANHOL  
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Introdução
As orações relativas constituem um fenômeno muito estudado por linguistas de diversos 

quadros teóricos. Essas orações estão presentes em muitas línguas e podem ser realizadas morfo-
logicamente de diferentes formas, inclusive dentro de uma mesma língua. Ribeiro (2009) define a 
oração relativa como aquela que é capaz de modificar uma expressão nominal (N), podendo apre-
sentar diferentes estruturas sintáticas. Cada uma destas estruturas corresponde a uma estratégia 
de relativização, que caracteriza a forma como a oração relativa é construída. 

As diferentes estruturas que as orações relativas podem assumir são determinadas pelas estra-
tégias de relativização que cada língua possui. São as estratégias de relativização que permitem que um 
mesmo elemento seja relativizado por meio de orações que diferem em determinados aspectos.

As línguas europeias modernas (como o francês, o português e o espanhol) apresentam 
uma estratégia de relativização canônica (também chamada de estratégia padrão), própria da vari-
edade culta de cada uma delas, principalmente da escrita. Além disso, apresentam também outras 
estratégias consideradas não-padrão, que têm estrutura sintática distinta da estratégia canônica e 
que, geralmente, fazem parte das variedades linguísticas consideradas não-padrão.

Dentro da oração relativa, o elemento relativizado pode exercer algumas funções sintáti-
cas, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, oblíquo, genitivo. Quando a função é de objeto 
indireto, por exemplo, a oração relativa passa a ser preposicionada, já que esta função envolve um 
nome regido por preposição. Nestes casos, a preposição em questão é deslocada para diferentes 
posições dentro da relativa, dependendo da estratégia de relativização usada.

No presente estudo, observaremos, a partir de uma abordagem gerativista, como se com-
portam as orações relativas do espanhol, dando ênfase à produtividade de cada estratégia de rela-
tivização dessa língua. Optamos por fazer um recorte e observar o fenômeno da relativização em 
uma determinada região: a cidade de Monterrey no México. Pretendemos, então, verificar qual é a 
estratégia de relativização mais utilizada por falantes de espanhol da variedade de Monterrey nos 
contextos em que o elemento relativizado for regido por preposição.
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Orações relativas: definição e considerações gerais
 As orações relativas são estruturas que derivam da ativação de alguns tipos de anáfora, como, 

por exemplo, a anáfora pronominal, da qual derivam as relativas copiadoras (MOLLICA, 1997). As-
sumindo a definição proposta por Raposo (1992), compreendemos anáfora como “elementos lin-
guísticos que não têm potencial de referência autônomo, e que precisam de ir buscar a outro DP1 
(ou pronome) presente na expressão linguística”. As anáforas, segundo o autor, se diferenciam dos 
pronomes porque precisam, obrigatoriamente, estar ligadas a um referente. Os pronomes, por outro 
lado, podem ou não estar ligados a um referente, sem a obrigatoriedade própria das anáforas porque 
têm “potencial de referência autônomo” (RAPOSO, 1992). Assim, um pronome pode desempenhar 
papel anafórico se estiver relacionado a um antecedente presente no texto.

(1) O Luís pensa que a polícia o fotografou.

No exemplo (1), o pronome “o” tem função anafórica porque retoma o antecedente “o 
Luís”. Mas por ser um pronome poderia, em outro contexto, se referir a outro elemento dentro ou 
fora do texto, pois não está ligado exclusivamente a “o Luís”. Com uma anáfora, por outro lado, o 
mesmo não poderia ocorrer. Consideramos, portanto, que as relativas são estruturas derivadas de 
anáforas porque envolvem elementos que não têm potencial de referência autônomo e precisam 
estar relacionados a um antecedente. 

Uma das estruturas que derivam da anáfora zero, segundo Kenedy (2007), são as orações 
relativas formadas a partir da estratégia de relativização canônica. Partindo da análise de exemplos 
do português, o autor mostra que, com o uso desta estratégia, uma categoria vazia representa, 
dentro da oração relativa, a posição argumental que é correferente ao elemento relativizado. Veja-
mos, a seguir, um exemplo2 deste tipo de sentença:

(2) O meninoi [que o Papa beijou ti].

As relativas canônicas apresentam também uma forma preposicionada, que acontece quan-
do o nome relativizado ocupa uma função sintática regida por preposição dentro da relativa. Neste 
caso, a categoria vazia se mantém como no exemplo anterior, e a preposição se desloca para a 
frente da oração, como podemos ver no exemplo (3):

(3) A camisai [com a qual você saiu ti ontem]. 

Deriva também da anáfora zero a estratégia da omissão da preposição que rege o elemento 
relativizado, conhecida em português como cortadora e considerada uma estratégia não canônica. 
Além do corte da preposição, este tipo de relativa também apresenta uma categoria zero seme-

1  Sigla para a expressão inglesa “DeterminantPhrase”. Raposo (1992) considera o determinante uma categoria 
lexical menor que constitui o elemento central da categoria sintagmática superior (DP), composta por um determinan-
te e um nome (N). 
2  Todos os exemplos que utilizamos foram retirados dos trabalhos citados. 
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lhante a que ocorre nas relativas canônicas.
 
(4) Aquela camisai [que você saiu ti ontem].

Em (4), podemos ver, por exemplo, que a categoria vazia representada por t se refere a aquela 
camisa e a preposição com, que regeria aquela camisa exercendo função oblíqua na relativa, foi cortada.

Outra estratégia de relativização não canônica é a copiadora, caracterizada pelo uso de 
um pronome resumptivo. Esta estratégia, diferentemente das anteriores, deriva da anáfora prono-
minal, pois envolve o uso de um pronome que retoma o elemento relativizado dentro da oração 
relativa. Para Kenedy (2007), o pronome resumptivo constitui uma cópia de traços do nome rela-
tivizado que é morfologicamente manifestada dentro da oração relativa. No exemplo (5), ele é um 
pronome resumptivo, que retoma a expressão nominal relativizada o menino.

(5) O meninoi [que o Papa beijou elei]. 

A estratégia copiadora pode ser aplicada a qualquer função sintática, ao contrário das cor-
tadoras que só ocorrem em contextos preposicionados. Mas quando a relativa for preposicionada, 
a preposição sempre acompanhará o pronome resumptivo, como vemos em (6).

(6) Aquela camisai [que você saiu com elai ontem]

Apesar de as três estratégias de relativização explicitadas anteriormente serem produti-
vas nas línguas europeias modernas, seus contextos de uso são bastante diferentes. As relativas 
canônicas, de acordo com Vale (2014), são próprias da variedade culta das línguas citadas, mas 
as relativas cortadora e copiadora têm se tornado cada vez mais comuns na fala informal – tanto 
de falantes escolarizados quanto dos não escolarizados. A autora verificou que a “escolaridade 
apresenta-se como o fator mais forte”, que é capaz de determinar quais são as estratégias de rela-
tivização mais usadas cada grupo social. Uma das possíveis explicações para a diferença de produ-
tividade de cada estratégia entre distintos grupos sociais foi dada em Kenedy (2007). Nesta tese, o 
pesquisador defende que relativas pied piping (como são também conhecidas as relativas canôni-
cas) não são geradas de maneira natural pelo sistema computacional da linguagem. Tal estratégia é, na 
verdade, resultado da aprendizagem formal e, por isso, ocorre somente após o início do processo 
de escolarização. Para começar a produzir relativas canônicas, um falante deve ser exposto de for-
ma consistente e frequente à variedade padrão da língua, na qual as relativas canônicas ocorrem 
preferencialmente. A escola exerce papel fundamental neste processo de exposição do falante ao 
input; por este motivo, aqueles que tiverem maior nível de escolaridade e contato com indivíduos 
escolarizados produzirão relativas pied piping. 

Estratégias de relativização do espanhol
Estratégia canônica

O espanhol é uma das citadas línguas europeias modernas que apresenta, além da estratégia 
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de relativização canônica, a omissão da preposição e o uso de pronome resumptivo, como constatou 
Cerrón-Palomino López (2010) em sua tese. As relativas canônicas do espanhol apresentam a mesma 
forma do português, inclusive as preposicionadas. Por isso, podemos admitir para esta língua a de-
finição apresentada anteriormente para as relativas canônicas do português. Vejamos os seguintes 
exemplos:

(7) Tenía una amigai que en la universidad ti leía cartas, le gustaba la Ouija...
(8) Es una personai en (la) que yo sí confío ti.

No exemplo (7), temos o antecedente una amiga representado por uma categoria vazia na 
relativa, assim como ocorre em (8). Mas no segundo caso, o elemento relativizado é regido por 
preposição, por isso esta se posiciona a frente do pronome relativo que.

Omissão da preposição
A omissão da preposição em orações relativas do espanhol foi estudada por Cerrón-Palo-

mino López (2010) com base em trabalhos desenvolvidos sobre a relativização no Português. O 
autor partiu da hipótese proposta por Tarallo (1986), de que no português a omissão da preposição 
ocorria em distribuição complementar com o uso do pronome resumptivo. Os resultados obtidos 
por Cerrón-Palomino López (2010) revelaram que, ao contrário do português, no espanhol não há 
distribuição complementar entre os contextos que favorecem o uso do pronome resumptivo e a 
omissão da preposição, pois cada uma dessas estratégias obedece ao seu próprio grupo de fatores 
restritivos.3 Assim sendo, assumimos que a omissão da preposição no espanhol é um fenômeno 
independente no que se refere aos contextos que favorecem sua ocorrência.

Apesar de ter realizado um estudo quantitativo das estratégias de relativização do espanhol, 
Cerrón-Palomino López (2010) não tinha como principal objetivo fazer um levantamento das estra-
tégias mais e menos produtivas em diferentes regiões. Mas Santana (1997), ao analisar a ausência 
da preposição antes de que, verifica que este fenômeno está relacionado ao nível sociocultural dos 
falantes, de modo que indivíduos de estratos socioculturais mais baixos produzirão mais relativas 
com esta estratégia ao contrário daqueles de níveis mais elevados. 

Santana (1997) se propôs a observar se a ausência da preposição antes do pronome relativo 
que favorecia, de alguma forma, a gramaticalização deste último. Para tanto, analisou um corpus do 
espanhol falado em Santa Cruz de Tenerife e verificou, por fim, que a omissão da preposição diante 
das relativas preposicionadas é predominante nesta comunidade. As demais estratégias – a padrão 
e o uso do pronome resumptivo – apresentaram índices bastante inferiores. A autora aponta, ain-
da, que a omissão da preposição está relacionada ao uso do que como introdutor de orações rela-
tivas, pois esta seria uma condição favorecedora do uso deste pronome. A presença da preposição 
(em relativas canônicas) não favorece o uso de que, e seu deslocamento (preposição usada junto ao 
pronome resumptivo) se mostrou neutro quanto a este fenômeno.

Com base no que verificaram Santana (1997) e Cerrón-Palomino López (2010) sobre a estra-

3  Alguns dos fatores que delimitam o contexto de uso de cada estratégia de relativização foram a denifitude do an-
tecedente, animacidade do antecedente, tipo de preposição, antecedente mencionado previamente ou não, entre outros. 
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tégia da omissão da preposição no espanhol, podemos concluir que esta é uma estratégia produti-
va nesta língua. Conforme afirmou Santana (1997, p. 117), o corte da preposição “[...] no debe ser 
considerada como una construcción anómala, sino que, como ya se dijo, se trata de dos maneras 
diferentes de decir lo mismo”.4 Em outras palavras, a autora quis dizer que as relativas com o corte 
da preposição constituem uma variante da mesma estrutura (as relativas canônicas), e têm seu uso 
motivado por fatores socioculturais.

Uso do pronome resumptivo
Em um estudo voltado para o uso de pronomes resumptivos em espanhol, Cerrón-Palomino 

López (2011) defende que este fenômeno é consequência da perda de características pronominais 
do que, o que favorece o uso de um elemento que retome o antecedente dentro da oração relativa. 
Uma vez que a oração relativa já não é mais introduzida por um pronome que retoma o elemento 
relativizado, e sim pela conjunção complementizadora que, se faz necessário, então, o uso de outro 
mecanismo que exerça a função que seria, originalmente, do pronome relativo.

(9)  Yo tengo un primoi que tú hablas con éli y juras que todo lo que te ha dicho es verdad.

Como podemos observar no exemplo (9), él atua como um pronome resumptivo, pois é o 
responsável por recuperar o antecedente un primo na oração relativa. Neste caso, para o referido 
autor, o que não é capaz de retomar o antecedente e atua como um complementizador. 

Cerrón-Palomino López (2011) defende que o uso de pronomes resumptivos em orações 
relativas no espanhol é um fenômeno previamente planejado pelos falantes com a finalidade de 
evitar estruturas mais complexas. Tais estruturas correspondem à relativização de funções como 
objeto direto, oblíquo e genitivo através da estratégia padrão. Para o pesquisador, o pronome re-
sumptivo é uma estratégia de relativização bastante coloquial e própria da fala informal de falantes 
de espanhol. Estes falantes têm consciência de que esta estratégia não pertence à variedade pa-
drão da língua, por isso tendem a evitá-la utilizando estruturas que considerem menos estigmati-
zadas. Por este motivo, o índice de ocorrência da estratégia resumptiva nos testes aplicados por 
Cerrón-Palomino López (2011) foi nulo, o que o autor atribui à formalidade da situação do teste 
que privou os participantes de produzirem sentenças mais naturais. 

Análise dos dados
Com o intuito de verificar a produtividade de cada estratégia de relativização do espanhol 

nos casos em que as relativas forem preposicionadas, analisamos um corpus composto de seis en-
trevistas orais feitas a falantes de espanhol da cidade de Monterrey, México. Todas as entrevistas 
utilizadas pertencem ao PRESEEA (Programa para el Estudio Sociolinguístico del Español de España 
y de América). Os informantes eram falantes de espanhol como língua materna: dois homens e 
uma mulher adultos, com nível de escolaridade alto (nível superior), e duas mulheres e um homem 
adultos, com baixo nível de escolaridade (até o primário).

4  Tradução livre: “não deve ser considerada como uma construção anômala, e sim, como já foi dito, se trata de 
duas maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa”.
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Assumimos como hipótese deste trabalho que, quando o elemento relativizado é regido 
por preposição, a estratégia mais acessada é a omissão da preposição. Propusemos esta hipótese 
com base no estudo de Santana (1997), que apontou tal estratégia como a mais produtiva em uma 
determinada região da Espanha.

Os resultados obtidos após a análise do corpus foram dispostos em duas tabelas. Uma delas 
continha os dados referentes aos falantes com alto nível de escolaridade, e a outra se referia aos 
falantes com baixo nível de escolaridade. Nas tabelas constavam as entrevistas identificadas por códi-
gos como “M23_066” e as estratégias de relativização que esperávamos que fossem produzidas. Se-
paramos, em cada entrevista, o número de casos em que cada estratégia ocorreu e o seu percentual 
em relação ao total de ocorrências. Observemos, então, os resultados nas tabelas a seguir:

Nível de escolaridade: alto

Tabela 1

Entrevistas M23_066 H13_025 M33_106 total  
Estratégia padrão 3 3 2 8 57.2%
Omissão da preposição 2 0 2 4 28.6%
Relativa com pronome resumptivo 1 1 0 2 14.2%
    14 100%

Como podemos observar nos dados evidenciados pela Tabela 1, entre os falantes mais esco-
larizados, a estratégia padrão ainda é predominante (57,2%). No entanto, a omissão da preposição 
também se mostrou altamente produtiva (28,6%), enquanto que a estratégia menos utilizada por 
este grupo de falantes foi a relativa com pronome resumptivo (14,2%). O índice de ocorrência de 
relativas preposicionadas em cada entrevista foi baixo como o esperado, já que, como apontou 
Cerrón-Palomino López (2011), os falantes tendem evitar o uso dessas relativas, pois as consideram 
estruturas de difícil processamento. As relativas de sujeito e objeto direto são consideradas menos 
complexas e provavelmente por este motivo tenham sido predominantes no corpus. 

Nível de escolaridade: baixo

Tabela 2

Entrevistas M21_044 M31_082 H31_076 total  
Omissão da preposição 2 5 6 13 54.2%
Estratégia padrão 1 4 4 9 37.5%
Relativa com pronome resumptivo 1 0 1 2 8.3%
    24 100%

Dentre os falantes com baixa escolaridade, a omissão da preposição foi a estratégia mais produ-
tiva (54,2%), superando o índice de estratégia padrão (37,5%). Neste caso, este quadro se mostra oposto 
ao que foi verificado sobre os falantes com maior nível de escolaridade, e parece indicar que esta, de 
fato, interfere na seleção das estratégias de relativização, conforme o que Vale (2014) afirmou. 

Assim como no outro grupo de falantes, o uso do pronome resumptivo foi a estratégia 
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menos produtiva (8,3%), o que pode ser atribuído ao grau de marginalização desta estratégia no 
espanhol nessa faixa de falantes, como apontou Cerrón-Palomino López (2011). 

Observamos que, entre todos os informantes, as estratégias de relativização mais produtivas 
foram a padrão e a cortadora. Como estas são estratégias derivadas da anáfora zero, podemos afirmar 
que este tipo de anáfora se mostra produtiva na língua, pelo menos no âmbito da relativização. Mas 
entre estas duas estratégias há uma diferença significativa, pois a estratégia padrão contém um elemento 
de caráter anafórico que a cortadora não tem: o pronome relativo. Assim, vemos que a estratégia 
que prevalece no espanhol ainda é a que guarda alguma relação anafórica, ou seja, alguma forma de 
retomada de antecedente. Esta última constatação contribui para que não afirmemos, simplesmente, 
que o apagamento (anáfora zero) predomina no espanhol de forma geral.

Podemos encarar a escolarização como um fator que interfere sim no uso das construções 
relativas, mas não o único. Notamos, a partir da análise dos dados, características das relativas do 
espanhol que seguem tendências de outras línguas, como a baixa produtividade do pronome re-
sumptivo, por exemplo, e a propensão a não realização da estratégia canônica entre falantes que 
foram menos expostos à variedade culta da língua. Mas buscamos também, por meio deste traba-
lho, observar aspectos próprios da língua espanhola que – acreditamos – poderiam ser revelados 
pelas preferências de uso dos falantes. 

Considerações finais
De acordo com a análise dos dados, a hipótese de que a estratégia da omissão da preposição 

é a mais produtiva no espanhol da variedade de Monterrey foi refutada. Apesar de esta estratégia ter 
sido bastante frequente, ela ainda concorre com a estratégia padrão, muito utilizada pelos falantes 
mais escolarizados. 

 Segundo Cerrón-Palomino López (2011), os falantes têm consciência de que o uso do pro-
nome resumptivo é a estratégia mais marcada socialmente de forma negativa; por este motivo, 
seu índice de ocorrência é geralmente muito baixo. As estratégias utilizadas por falantes com mai-
or nível de escolaridade (como a padrão e a omissão da preposição) são as que apresentam maior 

aceitação social, o que revela a influência do grau de escolaridade na escolha que os falantes fazem 
ao usar determinadas estratégias.

 Quando um indivíduo opta por usar uma estratégia que não é produzida naturalmente, 
mas sim aprendida por meio de instrução formal, como a relativa pied piping, podemos afirmar 
que neste caso a língua-E está restringindo a língua-I. Se considerarmos que a língua-E é externa 
ao indivíduo e composta de várias gramáticas relacionadas a grupos sociais, podemos considerar 
também que os usos adotados pelos grupos mais influentes são os que prevalecem, concorrendo 
com o que é produzido naturalmente pelos indivíduos. 
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AS POLÍTICAS LINGÚISTICAS  

E O CASO DO ESPANHOL NO BRASIL
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Introdução
Este trabalho propõe uma discussão sobre políticas linguísticas referentes à trajetória do 

ensino de línguas estrangeiras no Brasil, particularmente de língua espanhola. 
Na primeira seção, será feita uma discussão sobre os pressupostos teóricos sobre políticas 

linguísticas, uma vez que o termo será utilizado em todas as outras seções. Posteriormente, serão 
apresentadas reflexões sobre os principais documentos oficiais referentes ao ensino de línguas 
estrangeiras, aqui chamadas de “políticas linguísticas de ensino de língua”, com foco no espanhol. 

Por fim, serão discutidas políticas linguísticas de formação do professor de língua estrangei-
ra no Brasil, além da apresentação das considerações finais com um panorama geral do ensino e da 
situação do professor de língua espanhola no país.

As políticas linguísticas
O termo “políticas linguísticas” pode ser entendido como as decisões referentes às relações 

entre as línguas e as sociedades (CALVET, 2007, p. 11), decisões essas constituídas em qualquer 
planejamento e intervenção humana sobre uma situação sociolinguística, assim como os meios 
necessários para que sejam feitas tais intervenções. Estas, por sua vez, não são neutras, e podem 
atender tanto aos interesses de quem tem poder para fazê-las – em geral autoridades ligadas ao 
Estado –, quanto a quem motiva a tomada de decisões e não dispõe de papel social com poder 
suficiente para tomá-las diretamente. 

Para exemplificar uma política linguística feita de cima para baixo, ou seja, que atende pri-
meiramente a quem teve poder para planejá-la e praticá-la, pode-se citar o decreto do Marquês de 
Pombal, conhecido como Lei do Diretório dos Índios (1757). Tal decreto eleva o português à língua 
oficial do Brasil e proíbe o uso da então muito mais disseminada Língua Geral (PIRES, 2009; LAGORIO, 
2011, p. 23). Essa determinação facilitou a expansão do português por todo território do Brasil  
e marcou a hegemonia portuguesa em sua colônia, ainda que a Língua Geral não tenha deixado de 

1  Mestrando em Linguística pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
2  Professora Doutora na Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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ser falada entre as pessoas em ambientes familiares (PIRES, 2009). 
Se se considera que a Língua Geral continuava a ser muito utilizada principalmente entre os 

mestiços, caboclos e alguns descendentes de portugueses nascidos no Brasil, como na região do en-
tão Grão Pará (LAGORIO, 2011, p. 23-24), nota-se como tal política linguística do Marquês de Pombal 
se confrontava com os anseios da maioria da população. Assim, havia um desequilíbrio entre o alto 
status do português e seu baixo corpus, (CHAUDENSON, 1990 apud CALVET, 2007, p. 49), uma vez que 
a língua oficial da metrópole seria utilizada em todas as repartições públicas relacionadas à vida de 
elite, ao trabalho e à educação, mas era falado pela minoria do povo. 

O fato de apenas o português dispor de um aparato jurídico que o afirmasse no que poste-
riormente seria o Brasil também mostra uma suposta necessidade de apenas uma língua no ter-
ritório. Assim, o que era então garantido ao português, por sua vez, era negado a todas as outras 
línguas em termos de políticas linguísticas, já que apenas o português era a língua oficial. 

Em relação às políticas linguísticas criadas de baixo para cima – ou seja, quando há uma 
demanda social para a implementação da mesma –, podem ser citados os projetos e experiências 
obtidos pela educação bilíngue em espanhol e quéchua na Bolívia, Equador e Peru (MORALES et 
al., 2011). Os referidos países possuem grande quantidade de falantes da língua quéchua em seus 
territórios. Essa situação motivou a busca por uma sistematização curricular, que contemplasse 
tanto a língua espanhola quanto a língua quéchua na educação em alguns locais.

Tanto no decreto do Marquês de Pombal quanto na educação bilíngue em quéchua-espa-
nhol, há a passagem das políticas linguísticas à sua implementação. No entanto, apenas a supraci-
tada educação bilíngue dos países andinos emerge da demanda social de uma maioria e, por isso 
mesmo, necessita de menos instrumentos de força para ser implantada além das próprias leis, pois 
é desejada pelo povo.

A relação entre as línguas que coexistem em um território pode ser conflituosa e refletir 
interesses políticos além dos linguísticos, como o pedido da Comunidade Independente da Cata-
lunha, na Espanha, para integrar a Organização Internacional da Francofonia, a OIF (GONZÁLEZ; 
NOGUER, 2014). No Estatuto de Autonomia da Catalunha (2006), tanto o Catalão quanto o Espa-
nhol, além do Occitano, são línguas oficiais (Art. 6o; parágrafos 1-6). Entretanto, o que consta nos 
documentos que determinam quais línguas são oficiais talvez não seja o mesmo que uma parcela 
significativa de seus cidadãos queria que fosse, visto que existem tendências separatistas da Cata-
lunha do Estado Espanhol e até um referendo sobre a independência do Estado Catalão, denomi-
nado Pacto pela liberdade (18/12/2012). Desse modo, tal política linguística da Catalunha denota 
uma tentativa de aproximação aos países francófonos, mas parece conotar algo diferente, como 
um distanciamento do Estado Espanhol. 

A seguir, serão discutidos outros tipos de políticas linguísticas, desta vez, destinadas especi-
ficamente ao ensino de línguas.

Políticas linguísticas, políticas linguísticas de ensino e o caso do Espanhol no Brasil
Nesta seção, optou-se por discutir o que neste trabalho é tratado como políticas linguísticas 

de ensino, as quais não deixam de ser políticas linguísticas, mas se referem diretamente à educação 
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– neste caso, ao ensino de língua espanhola e outras línguas no Brasil.
Do ponto de vista histórico, o ensino de espanhol nas escolas brasileiras havia sido previsto, 

oficialmente, pela primeira vez, pela “Lei orgânica do Ensino Secundário”, de 1942 (BRASIL, 1942), 
havia saído do currículo pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 (BRASIL, 1961) e só iria 
retornar oficialmente por uma legislação nacional pela Lei 11.161/2005 (BRASIL, 2005), trajetória 
essa analisada por Rodrigues (2012). Apenas o estado do Rio de Janeiro dispunha legalmente sobre 
ensino de língua espanhola no Ensino Médio desde 1985, devido à Lei Estadual (D.O. 17/01/1985) e 
no Ensino Fundamental desde 1998. Entretanto, outros estados brasileiros (como São Paulo, Para-
ná, Pernambuco e Distrito Federal) chegaram a oferecer tal língua estrangeira, mas não nas escolas 
,e sim em cursos de língua (DAHER, 2011, p. 107-108). 

Com a assinatura de diversos tratados de integração multinacional entre os países da Amé-
rica do Sul, as políticas linguísticas dos países sul-americanos aumentaram de maneira gradativa 
em relação ao ensino de línguas estrangeiras.3 O primeiro acordo internacional neste sentido, fir-
mado por Brasil e Argentina, é a Declaração de Iguaçu (1985), na qual não há qualquer menção 
sobre políticas linguísticas, apenas sobre políticas de cooperação econômica entre os membros. 
Nos dois tratados subsequentes – Tratado de Assunção (1991) e UNASUL (2008) –, as políticas lin-
guísticas entre os países começam a ser especificadas. 

No primeiro, o Tratado de Assunção, o Mercosul é criado com a aliança comercial entre Uru-
guai, Argentina, Brasil e Paraguai; e há a escolha do espanhol e português como línguas oficiais do 
bloco, ou seja, um tipo de política linguística. No segundo tratado, o UNASUL, além dos acordos polí-
ticos e econômicos firmados entre os membros,4 o número de línguas oficiais do Mercosul aumentou, 
passando a compreender o espanhol, inglês, português e holandês (ARNOUX, 2011, p. 38-64).

Essa integração regional e as referidas políticas linguísticas não ocorreram de modo conco-
mitante às políticas linguísticas de ensino de espanhol no Brasil. Se o espanhol já era uma língua 
oficial do Mercosul em 1991 com o Tratado de Assunção, foi apenas em 2005 que a Lei no 11.161, 
de 5 de agosto de 2005, regulamentou a oferta, e não a obrigatoriedade, do ensino de espanhol 
nas escolas brasileiras. 

A Lei 11.161/2005 
A Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005 torna obrigatória, então a partir de 2010, a oferta 

de língua espanhola nas escolas de Ensino Médio, e a oferta facultativa nas de Ensino Fundamental 
do 6o ao 9o ano. 

Com o advento dessa lei, muitas universidades brasileiras se depararam com o desafio de 
reestruturar seus cursos de Letras, visto que várias não possuíam licenciatura em espanhol (DAHER, 
2011, p. 108). Como tais universidades necessitavam formar professores desta língua em um perío-
do de cinco anos para atuarem na educação básica, houve uma explosão no aumento dos cursos de 
espanhol no país, fenômeno chamado de kamikaze por Daher (ibidem). A autora relata, também, a 
falta de solidez e preparo para a formação dos professores de espanhol e associa esses problemas 
ao aumento desproporcional de cursos oferecidos por universidades em pouco tempo.

3  Ver Arnoux (2011, p. 38-64).
4  Ver Mena (2013).
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Nesse sentido, Costa Júnior (2015) analisa o crescimento dos cursos de graduação no Brasil 
cinco anos após a finalização do processo de implantação da Lei 11.161 (2010/2015) e traz um 
estudo de caso sobre a implantação do espanhol nas escolas da cidade mineira de Juiz de Fora. 
De modo geral, o autor argumenta que, apesar do aumento de 233 para 268 novos cursos com 
habilitação em Letras Espanhol/Espanhol-Português, não houve a implantação efetiva do ensino 
de espanhol na maior parte das escolas juiz-foranas, principalmente nas públicas. Segundo o autor, 
apenas 38,66% das escolas com Ensino Médio ofertaram língua espanhola em 2014, e somente 
16,12% escolas no nível Fundamental o fizeram. Entre esses números, das 52 escolas públicas de 
nível médio, só 11 ofereceram espanhol em 2014. Já das 119 de nível fundamental, o número cai 
para dez escolas públicas com o ensino da língua em 2014.

Ademais da distância entre ter uma lei e cumpri-la, textos de documentos oficiais com in-
formações pouco claras – como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB (BRASIL, 1996) –, 
podem abrir possibilidades para interpretações pouco engajadas com o ensino de segunda língua 
estrangeira na escola pública. Segundo o parágrafo 5o da LDB:

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 (BRASIL, 1996).

Assim, existe a obrigatoriedade do ensino de apenas uma língua estrangeira no currículo, 
independente do horário. No entanto, o trecho “dentro das possibilidades da instituição”, parece 
abrir ainda mais as possibilidades de interpretação e facilitar o pouco comprometimento com a 
qualidade do ensino oferecido. Dessa forma, surgem documentos oficiais extras sobre políticas 
linguísticas de ensino, visto que nem a Lei 11.161 é clara em relação ao horário a ser ofertada a 
língua espanhola.

Um desses documentos extras pode ser ilustrado com a Resolução SEE 2.742, de 22 de ja-
neiro de 2015, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais:

A segunda língua estrangeira será ofertada em cumprimento à Lei Federal no 11.161/05, sendo a oferta 
obrigatória pela escola e a matrícula facultativa pelo aluno. Ocorrendo a opção pela segunda língua es-
trangeira moderna, esta deverá ser ofertada em contraturno (BRASIL, 2015).

 Assim, o ensino de língua espanhola, quando implantado nas escolas em Minas Gerais, pode 
ficar comprometido. O problema advém do fato de que os alunos, se optarem pelo inglês como pri-
meira língua e quiserem uma segunda no currículo, terão que se reorganizar e voltar às escolas no 
contraturno. Dessa forma, estudar uma segunda língua estrangeira não tem lugar no horário regular 
das aulas, fato que pode prejudicar a quantidade de alunos interessados e, consequentemente, influ-
enciar na quantidade de professores que ministram aulas de espanhol (COSTA JÚNIOR, 2015).
 Na seção a seguir, serão discutidas outras questões e políticas linguísticas que também podem 
influenciar na qualidade do ensino em sala de aula e na formação do professor de línguas estrangeiras. 
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Políticas linguísticas de formação de professor de língua estrangeira e outros documentos oficiais
Leffa (2001) considera a necessidade de longo investimento na formação do professor de 

línguas estrangeiras. O comprometimento com a educação e o profissional reflexivo e crítico advêm 
dessa formação. Para o autor, uma boa formação, condizente com o perfil desejado pela sociedade 
de professor de línguas estrangeiras, não depende apenas do domínio da língua que o docente 
ensina ou a metodologia e outras práticas pedagógicas em sala de aula. Tal formação se ancora, 
também, em políticas linguísticas; ou seja, decretos, leis, diretrizes, entre outros. 

O mesmo autor traz reflexões sobre o ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional e 
sobre os aspectos políticos envolvidos na formação do docente que ministra língua estrangeira. En-
tre suas várias considerações, Leffa (2001) acredita que formação não é o mesmo que treinamento 
e discute como a experiência pode ser fundamental para a formação do professor de línguas. As-
sim, o autor considera que treinamento não envolve uma preocupação teórica maior sobre a ativi-
dade docente e consiste no ensino de estratégias e técnicas a serem utilizadas pelo professor em 
sala de aula (PENNINGTON, 1990; WALLACE, 1991 apud LEFFA, 2001). Por outro lado, a formação é 
uma preparação mais complexa e envolve a junção do conhecimento recebido com o conhecimen-
to experimental, bem como uma reflexão sobre eles (LEFFA, 2001, p. 334-335). O autor também 
realça a importância da prática docente em sala de aula, e de como os conhecimentos do professor 
também são frutos da experiência.

Além da Lei 11.161, também são exemplos de políticas linguísticas que influenciam a for-
mação do professor de espanhol os documentos oficiais de orientação do ensino, tais como Parâ-
metros Curriculares Nacionais do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Língua Estran-
geira, os PCN (BRASIL, 1998); os PCN de Língua Estrangeira do Ensino Médio (BRASIL, 2000) e as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Esses documentos orientam o ensino 
de línguas estrangeiras e sugerem uma agenda de ensino, com aspectos como: foco em uma habi-
lidade como leitura em detrimento das demais (PCN do Ensino Fundamental); compromisso com 
habilidades múltiplas do aluno (PCN do Ensino Médio e OCEM); entre outros. 

Paiva (2003) discute o percurso da legislação sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, 
os diversos documentos oficiais ao longo da história e a formação dos professores de línguas estran-
geiras no país. No percurso estabelecido por sua análise cronológica por meio de várias políticas 
linguísticas, a autora considera que os discursos presentes em alguns documentos se repetem em 
outros de forma semelhante, ainda que décadas depois (PAIVA, 2003, p. 6). 

Para exemplificar essa repetição ou recriação discursiva, Paiva cita o parecer 853/1971 e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (BRA-
SIL, 1998). Segundo a autora, tanto o parecer 853/1973 quanto o referido PCN possuem algumas ori-
entações que se baseiam mais no senso comum do que em pesquisas. O parecer 853/1971, porque 
se refere ao ensino de línguas estrangeiras como feito “sem um mínimo de eficácia” nas escolas (BRA-
SIL, 1971). Já os PCN do Ensino Fundamental, porque orientam no sentido de focar o ensino de língua 
estrangeira no ensino de leitura em detrimento de outras habilidades, como se apenas ler estivesse 
de acordo com a suposta “função social das línguas estrangeiras” (BRASIL, 1998, p. 21). 

Portanto, por supostos problemas de ordem estrutural nas escolas, como pouca carga ho-
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rária, professores mal preparados ou poucos materiais didáticos, como citam os PCN, o professor 
seria estaria impossibilitado de focar o trabalho no ensino mais aprofundado de diversas habilida-
des dos alunos como produção oral, escuta e escrita.

O foco no ensino de leitura é questionado por Paiva (2003, p. 5) no sentido de que tal ensino 
siga na contramão da democracia educacional por não proporcionar às camadas populares o que 
as elites certamente têm assegurado, ou seja, o ensino de língua estrangeira muito além da leitura 
em outros lugares que não as escolas públicas. Leffa (1999; 2001) acredita que tal ênfase em leitu-
ra restringe o campo de atuação do professor, além do fato de que a leitura, sozinha, não permita 
interlocução e não seja suficiente para formar um aluno bilíngue5 e produtor de informações. 

Entretanto, as políticas linguísticas de ensino para o Ensino Médio previstas nos PCNs para 
Língua Estrangeira do Ensino Médio (2000) e nas Orientações Curriculares do Ensino Médio -OCEM 
(2006) são diferentes das dos PCNs do Ensino Fundamental. Ainda que apenas as OCEM possuam 
um capítulo dedicado ao ensino de espanhol (BRASIL, 2006, p. 125-164), ambos os documentos re-
alçam a necessidade de se trabalhar todas as habilidades dos alunos, além de não tentarem utilizar 
possíveis problemas estruturais como justificativa para focar o ensino na leitura. 

Além disso, o capítulo sobre espanhol das OCEM discute questões sobre o papel interdisci-
plinar no ensino de línguas estrangeiras e promove a valorização de cada variedade de espanhol de 
modo não estereotipado ou reducionista. 

Outros pontos de destaque deste capítulo são considerações sobre o lugar da gramática 
normativa na aula de língua estrangeira e reflexões sobre a proximidade e distância entre o por-
tuguês e o espanhol. A gramática é vista a partir “do papel que ela desempenha nas relações 
interpessoais e discursivas” (ibid., p. 144) e não como um conjunto de regras prescritivas a serem 
sistematicamente ensinadas. 

Em relação à proximidade entre português e espanhol, as OCEM não advogam o uso da 
análise contrastiva entre as línguas, mas vêem de modo positivo o fato de falantes de português 
poderem, muitas vezes, recorrer à língua materna para uma série de inferências sobre o conteúdo 
conceptual da língua aprendida, ou seja, o significado de muitas expressões do léxico da língua es-
panhola. Entretanto, as autoras também discutem as dificuldades dos alunos que têm o português 
como língua materna de se recriarem como sujeitos em uma língua supostamente tão próxima. 

Considerações finais
Apesar de existirem questionamentos em relação aos interesses econômicos e políticos por trás 

da promulgação da Lei 11.1616 e da aparente baixa implantação do ensino de espanhol nas escolas bra-
sileiras, como no caso de Juiz de Fora (COSTA JÚNIOR, 2015), há um relativo consenso em reconhecer os 
avanços das políticas linguísticas concernentes ao ensino de espanhol no país na última década.

Ainda que algumas políticas linguísticas tenham implicações às vezes opostas no ensino de 
espanhol, como discutido na última seção, uma formação crítica do professor pode favorecer uma 
escolha pedagogicamente mais eficiente, além de contribuir no sentido de onde se quer e se pode 

5  Por bilíngue entende-se um indivíduo que opera, em algum grau, em mais de uma língua (SALGADO; SAVAEDRA, 
2009, p. 143).
6  Ver Paraquett (2009).
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estar no ensino de língua espanhola no país.
Portanto, o professor pode trabalhar mais alinhado a um ensino mais libertador nas escolas, 

que esteja comprometido mais com a formação de atores do que espectadores sociais (FREIRE, 2014 
[1970], p. 48). Dessa forma, ainda que documentos oficiais sugiram uma agenda diferente a ser segui-
da no ensino de língua, como discutido anteriormente, comprometer-se com uma ou outra política 
linguística é uma postura política do professor, parte de sua formação crítica e prática cidadã.
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BILINGUAJAMENTO E RESISTÊNCIA  

NA DIGLOSSIA EXACERBADA DE  
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Ni de Uruguay ni de Brasil, ni en español ni en portugués. El portuñol es la lengua de las gónadas y del 
contrabando, del frío que cuaja el calor extremo que desciende sobre las personas y las cosas (Javier 
Etchemendi).

 No presente artigo, propomo-nos a discutir a problemática da mescla entre o português 
e o espanhol na fronteira do Brasil com o Uruguai a partir da obra do poeta artiguense Fabián 
Severo, que traz o portunhol fronteiriço, mediado sempre pelo afeto, para o centro de sua 
produção estético-literária. Estabelecendo um diálogo com importantes estudiosos, como Walter 
Mignolo, Hugo Achugar, Gloria Anzaldúa, entre outros, tencionamos defender a necessidade de 
se estabelecer uma área de pesquisa acerca da literatura fronteiriça, dadas as especificidades e a 
importância da literatura que se faz na/a partir da fronteira. Procederemos a um breve histórico 
da formação do Estado uruguaio, processo que o caracteriza inevitavelmente como um espaço 
intersticial desde sua criação e que vai assinalar a imagem que, dessa nação, constroem seus 
intelectuais. Compreendemos a prática literária do portunhol como um gesto de resistência política, 
uma vez que o hibridismo linguístico-cultural combate e resiste à imposição da monoglossia, da 
homogeneização expressiva e do apagamento das diferenças. Nesse sentido, mobilizaremos a noção 
de “bilinguajamento” proposta por Mignolo, que estaria, segundo ele, estreitamente vinculado a 
uma necessidade expressiva, existencial e política. Analisaremos, para tanto, alguns dos poemas 
de Severo nos quais podemos verificar a problematização de questões relacionadas ao portunhol 
enquanto língua materna, íntima, do lar, mas marginalizada e combatida pela institucionalização da 
homogeneidade oficial.

1  Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professora de Língua Espanhola 
no Colégio Militar de Juiz de Fora.
2  Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professora temporária de Língua 
Espanhola e Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.
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Demarcando territórios geográficos e sociolinguísticos

Quedan anuladas las constituciones y las leyes de cada país y a partir de ahora elaboraremos la normativa 
que refleje la realidad de este territorio tan particular llamado frontera (José Felicio).3

O processo histórico de conformação da fronteira Brasil-Uruguai apresentou algumas 
peculiaridades, marcadas por sua posição histórico-geográfica de espaço intermédio, que fizeram 
com que se constituísse uma cultura e língua originais, pautadas pela associação cultural e idiomática 
de dois países e pelas práticas de contrabando de mercadorias e de línguas, pelas crenças e ritos 
religiosos e pelos costumes e tradições de cada país.

Sua característica de fronteira seca, ou seja, sem obstáculos que inviabilizassem o contato, 
fez dessa região um cenário peculiar de transfronteirização e fluidez das interações locais. Segundo 
o diplomata Adriano Silva Pucci, a singularidade dessa fronteira “foi construída ao longo dos séculos 
e revela-se tanto na historiografia oficial do Prata como na história subjacente dos laços sociais, 
econômicos e culturais formados na esteira desse processo” (PUCCI, 2010, p. 20).

O limite entre Brasil e Uruguai, antes mesmo de ser descoberto por seus colonizadores, já 
havia sido sinalizado no mapa pela linha de Tordesilhas, ora retratando Santa Catarina como último 
território brasileiro, ora considerando a área que se estende até Colônia de Sacramento como parte 
do Império Português. A linha divisória entre os dois países foi finalmente demarcada pelos Tratados 
de 1851 e de 1909, estendendo-se “por 1.069km, ao longo de 749km de rios, canais e lagoas e 320km 
de fronteira seca” (PUCCI, 2010, p. 27). Vale ressaltar que, em termos jurídicos, “o limite é a linha 
que separa o território de dois Estados, a fronteira é a região ao redor do limite” (MELLO, 1986 apud 
PUCCI, 2010, p. 28).

No caso uruguaio há uma peculiaridade, pois o país inteiro pode ser considerado uma fronteira 
ou um país fronteira, como sugere Hugo Achugar em Uruguay, el tamaño de la utopia (1992). Segundo 
o crítico e ensaísta uruguaio, “todo país, toda nación presupone la frontera. Fronteras espaciales, 
lingüísticas, raciales o culturales. Pero Uruguay es o ha sido hasta el presente la frontera misma” 
(ACHUGAR, 1992, p. 22). Ao tentar definir a identidade do povo uruguaio associada à extensão do 
país, Achugar reafirma sua pequenez (ou até sua insignificância) em meio aos países maiores que 
o circundam: “Uruguay es un país pequeño y es un país frontera. Es difícil ser pequeño. Peor es ser 
pequeño y saberse frontera. Peor aún saberse pequeña frontera entre dos gigantes y quizás todavía 
peor sentirse petiso” (ACHUGAR, 1992, p. 13). No sentimento assinalado pelo crítico em relação ao 
tamanho do país, subjaz a identidade do cidadão uruguaio, esmagado pela supremacia dos países 
vizinhos. Sob nosso ponto de vista, essa sensação de esmagamento estaria mais acentuada entre os 
habitantes da fronteira, que vivem mais intensamente as influências do país com o qual faz limite e, 
dessa maneira, se sentem mais ameaçados e subjugados. 

3  Frase proferida, em tom de humor, por José Eduardo Martins Felicio, atual Embaixador do Brasil no Paraguai 
e, na época, Embaixador do Brasil no Uruguai, durante o “4o Seminário de Políticas de Integración de Frontera: espacio 
de vida diverso y complejo”, ocorrido no dia 30 de novembro de 2007, em Bella Unión, Uruguai. A íntegra encontra-se 
disponível em: <http://www.mides.gub.uy/innovanet/macros/TextContentWithMenu.jsp?contentid=891&site=1&cha
nnel=innova.net>. Acesso em: 19 ago. 2015.
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Ainda conforme observa Achugar:

Y Uruguay es una frontera, un lugar de paso. […] Pasaje hacia otras tierras, tierra de nadie, suburbio del 
mundo. Estas tierras nuestras no fueron en sí ni siquiera para los propios indios que las habitaban ya que 
ellos mismos eran la periferia del universo tupí, los remotos confines del Incaro, los arrabales del mundo 
amerindio y los arrabales de la colonia española y portuguesa. En verdad, solo empezamos a tener 
sentido cuando nos convertimos en límite, en zona de disputa entre dos culturas y dos imperios; […]. 
Desde el inicio fuimos campo de batalla entre españoles y portugueses, entre argentinos y brasileños 
(ACHUGAR, 1992, p. 21-22).

Essa visão negativa de campo de batalha se acentua ainda mais quando a associamos ao 
contrabando, às práticas ilegais da infração e da transgressão, tal como se pode observar novamente 
nas palavras de Achugar: “Frontera y contrabando. El límite y su infracción. La ley y su transgresión. 
Hemos vivido en un ir y venir con y sin pasaporte, a través de la frontera que es nuestro destino 
manifiesto como país” (ACHUGAR, 1992, p. 22).

O “ir e vir”, mencionados por Achugar, apesar da acepção negativa salientada, acabou por 
determinar que a aproximação e interação frequentes levassem à constituição da “identidade 
fronteiriça”, de modo que o cidadão que habita o outro país seja considerado, antes de tudo, um vizinho, 
e não um estrangeiro. De um lado e outro dessa fronteira compartilhada, os indivíduos são ligados pelos 
laços históricos, políticos, sociais, familiares, econômicos, culturais e, também, linguísticos. 

A hibridação linguística proveniente dessa fronteira se dá através da mescla do português do 
Brasil com o espanhol do Uruguai, dando origem ao portunhol fronteiriço, reconhecido pelos estudos 
linguísticos que o denominam DPU, sigla para Dialetos Brasileiros do Uruguai. Essa denominação 
traz explícita a ideia de que não existe uma língua única, unificada e normatizada: são vários dialetos 
oriundos das particularidades de cada região, de cada fronteira, pois tal como afirma Pucci:

No tocante à geografia humana, há um detalhe que não se deve perder de vista: na fronteira brasileiro-
uruguaia, cada localidade contígua é em si mesma uma fronteira, com características próprias. Nesse 
sentido, é possível dizer que há “várias fronteiras” entre o Brasil e o Uruguai, com problemas distintos 
(PUCCI, 2010, p. 74).

Memória e afeto na poesia de Fabián Severo
Fabián Severo, que vive em Montevidéu desde 2004 (onde leciona literatura e promove 

oficinas de escrita literária) nasceu em 1981, na cidade uruguaia de Artigas, que faz limite com a 
cidade brasileira de Quaraí, ao sul do país. A fronteira entre ambas as cidades se faz por uma ponte, 
construída sobre o rio Cuareim, e o contato entre elas se dá livremente pela simples transposição 
dessa ponte. É grande a influência comercial, cultural e linguística sobre os habitantes de um lado e 
outro da fronteira. No caso de Fabián Severo, a influência do português no espanhol oficial de seu 
país produziu um portunhol afetivo, já que é a linguagem praticada em casa, e que serve de matéria 
literária para seus três últimos livros: Noite nu Norte – Poemas en portuñol, lançado em 2010, que foi 
reeditado em uma edição bilingue, Noite nu Norte. Noche en el Norte. Poesía de frontera, em 2011; 
Viento de nadie, 2013, e NósOtros, 2014; todos compostos de poemas escritos em portunhol.4

4  Além destes três livros mencionados, Severo publicou seus poemas em livros coletivos: Labriegos del papel 
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O primeiro de seus livros escritos em portunhol, Noite nu norte, recebeu o prólogo do poeta 
uruguaio Javier Etchemendi, o qual reconhece na escrita de Severo uma postura política e ideológica 
que evidencia a fronteira, com seus habitantes, e, paradoxalmente, a define como “lugar de indefinición, 
de no pertenencia, en suma, es la entrada a un mundo mitológico” (ETCHEMENDI, 2010, p. 12).

Consideramos que “mundo mitológico” se refere à peculiaridade e singularidade desse 
território, marcado pela hibridação linguística e cultural que delinearam a identidade fronteiriça 
dos habitantes da região, ao mesmo tempo em que não determina o pertencimento a um lugar 
determinado. “Limbo”, como assinala Etchemendi: uma “especie de limbo que es la frontera” 
(ETCHEMENDI, 2010, p. 13). 

Ao resgatar um dos versos de Severo, “Artigas no tiene presidente”, Etchemendi ressalta 
uma dicotomia da fronteira: disputada entre dois países e abandonada por ambos. O verso de 
Severo estaria representando a falta de governo, de representação tanto da cidade como de sua 
população. E é justamente como representante de seu povo e de sua língua que a poética severiana 
pode ser definida.

Artigas no tiene presidente, dice el autor, definiendo así, casi por antonomasia su propia circunstancia, 
que es decir que no tiene gobierno, que no se siente representado, que no pertenece a lugar definido 
pero que, sin embargo, existe en esa especie de limbo que es la frontera. El limbo, como ya lo dijo el 
florentino, es un cielo sin Dios (ETCHEMENDI, 2010, p. 13).

No poema número Cuatorse, Severo comenta a respeito da influência da língua portuguesa 
sobre o espanhol sentida nos dias atuais, motivada pelos meios de comunicação (como o rádio e a 
televisão). Também é possível perceber a influência deixada pelos afro-brasileiros na comida e na 
religiosidade devido à grande presença de escravos fugidios no período colonial:

Desde piqueno
vemo seus programa
iscutemo suas música
aprendemo suas palavra
bailemo sus baile
cumemo sua cumida
resemo seus santo (SEVERO, 2011, p. 32).

A temática religiosa, de cultos afro-brasileiros, permanece na poética indicando que sua 
presença perdura nos dias atuais: 

Mas lo que me gustava mismo
eran las fiestas de los Ogún un terreiro da Elisa.
La Main me disía tudo lo que me pasava i iva pasar.

II (Rumbo, 2005), Las voces del mundo III (Centro Hispanoamericano de Artes y Letras, 2007), La fantástica casa de 
las palabras errantes (Rumbo, 2008), Príncipes del Talión. Muestra de escritores uruguayos (2009). O autor também 
compilou textos de seus alunos do liceo de Toledo para Fruto del desierto (Rumbo, 2008), Huellas de viento en la arena 
(Rumbo, 2009) e Los Soles de la Tormenta (Rumbo, 2010), publicações declaradas de Interesse Educativo pelo MEC. Tais 
informações encontram-se disponíveis em: <http://fabiansevero.blogspot.com.br/2011/02/quiero-ser-daqui-elder-
silva.html>. Acesso em: 12 jan. 2015.
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Avía música, baile i muinta cumida
banana, choriso con miel, porco asado,
asvés asta yavavan guaraná.
Eu gostava aunque no sabía las música
purque eran difísil.

Una volta, la Main me dice que mi santo es Yangó
Santo da yustisa i da sabedoria.
Desde intonses, antes de durmí
yo le pido forsa, lus i protesión.
Noum sei si ele me da (SEVERO, 2011, p. 57).

Outro tema que se repete é aquele referente ao contrabando, que constitui uma das formas 
de subsistência de muitas pessoas na região. Hoje em dia, houve uma inversão em decorrência do 
grande número de free shops nas cidades fronteiriças, que atraem muitos brasileiros devido à baixa 
cobrança de taxas.

Ontein me sacarum tudo lo que trasía de Cuaraí.
Outra ves me quitarum tudo.
[...]
Ainda se fose roubado,
mas era uma semana de trabaliu.
um bolso yeio com el suor da nosa frente.
[...] (SEVERO, 2011, p. 32).

Trata também das políticas, ou falta delas, para regularizar o comércio e torná-lo mais justo 
entre brasileiros e uruguaios: “Si eyos se levam lo que fasemo/ Purqué nou podemos trasé lo que 
eyos fasen (SEVERO, 2011, p. 40).

Em sua escrita, uma provável autobiografia poética, o eu lírico, Fabi (poema trinticuatro), 
declara que a língua que utiliza é a mesma que a mãe usa em casa e com a qual se comunicam muito 
bem, sem falha de compreensão, e que, no entanto, a professora não entende e não autoriza:

Mi madre falava mui bien, yo entendia.
Fabi andá faser los deber, yo fasía.
Fabi traseme meio litro de leite, yo trasía.
Desí para doña Cora que amaná le pago, yo disía.
Deya iso gurí i yo deiyava.

Mas mi maestra no intendía.
Mandava cartas en mi caderno
todo con rojo (igualsito su cara) i asinava imbaiyo.

Mas mi madre no intendía.
Le iso para mi mijo i yo leía.
[…]
Intonses serto día mi madre intendió i dice:
Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela
i yo deiyé (SEVERO, 2011, p. 58).



• 250 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Em outro poema, Severo reafirma o peso de políticas educacionais que combatem a língua 
materna com a qual guarda grande afetividade e também o preconceito linguístico contra os 
registros considerados incorretos ou fora do padrão culto da língua:

Yo no quiría ir mas en la escuela
purque la maestra Rita, de primer año
cada ves que yo ablava
pidía pra que yo repitiera i disía
vieron el cantito en su voz, así no se debe hablar
i todos se rían de mim
como eya pidía que yo repitiera
yo repitía i eyos volvían se ri [...] 
(SEVERO, 2011, p. 54, grifos do poeta). 

No posfácio, escrito pelo linguista uruguaio Luis Ernesto Behares, nos é apresentada uma 
análise da linguagem sob o ponto de vista do afeto, uma vez que, mesmo que seu uso seja relacionado 
a pessoas de baixa cultura e capacidade intelectual, já que é considerado erro e até destruição dos 
dois idiomas nacionais – como já havia assinalado Perlongher (2004) –, o portunhol artiguense, 
tal como o portunhol utilizado em outras áreas fronteiriças de fácil circulação,5 como Rivera, Chuy 
ou Rio Branco, é na verdade uma forma usual e íntima, praticada no lar, entre familiares, amigos e 
repassada de mãe para filho:

Me parece importante señalar enfáticamente ese hecho: Severo quiere escribir su lengua materna, su 
“portuñol”, porque la extraña, porque la necesita para vivir y para ser él mismo. Todos estamos avisados 
de que ese “portuñol” es considerado por muchos, tal vez los mismos que quisieran hablar como miembro 
de la Real Academia, como una devastación del español y del portugués, una lengua fea, de gentes feas 
y de escaso interés intelectual y cultural. [...] En esa innovación improvisada está la clave de su escritura, 
como un acto de amor a su lengua materna, para hacer de ella un registro emocional vibrante, poético, 
que pueda ser sentida al perder su evanescencia oral en una escritura (BEHARES, 2010, p. 95).

Bilinguajamento: experiências entre fronteiras linguísticas e espaciais
Walter Mignolo, no artigo “Bilinguajando o amor: pensando entre línguas”, faz uma 

análise das experiências na fronteira, destacando o bi ou plurilinguajamento como uma brecha no 
processo de globalização e como negação da tendência de se associar a civilização à “pureza” do 
monolinguajamento colonial e nacional (MINGOLO, 2003, p. 340).

Ao mencionar que a gramática da língua espanhola havia sido organizada no final do século XV 
por Antonio de Nebrija como símbolo de colonização e organização do caos do linguajamento cotidiano, 
Mignolo apresenta outro processo no qual o bilinguajamento cotidiano evidencia que a gramática não 
dá conta de controlar e conter a língua, ainda mais se essa língua está em contato com outra.

O exemplo citado é o contexto da língua espanhola em contato com a língua inglesa em 
território norte-americano. Nesse processo, os indivíduos migrantes ou filhos de hipano-falantes 

5  Onze municípios brasileiros limitam com o Uruguai: Chuí, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Erval, Aceguá, 
Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Quaraí, Uruguaiana e Barra do Quaraí. O Uruguai, por sua vez, tem cinco 
departamentos lindeiros como o Brasil: Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera e Artigas (PUCCI, 2010, p. 72).
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que migraram para os Estados Unidos adotam uma linguagem que mescla o espanhol com o inglês, 
e reivindicam uma legitimidade para o uso que fazem dessa variedade linguística – como no caso 
da escrita do livro Borderlands/La frontera: The new mestiza, no qual a escritora Glória Anzaldúa 
celebra a mistura produzida no seu espanhol chicano.

Apesar de habitar o território estadunidense e de aí ter nascido (nasceu no Texas, em 1942), 
Anzaldúa não se sente plenamente identificada nesse lugar, pois a forte presença de sua herança 
mexicana determina um pertencimento oscilante entre as duas culturas, o que acarreta oscilação 
até mesmo na linguagem utilizada, já que esta está tão impregnada de interferências de uma língua 
na outra, que leva a configuração de uma terceira língua.

Mignolo assinala que tal processo de hibridização linguística deve ser caracterizado como 
bilinguajamento – que se difere do bilinguismo por esse se tratar mais de uma habilidade que de 
um estilo de vida. O bilinguajamento estaria muito mais vinculado a uma necessidade expressiva e, 
por que não dizer, existencial e política. Segundo o crítico, “o bilinguajamento como estilo de vida 
é possível nas fraturas de uma língua hegemônica (nacional ou imperial), [e] supera o medo e a 
vergonha daqueles que não dominam a língua principal” (MIGNOLO, 2003, p. 359).

Também em Severo, percebemos a superação do medo e da vergonha de não escrever em 
língua nacional. Muito mais que isso, podemos observar que o que pretende com a escrita em 
portunhol é assegurar a visibilidade de uma língua apagada pelas políticas de promoção de língua 
nacional. Para além de exercício de criação de matéria literária, o aproveitamento do portunhol 
estaria associado a uma tentativa de resgate e legitimação da língua materna pela qual tem grande 
afetividade e com a qual se sente identificado como ser da fronteira:

Nos semos da frontera/ como u sol qui nase trás us ucalito/ alumeia todo u día ensima du rio/ i vai 
durmí la despós da casa dus Rodrígues.// Da frontera como a lua/ qui faz a noite cuasi día/ deitando 
lua nas maryen Del Cuareim.// Como el viento/ que ase bailar las bandera/ como a yuva/ leva us ranyo 
deles yunto com los nuestro.// Todos nos semo da frontera/ como eses pásaro avuando de la pra qui/ 
cantando um idioma que todos intende.// Viemos da frontera/ vamo pra frontera/ como us avó i nosos 
filio/ cumendo el pan que u diabo amasó/ sofrendo neste fin de mundo.// Nos semo a frontera/ mas que 
cualqué rio/ mas que cualqué puente (SEVERO, 2011, p. 91, grifo nosso).

Considerações finais
Ao escrever em espanhol chicano e em portunhol, Gloria Anzaldúa e Fabián Severo, ao 

mesmo tempo em que defendem a existência e legitimação de suas línguas, promovem também 
seus “estilos de vida”, que denunciam suas necessidades e desejos “para realizar a política e a 
ética da libertação”. Relacionada à noção de pensamento dialógico, proposta por Paulo Freire, tal 
libertação – da opressão social e econômica – pressupõe, ainda, a tomada de consciência, uma 
vez que nos livraríamos do peso da colonização intelectual, que segundo Mignolo, é “o lado mais 
sombrio da modernidade” (MIGNOLO, 2003, p. 360).

Podemos considerar, ainda, que ao fazer uso das linguagens híbridas a escrita desses 
escritores relacionam-se ao que Sônia Torres menciona sobre o emprego do hibridismo como estética 
crítica que, “ao invés de simples apropriação ou adoção de uma estética”, o portunhol severiano 
ou o espanhol chicano assumem “um movimento que busca modificar conceitos da nação como 
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organismo fechado e coeso” (TORRES, 1996, p. 183). É esse o caráter de suas obras: trazer à luz uma 
língua e uma comunidade que estiveram apagadas e à margem das noções seletivas de nação.

Voltando a atenção para a produção literária de Severo, somos levados a perceber que, através 
do bilinguajamento e da escrita de sua literatura na língua que defende, o escritor permite entrever 
seu “estilo de vida entre línguas, um processo dialógico, ético, estético e político de transformação 
social” (MIGNOLO, 2003, p. 359). Dizemos transformação social porque, ao dar visibilidade ao 
seu portunhol artiguense, herança das línguas, tradições, crenças, costumes e culturas de dois 
países vizinhos, Severo também abre espaço para que outras pessoas, descendentes dessa mesma 
mistura, possam identificar-se como sujeitos sociais através de sua língua.

A importância desse gesto de resistência – resistência no sentido de combater as políticas 
educacionais que ignoram sua língua materna – vai além de um resgate da memória ou da tentativa 
de dar visibilidade a uma camada da população fronteiriça. Mignolo defende a necessidade de se 
pensar o bilinguajamento e os projetos educacionais como 

temas obrigatórios para a discussão de políticas públicas, para a conscientização em educação bilíngue, 
para colaborar na construção de novas comunidades e para explorar novas avenidas epistemológicas nas 
culturas do conhecimento acadêmico (MIGNOLO, 2003, p. 371).

E é isso que a escrita em portunhol – ou spanghish, ou hindisglish, ou em qualquer linguagem 
híbrida – representa: uma ação no sentido de colocar em prática um “projeto educacional”, que inclui 
um movimento social, uma vez que pode considerar-se como um projeto contínuo de resistência 
e conscientização, como diria Freire. Uma nova tomada de consciência e ação de resistência à 
colonização e aos construtores da nação, que se impuseram através da violência que foi incutida 
por meio da dominação econômica, linguística, religiosa e cultural (MIGNOLO, 2003, p. 371).
 É nesse sentido que consideramos a escrita em portunhol como um gesto político de 
resistência à neutralização das diferenças linguísticas. Ao resgatar sua língua materna e empregá-
la em sua escrita, Severo abre espaço no cenário literário para uma produção linguística que 
caracteriza uma cultura muito pouco conhecida e para uma língua considerada impura e que foi 
banida da educação escolar. Dessa maneira, o poeta põe em evidência a maneira como línguas, 
culturas e pessoas são excluídas do processo de conformação do estado-nação, ao mesmo tempo 
em que promove, na acepção de Mignolo, o amor do bilinguajamento, que 

nasce das e nas periferias das línguas nacionais e nas experiências transnacionais [...] amor pelo lugar 
entre línguas, [...] pela desarticulação da língua colonial e pelas subalternas, [...] pela impureza das línguas 
nacionais, e [...] como corretivo necessário à ‘generosidade’ do poder hegemônico que institucionaliza a 
violência (MIGNOLO, 2003, p. 371).
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Introdução
Este trabalho é parte de nossa investigação sobre os processos de construção de sentido 

em uma sala de aula de Espanhol/Língua Estrangeira, e tem como objetivos refletir sobre a noção 
de identidade fragmentária do professor e discutir modelos prescritivos de ensino de língua 
estrangeira, tendo em vista a abordagem teórico-metodológica de enfoque por tarefas. 

A escolha por essa abordagem e pelo material a ser analisado se deve a sua importância em 
um contexto específico de formação inicial de professores: o curso CLAC. Trata-se de um projeto 
de extensão da Faculdade de Letras da UFRJ que, apesar de oferecer aulas de língua estrangeira 
nos moldes de cursos livres, tem como objetivo principal a complementação da formação docente 
dos graduandos a partir da sua atuação como monitores, lecionando o idioma para o qual estarão 
habilitados ao final de sua graduação. A respeito do processo de formação inicial dos licenciandos 
que atuam como bolsistas no projeto, é importante observar a força que o material didático pode 
exercer sobre a prática do docente em formação, seja na construção de sua identidade como 
professor, seja na maneira como assume um posicionamento mais prescritivo ou mais aberto em 
relação à língua, ou, ainda, na maneira como executa seu planejamento a partir das sequências 
didáticas propostas pelo livro.

Visamos, então, a partir de uma perspectiva dialógica sobre a prática docente, a analisar o 
livro didático Lengua Viva (volume 3), utilizado em aulas do nível 5 do curso de Espanhol do CLAC, 
verificando as correntes teóricas que fundamentam sua abordagem; o diálogo que a proposta 
teórico-metodológica do material estabelece com a heterogeneidade discursiva; e seu papel no 
processo de construção da identidade do professor.

A prática pedagógica como jogo discursivo
Tomamos como noção basilar para a compreensão do caráter dialógico das interações de 

sala de aula a concepção bakhtiniana de que a palavra é o modo mais essencial da relação social 
e de compreensão da linguagem, pois não existe sem a atividade humana e sem um contexto 
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interacional. Esses movimentos interacionais, entretanto, constituem também pontos de interseção, 
deslocamentos, aproximações, afastamentos e limites em relação ao processo de construção de 
sentidos, uma vez que um enunciado 

nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode 
deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento 
(BAKHTIN, 2003, p. 298).

Sob esta perspectiva – e tendo como foco, o ambiente de sala de aula –, podemos afirmar 
que a interface aluno-professor constrói, sempre na relação entre seus membros, os sentidos 
atribuídos a sua prática, ao processo de construção do conhecimento, as suas escolhas, e a si 
mesmos, pois, como propõem Bakhtin e Volochínov, 

a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 
extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1999, p. 113).

Outra noção importante sobre a qual apoiamos nossa análise é a de atitude responsiva 
(BAKHTIN, op. cit.), a qual propõe que cada enunciado suscita no outro uma resposta, uma tomada 
de posição em relação a, a partir de uma condição de alteridade. Neste sentido, a prática pedagógica 
do docente se materializa como resposta/atitude responsiva em relação aos discursos com os quais 
dialoga: os que lhe aporta sua formação, os que configuram o saber docente, os que se manifestam 
na prática dos alunos, os que emergem do livro didático, e todos os outros que estão imbricados na 
sua constituição como sujeito – mesmo aqueles que já constituem respostas a outros enunciados 
“sob a forma de compreensão responsiva silenciosa” (FREITAS, 2010, p. 119). Assim, estabelece-se, 
também, a noção de sujeito fragmentado, heterogeneamente constituído e atravessado por outros 
discursos que, ao longo das interações, foram sendo reacentuados e retrabalhados. 

De modo semelhante, a identidade também pode ser entendida como um constructo a partir de 
efeitos de sentido e de movimentos de identificação com a exterioridade. A identidade é, deste modo,

[...] formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam [...] o sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente (HALL, 1987 
apud HALL, 1992, p. 13).

Sobre o processo de coconstrução das identidades de sala de aula – e com base em Orlandi 
(2000), que afirma que a palavra é relação de sentidos entre os interlocutores –, sustentamos 
que a identidade de cada parte da interface aluno-professor se constrói na relação com o seu par, 
em um trabalho conjunto das subjetividades em questão. Deste modo, o professor assume um 
ethos discursivo docente quando se encontra em relação com aquele que se inscreve em práticas 
discursivas como aluno, e este, por sua vez, se desloca para uma posição de aluno no diálogo com 
aquele que se inscreve em práticas discursivas como docente.

A abordagem metodológica de um livro didático também representa uma manifestação 
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discursiva dialógica, pois está intrinsecamente relacionada a fatores sociais, políticos, históricos e 
econômicos, e parte de uma resposta e uma reatualização de metodologias anteriores.

Los objetivos de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas no han variado mucho a lo largo de su recorrido 
histórico. Lo que cambia es más bien su formulación adaptada a los tiempos (SÁNCHEZ PÉREZ, 1997, p. 11).

Dito de outro modo, uma abordagem metodológica se articula a partir de uma dada 
conjuntura e das condições de produção do discurso (PÊCHEUX, 1997), ou seja, a partir das relações 
de força que constituem o discurso. As tensões, rupturas e os lugares ocupados socialmente pelos 
sujeitos também são constituintes do desenvolvimento de uma nova abordagem metodológica 
para os materiais didáticos e dos discursos que atravessam sua proposta. 

Modelo de método
Richards e Rodgers (1986) propõem um modelo com quatro elementos: método (method), 

abordagem (approach), desenho (design) e procedimentos (procedures). A abordagem consiste 
na concepção de linguagem e afiliações teóricas que as fundamentam.1 O desenho diz respeito 
aos objetivos, ao programa de ensino, aos tipos de atividades a serem desenvolvidas, bem como 
aos papéis atribuídos ao aluno e ao professor. Este último seria, conforme demonstra a Figura 1, o 
elemento intermediário, que reflete a teoria que embasa a abordagem e delimita os procedimentos 
a serem desenvolvidos. Os procedimentos compreendem a técnica, o comportamento e as 
estratégias didáticas do professor para a execução do seu programa de ensino, de acordo com a 
abordagem. Assim, percebe-se que não há uma relação hierárquica entre os elementos do modelo, 
entendendo-se por método a relação mútua e constitutiva entre os elementos. 

Figura 1 Elementos que compõem um método. Fonte: extraída de Richards e Rodgers (1986, p. 33).

Método comunicativo 
Na década de 70, concomitante aos avanços dos estudos do discurso, Hymes (1991) afirma 

que um uso competente da língua implica mais do que o conhecimento de regras e estruturas; é 
necessário também que o aluno conheça as regras do discurso de uma comunidade. Desta forma, 
propõe-se a noção de competência comunicativa como a incorporação da dimensão social do uso 
da língua como habilidade a ser considerada no processo de ensino e aprendizado de uma língua 
estrangeira. Almeida Filho (1997) define a competência comunicativa como

1  A título de exemplo, propomos as abordagens estrutural, interacional, funcional, nocional-funcional, 
comportamentalista e humanista, cada uma baseada em pressupostos teóricos diferentes e com concepções de 
linguagem também diferentes.
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um conhecimento abstrato subjacente e a habilidade de uso não só de regras gramaticais (explícitas 
ou implícitas) como também de regras contextuais ou pragmáticas (explícitas ou implícitas) na criação 
de discurso apropriado, coeso e coerente. Esse conceito de competência comunicativa é, para alguns 
teóricos, distinto do conceito de desempenho comunicativo (HYMES, 1972), mas o tomamos aqui como 
englobando tanto competência como desempenho efetivo (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 56).

O método comunicativo surge, então, como uma junção de competências que remetem à 
dimensão discursiva e às condições de produção dos enunciados de acordo com a intencionalidade 
e situacionalidade. A gramática passa a estar a serviço da intenção comunicativa, que se concretiza 
em exercícios de comunicação real ou simulada nos quais o erro constitui um processo natural da 
aprendizagem. Observa-se, também, uma maior interatividade, uma vez que o aluno é estimulado 
a descobrir de forma autônoma as regras de funcionamento da língua a partir de suas necessidades 
e do seu conhecimento prévio.

O papel que o aluno pressupõe nesse modelo reflete uma perspectiva dialógica do processo 
de ensino e aprendizado, pois o novo tem seu sentido construído no contínuo dos discursos já 
conhecidos pelo aluno, e a construção do conhecimento dependerá do posicionamento ao qual o 
aluno adere diante dos enunciados que se apresentam.

A abordagem por tarefas
Tendo em vista o material a ser analisado neste estudo, nos voltamos, nesta seção, para um 

método de ampla difusão no campo de ensino do espanhol como língua estrangeira. Consistindo 
mais propriamente em uma abordagem do que em um método, a abordagem de enfoque por 
tarefas surge como uma reformulação do método comunicativo, repensando o desenho (design) 
do método e as funções da língua de acordo com o contexto comunicativo. Sobre a competência 
comunicativa, vista desde o ponto de vista desta abordagem, Melero Abadía (2000) afirma que

la ‘competencia comunicativa’ implica el conocimiento no sólo del código lingüístico, sino también saber 
qué decir, a quién, y cómo decirlo de forma apropiada en una situación determinada, es decir, percibir los 
enunciados no sólo como realidades lingüísticas, sino también como realidades socialmente apropiadas 
(MELERO ABADÍA, 2000, p. 81).

Nesse sentido, a abordagem por tarefas propõe uma interação em sala de aula a partir de 
contextos autênticos de comunicação e as tarefas se configuram como a resolução dos problemas 
relativos ao uso real da língua. Esses contextos autênticos de comunicação, no entanto, estão 
inexoravelmente ligados à dimensão discursiva, na qual estão imbricados a história, os enunciados, 
as tensões, as formações discursivas, as práticas nas quais se inscrevem e todos os outros elementos 
que constituem os sujeitos. 

Lugares especiais” são os modos de dizer/pensar que resultam apropriados numa sede partidária, ou 
na igreja, ou em uma aula universitária, ou entre os aficionados de um time de futebol etc. A vida da 
cidade, como o ethos (hábitos compartilhados), articula-se mediante “lugares especiais”, diversos e com 
frequência inconciliáveis. Uma certa expressão funciona aqui, mas não ali, um tipo de argumentação 
serve para convencer a este interlocutor, mas não àquele (VIRNO, 2013, p. 20).
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Embora o livro didático Lengua Viva não explicite nenhuma afiliação a um ou outro método, 
é possível observar, já na página de apresentação do material, algumas referências ao processo a 
ser desenvolvido em cada unidade (ver Anexo I), que revelam uma abordagem por tarefas:

• atividades de língua que compreendem cinco habilidades, incluindo-se a interação oral. 
Note-se que esse subitem encontra-se referido por uma legenda diferente daquela 
proposta para a expressão oral, entendendo que consistem em habilidades diferentes;

• competências gerais, que tratam de questões culturais, verificando-se uma perspectiva 
de língua como prática social;

• competências comunicativas, que propõem os conteúdos linguísticos – separados de 
acordo com os níveis da língua – a serem trabalhados, a fim de se atingir um determinado 
objetivo comunicativo, dada a função que a língua assume naquele contexto e a sua 
dimensão discursiva;

Além dos quadros esquemáticos que culminam em representações mentais, os quais:

• delimitam os atos de fala e funções linguísticas para estruturas vistas ao longo da 
unidade – quadro de comunicación;

• apresentam tópicos estruturais de gramática, a partir dos quais o aluno elaborará uma 
regra hipotética que poderá confirmar-se ou não ao longo do processo – quadro de 
gramática;

• agregam vocabulário pertinente ao tema tratado na unidade – quadro de vocabulário;
• propõem estratégias de aprendizado que possam ajudar o aluno a solucionar problemas 

com o uso da língua – quadro de estratégias.

O índice do material, organizando as unidades didáticas, apresenta o tema a ser tratado em cada 
capítulo e detalha as funções e usos das estruturas a serem trabalhadas em cada contexto situacional 
autêntico. Ele se subdivide em cinco categorias, das quais três consistem nos quadros esquemáticos 
de comunicação, gramática e vocabulário, somando-se a estes o tópico de cultura. A quinta categoria 
explicita os gêneros textuais e discursivos encontrados em cada unidade (ver Anexo II).

Como forma de estabelecer alguns critérios para nossa análise, propusemos quatro 
pretensas expectativas acerca do aprendizado de uma língua, a partir das quais foi possível traçar 
um quadro com o que foi observado no livro:
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Tabela 1 Análise do material versus expectativas de aprendizado.

a) Confrontar-se com ferramentas, mecanismos de 
comunicação e os gêneros veiculados por eles.

A abordagem proposta pelo livro e os procedimentos 
sugeridos propõem uma mediação entre o aluno e os 
gêneros comunicativos e discursivos produzidos por 
diferentes atividades humanas e veiculados a partir de 
diferentes mecanismos de comunicação.

b) Produzir conhecimento a partir de uma 
perspectiva crítica, repensando as posições 
sociais e questões que permeiam o cotidiano.

O desenho do modelo propõe reflexões e discussões 
sobre os âmbitos social e histórico; porém, por vezes se 
mostra superficial, o que pode inviabilizar o processo 
de uma apreciação crítica do aluno.

c) Ultrapassar as fronteiras do local em direção 
ao global.

O material apresenta dois desenhos diferentes: ora 
propõe atividades e procedimentos que mobilizam uma 
perspectiva global, ora demonstra uma inferiorização 
do papel da interculturalidade ao privilegiar somente 
uma variedade do Espanhol. As outras são apenas 
mencionadas a partir de textos e atividades não 
significativas.

e) Permitir que os objetivos comunicativos 
em uma situação de uso da língua estrangeira 
sejam alcançados.

A abordagem propõe procedimentos que envolvem 
ora contextos reais de língua em uso, ora amostras 
artificiais de diálogos e que nem sempre refletem uma 
procupação com a dimensão discursiva.

A abordagem por tarefas também se caracteriza por uma sequência de tarefas que giram ao 
redor de um mesmo tema, conduzindo a uma tarefa final – processo que se verifica nos projetos 
constantes ao final de cada três unidades do livro (ver Anexo III). É através da resolução de tarefas, 
com um nível de complexidade crescente, que o aluno vai gradualmente alcançando os objetivos 
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pretendidos, pois é motivado a mobilizar todas as habilidades e competências desenvolvidas 
previamente, além de aportar seu conhecimento pessoal sobre o tema. Desta maneira, observa-se 
um movimento de cooptação e motivação dos alunos a participarem da negociação de significados 
situações de comunicação.

Considerações finais
Observa-se, ao longo das unidades didáticas do livro Lengua Viva, a presença de exercícios 

de base gramatical e estrutural, nos quais os alunos devem preencher lacunas com os elementos 
linguísticos já dados (ver Anexos IV e V). Estas atividades têm graus de distanciamento diferentes em 
relação ao ato discursivo; em alguns, verificam-se as funções linguísticas e os atos de fala implicados 
em uma situação comunicativa (Anexo IV); em outros (ver Anexo V), há um distanciamento das 
funções e usos da língua em detrimento de um enfoque meramente gramatical. Entendemos 
essa coexistência de perspectivas em relação à abordagem e aos procedimentos como as vozes 
e os enunciados que atravessam o discurso: vozes de um discurso prescritivista, gramatical e 
homogeneizador.

A respeito da prática pedagógica do professor, conforme proposto na seção Modelo de método, 
cada método compreende uma abordagem, um desenho e procedimentos específicos, que implicam 
uma atuação docente diferente, na medida em que dialogam com cadeias discursivas e se vinculam a 
regimes de verdade também diferentes. Deste modo, o método que se paute em um processo mais 
prescritivo de ensino da língua, além de revelar discursos nos quais a luta de classes e a construção 
dos significados são mais tensionadas, acarretará um distanciamento entre os interlocutores – neste 
caso, professor e aluno – no processo de negociação do significado. Um método, entretanto, que 
denote uma preocupação com os usos, funções e contextos linguísticos – além de considerar suas 
implicações discursivas, – indicia um processo mais aberto de negociação dos sentidos, motivando 
uma maior adesão e engajamento por parte dos alunos, os quais podem vislumbrar, no processo, 
uma possibilidade de agir de acordo com suas marcas identitárias e discursivas.

Concluímos nossa reflexão pontuando como as identidades de aluno e professor também se 
construirão de modos diferentes a partir da prática pedagógica, uma vez que não se estabelecem em 
um único sentido, mas sim a partir de todos aqueles efeitos de sentido que implicam o processo de 
negociação. Assim, a identidade não constitui um bloco rígido e homogêneo, mas uma posição marcada 
por vieses diferentes. É importante ressaltar, contudo, que o método tampouco constitui um bloco 
homogêneo, podendo compreender, ao mesmo tempo, procedimentos mais focados no componente 
sociodiscursivo, e outros com enfoque no componente gramatical, pressupondo contextos reais 
de comunicação quando, na verdade, constituem amostras artificiais de língua, conforme revelam 
alguns exercícios do livro. Desta maneira, tarefas como o projeto interdisciplinar proposto pelo livro 
indiciarão um viés menos uniformizador da prática docente, uma vez que a resolução de problemas 
linguísticos se dará a partir dos sentidos também construídos para tal esquema, coexistindo, nesse 
processo, a inscrição dos sujeitos envolvidos tanto em práticas discursivas de língua estrangeira como 
na língua materna, num movimento de identificação com a língua-alvo. 
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Anexo I
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Anexo II



• 265 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Anexo III
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Anexo IV
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Anexo V



CLDP: AÇÕES E PERSPECTIVAS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

DE ESPANHOL

Kátia Rodrigues Mello Miranda 
Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho 

Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – Faculdade de Ciências e Letras (FCL)

Palavras iniciais
Nosso objetivo no presente trabalho é apresentar o espaço de parceria implementado no Cen-

tro de Línguas e Desenvolvimento de Professores (CLDP) da Faculdade de Ciências e Letras de Assis  
(FCL Assis – Unesp), seus desdobramentos como contexto de pesquisa em formação de professores de 
Espanhol/Língua Estrangeira (doravante E/LE), bem como as perspectivas de trabalho nesse âmbito.

O CLDP é um projeto de extensão colaborativo entre o Departamento de Letras Modernas e 
o Departamento de Educação da Unesp de Assis, com o apoio da PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) e 
da Arex (Assessoria de Relações Externas) da referida Universidade. Em funcionamento desde 2010, o 
CLDP possui uma equipe administrativa composta de coordenador e vice, docentes do Departamento 
de Educação (responsáveis pela supervisão dos estágios de observação e regência), e docentes do 
Departamento de Letras Modernas (encarregados da consultoria das línguas estrangeiras ensinadas 
no Centro), além de alunos monitores que desempenham atividades de organização.

O CLDP oferece cursos em diferentes níveis e de participação aberta à comunidade interna 
e externa ao campus. Esses cursos são supervisionados por docentes das Línguas Estrangeiras (LEs) 
da universidade e ministrados por alunos da graduação em Letras – isto é, professores em processo 
de formação inicial –, como parte do estágio de regência em LE. Atualmente, as línguas ensinadas 
no CLDP são Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Mandarim. 

Considerando o ensino de línguas estrangeiras na atualidade – e crendo que os processos 
de formação inicial de professores de línguas deve ser objeto de reflexão – nosso objetivo foi o de 
articular um lugar de diálogo, no âmbito do curso de graduação em Letras/Espanhol, em nossa 
instituição, com o intento de diminuir as barreiras que a estrutura curricular, por muitas vezes, nos 
impõe, ao separar em disciplinas questões de língua e questões sobre ensino de língua e literatura. 

Frente às novas demandas e ao fato de que muitos docentes não investem numa forma-
ção permanente, é necessário que a formação inicial nos cursos de graduação seja cuidadosa-
mente planejada e realizada (ERES FERNÁNDEZ, 2008). Com relação a isso, Eres Fernández (2008)  
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argumenta que

tanto as disciplinas vinculadas ao Bacharelado (língua, literaturas, linguística, estudos literários etc.) 
quanto aquelas relacionadas à Licenciatura (práticas...) devem articular-se de maneira a que o futuro 
professor conclua seu curso com uma visão ampla e ao mesmo tempo profunda das principais questões 
relativas ao idioma e ao seu ensino (FERNÁNDEZ, 2008, p. 280).

Sob esse prisma, o espaço de orientação e reflexão criado no contexto de supervisão dos 
alunos estagiários de espanhol do CLDP tem por intuito, então, propiciar condições para que esses 
alunos-professores possam emancipar-se e desenvolver uma identidade profissional. 

Atividades pedagógicas e de orientação
Nas reuniões de supervisão e orientação dos estagiários de espanhol, em geral realizadas 

a cada três semanas, são discutidas questões acerca da prática dos alunos como professores e há 
espaço para que todos narrem suas experiências, dificuldades e êxitos nas aulas ministradas. Os 
assuntos tratados perpassam dúvidas linguísticas mais pontuais, reflexões de ordem didático-me-
todológica e questionamentos referentes à organização administrativa dos cursos. 

Dessa maneira, os alunos-estagiários compartilham suas dificuldades, tendo a oportuni-
dade de refletir sobre elas e de discutir estratégias com a colaboração de todos os participantes. 
O professor supervisor intervém com algumas orientações mediante os problemas expostos e de-
sempenha o papel de mediador nesse processo de busca coletiva.

Essas reuniões são gravadas em áudio e parte das conversas é transcrita e analisada 
posteriormente, com o objetivo de registrar o processo de desenvolvimento dos alunos estagiá-
rios, além da preocupação em retratar sua perspectiva como professores em formação inicial. Os 
estagiários são, também, incentivados a gravar suas aulas e elaborar diários reflexivos sobre sua 
prática, ou seja, a registrar suas experiências.

Cabe assinalar que essa linha de trabalho se pauta nos pressupostos da metodologia quali-
tativa de pesquisa que, além de permitir aos envolvidos observar todo o movimento do processo 
pesquisado, caracteriza-se por um caráter emancipador, na medida em que incentiva e promove a 
independência e o desenvolvimento da capacidade de reflexão do professor (TELLES, 2002). 

Ensino de Espanhol/LE no CLDP: reflexões, desafios, ações e perspectivas
Nos cursos oferecidos pelo CLDP buscamos priorizar o ensino das línguas estrangeiras para o 

uso, ou seja, para a comunicação efetiva, o que pressupõe, dentre outros aspectos, a participação dos 
alunos em diversas atividades de produção oral. Embora seja essa a orientação e o objeto de aprofun-
damento e discussão, criar estratégias para favorecer a produção oral dos alunos parece ser uma das 
dificuldades constantes, conforme podemos observar no excerto a seguir, extraído de depoimentos de 
alunos-professores, realizados durante as reuniões pedagógicas:1

1  Esta e as demais citações enumeradas foram extraídas de depoimentos de alunos estagiários de Espanhol/LE, 
coletados durante as reuniões pedagógicas.
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(01) Ah bom eu acho que a maior dificuldade é fazer os alunos falarem né. [...] se deixar, só eu fico fa-
lando na sala sabe e eu também eu me empolgo; às vezes também e vou lembrando das coisas, ah eu 
acho legal falar isso, que na Argentina tinha isso e fazer contraste com o Brasil né [...] mas, assim, a maior 
dificuldade é fazer os alunos falarem.

Portanto, ao vivenciarem a prática, uma das inquietações dos professores estagiários está 
relacionada à metodologia de ensino da língua: demonstram com muita frequência a dificuldade 
e, ao mesmo tempo, o empenho por desprender-se do “modelo tradicional” de ensino de LEs, e, 
em geral, manifestam tal consciência, mas não sabem muito bem como desenvolver esse “outro” 
modelo. De certa forma, isso denota a angústia diante do desejo de serem professores que criam 
contextos para que seus alunos possam desenvolver suas habilidades linguísticas de forma dialógi-
ca e comunicativa, como se nota no seguinte fragmento de depoimento:

(02) Encontrei dificuldades no modo de ensinar, pois não queria cair no método tradicional, desejava 
trazer atividades diferenciadas, um método de exposição que despertasse o interesse do aluno. Quanto 
a esse desejo tive dificuldades, pois não sabia muito bem como elaborar as atividades, o que fazer. Desse 
modo, pelo uso de músicas e vídeo ser muito atrativo para os discentes, sempre procurava canções onde 
pudesse trabalhar certo tempo verbal, ampliar o vocabulário, praticar a compreensão oral.

No que se refere à formação do professor de língua no Brasil, Moita Lopes (1996) ressalta a 
preocupação de cursos de formação inicial de professores apenas com o desenvolvimento mínimo 
da competência linguística do professor. Em consequência disso, o profissional de línguas estran-
geiras, muitas vezes, apresenta dificuldades para fazer escolhas “sobre o quê, o como e o porquê 
ensinar que sejam informadas teoricamente” (MOITA LOPES, 1996, p. 179). 

Nessa direção, os professores estagiários do CLDP buscam encaminhamentos para sua prá-
tica, que os levam necessariamente a buscar, nas teorias existentes sobre o ensino de línguas, 
formas de criar e recriar sua prática em sala de aula, postura esta desencadeada nos processos de 
reflexão compartilhada sobre sua própria prática pedagógica. 

Em face dessa preocupação, a questão do método de ensino é debatida e exposta de forma 
que os graduandos possam refletir sobre a melhor maneira de agir em sala de aula para atingir 
os objetivos propostos em seu planejamento. Nesse sentido, ressaltamos que Leffa, já há mais de 
duas décadas, chama a atenção para o fato de que, em termos de escolhas metodológicas, não se 
deve admitir “nem a aceitação incondicional de tudo que é novo nem a adesão inarredável a uma 
verdade que, no fundo, não é de ninguém” (LEFFA, 1988, p. 234). O autor esclarece, ainda, que

nenhuma abordagem contém toda a verdade e ninguém sabe tanto que não possa evoluir. A atitude 
sábia é incorporar o novo ao antigo; o maior ou menor grau de acomodação vai depender do contexto 
em que se encontra o professor, de sua experiência e de seu nível de conhecimento (LEFFA, 1988, p. 234). 

Os professores estagiários relatam suas inseguranças e dificuldades também em relação a 
aspectos formais e/ou gramaticais. Isso revela, de certo modo, duas questões: a persistência dos 
conteúdos estritamente gramaticais em suas aulas, bem como a conscientização de suas próprias 
deficiências linguísticas, como ilustra o excerto a seguir:
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(03) Foi a aula mais tensa, com pronomes complemento, foi a aula que eu tive vontade de parar e sair 
correndo, porque eu falava e eu mesmo não entendia, eu pensava será que eles tão entendendo? [...] 
acho que no fim das contas eles entenderam, mas que foi difícil pra mim foi, foi complicado.

Essas dificuldades demonstram a existência de algumas lacunas na formação quanto à refle-
xão linguística e à proficiência no idioma. Nesse aspecto, a contribuição do CLDP tem sido bastante 
efetiva, não apenas aos alunos-professores, ao promover a conscientização sobre a necessidade 
de aprofundar seus conhecimentos linguísticos, mas também a nós, professores formadores, pois 
podemos, também, estar falhando nesse processo. Em vários momentos, os alunos-professores 
narram sua preocupação com o uso da língua, como vemos a seguir,:

(04) [...] nas aulas de espanhol eu tenho preocupação em tudo, em pronúncia, vocabulário, pior, eu ainda 
não me sinto totalmente segura com a língua né; eu ainda tenho essa preocupação com o que eu falo, 
como eu falo; eu acho que eu melhorei bastante, mas eu ainda tenho essa preocupação [...].

Esses e outros depoimentos nos comprovam que a oportunidade de vivenciar e experien-
ciar o “ser professor” ainda na graduação (com o apoio dos docentes orientadores, bem como dos 
colegas) tem propiciado uma postura mais crítica, consciente e reflexiva aos alunos estagiários. 
Muitas das dificuldades e anseios são objetos de discussão conjunta em nossas reuniões, possibi-
litando-lhes uma autorreflexão assessorada e compartilhada, e, ao mesmo tempo, uma mudança 
de direção e visão em relação ao seu curso, formação e atuação como professores de espanhol. 

Considerando a dificuldade assinalada pelos professores de espanhol em formação inicial 
com relação à prática de estratégias de ensino viáveis e significativas, acreditamos que a literatura, 
como expoente de diferentes usos e aspectos da língua em contextos autênticos, pode ser uma 
estratégia eficiente. Nessa esteira, Leal (2011) sistematiza que o trabalho com a literatura nas aulas 
de LE pode colocar o leitor “delante de nuevos puntos de vista, opiniones diferentes de las suyas, 
otras lecturas de mundo, estimulando la consciencia del yo en relación al otro y relativizando la 
visión que tiene del mundo”. Tal perspectiva, por sua vez, contempla a ênfase dada pelas OCEM 
(2006) ao papel educativo das línguas estrangeiras no desenvolvimento da cidadania.

Porém, acreditamos que, para que a presença da literatura nas aulas seja mais expressiva, 
é necessário resgatar seu papel no ensino em geral e, consequentemente, no ensino de LEs, bem 
como promover a reflexão sobre sua abordagem. Nesse sentido, é importante que o professor de 
línguas se conscientize de que a literatura não deve ser simplesmente um pretexto para o ensino 
de tópicos gramaticais, lexicais etc. 

No entanto, ainda é bastante comum observar uma visão redutora do texto literário, que 
acarreta desde a segmentação até a total ausência da literatura na sala de aula de LE. Sobre isso, 
Santos (2006, p. 374-379) observa que o texto literário, em aulas e materiais didáticos de espanhol/
LE, é, em geral, ausente ou subutilizado, aparecendo como simples mostra de cultura ou somente 
para a aplicação de algum ponto gramatical ou lexical.

A pesquisadora assinala também que a lacuna no trabalho com as especificidades do gêne-
ro pode estar relacionada a uma falta de saber docente: segundo os professores de espanhol/LE 
entrevistados por Santos (2006), eles não utilizam o texto literário em suas aulas, não porque não 
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queiram, mas porque não sabem como fazê-lo. Diante disso, a proposta de trazer para o contexto 
do CLDP a discussão sobre a literatura como estratégia didática se justifica, também, pela necessi-
dade de formação de um professor cuja postura valorize e busque o engajamento de seus alunos 
em atividades reflexivas por meio da linguagem e, assim, empreendam em suas aulas um trabalho 
com textos pautado fundamentalmente numa perspectiva discursiva e não meramente formal ou 
conteudística. 

Tendo em vista essa perspectiva, pretendemos trazer para o espaço de reflexão e diálogo 
implementado no CLDP a leitura e a discussão de textos sobre literatura e ensino de língua estran-
geira, a fim de promover junto aos estagiários a conscientização, a prática e a consequente ressig-
nificação da abordagem do texto literário nas aulas de espanhol. 

Ao longo desse processo – e como forma de sua concretização – pretendemos, também, em 
conjunto com os estagiários e embasados nos resultados das leituras, discussões e práticas de sala 
de aula, elaborar algumas propostas para a aplicação da literatura nas aulas de língua espanhola.

Palavras finais
O espaço de orientação e reflexão criado no contexto das supervisões do CLDP tem por 

intuito, portanto, propiciar condições para que os alunos-professores possam emancipar-se e de-
senvolver uma identidade profissional. No decorrer dessa trajetória, temos observado muitas mu-
danças de atitude frente à prática de ensino os estagiários, o que demonstra, em certa medida, a 
contribuição do CLDP no processo de desenvolvimento e formação dos graduandos.

Quanto às dificuldades apresentadas que emergiram desse contexto, destacamos: (a) as 
que se referem às questões linguísticas estritamente, tais como: nível de proficiência na língua 
estrangeira nem sempre suficiente, conforme se requer do profissional (evidentemente aqui 
compreendemos que são professores em processo de formação); falta de uma compreensão mais 
aprofundada quanto à concepção de língua, seus mecanismos de uso e funcionamento (certo grau 
de reflexão e análise linguística) e decorrente dificuldade quanto à adequação na transposição 
de conteúdos gramaticais em sala de aula, bem como ao tratamento das variantes (o que, no 
caso do espanhol, requer atenção especial) e; (b) as que se referem a questões metodológicas, 
estreitamente relacionadas àquelas já apontadas, tais como: a persistência do embate entre as 
abordagens no ensino de línguas estrangeiras: o modelo tradicional versus modelo comunicativo; 
os professores-estagiários revelam ter certa consciência teórica a respeito das diferenças entre um 
modelo e outro e, no entanto, julgam ainda não ser tão simples pôr em prática essa língua para a 
comunicação, para o uso efetivo, para as necessidades... 

Como vimos observando, a participação no projeto possibilita não apenas revelar ou defla-
grar alguns problemas a respeito da prática, conforme descrevemos, mas, sobretudo, permite aos 
participantes refletir sobre tais dificuldades nesse processo de conscientização compartilhada e 
contínua. No caso, como alunos ainda em processo de formação, isso é bastante relevante.

Dessa forma, o projeto do CLDP tem, até o momento, demonstrado suprir a deficiência que 
assinalamos, inicialmente, quanto à dificuldade de integrar, na formação inicial, o conhecimento e 
proficiência da língua e para o ensino da língua. Além de configurar-se como um amplo espaço de 
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desenvolvimento profissional do professor de E/LE (pois suas atividades complementam a qualidade 
da formação acadêmica), constitui-se como um lugar de diálogo, tão necessário, entre as diversas 
disciplinas da graduação em Letras, em especial as de línguas estrangeiras e suas respectivas práticas. 
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COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA: 

DICIONÁRIO ESPANHOL-PORTUGUÊS  

DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS ZOÔNIMAS

Ana Karla Pereira de Miranda 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

 Este artigo objetiva apresentar o resultado da pesquisa mestrado intitulada Com a pulga 
atrás da orelha: dicionário espanhol-português de expressões idiomáticas zoônimas (MIRANDA, 
2013),1 desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Estudos de Linguagens da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGMEL-UFMS) sob orientação da professora Elizabete 
Aparecida Marques. 

A proposta da pesquisa foi a de elaborar um dicionário fraseológico semibilíngue espanhol-
-português de expressões idiomáticas (doravante EIs) usuais em espanhol, variante peninsular, que 
contivessem em sua estrutura nomes de animais, isto é, EIs zoônimas. Além disso, foram objetivos 
específicos da pesquisa:

1. levantar, analisar e verificar a frequência de uso das EIs zoônimas do espanhol;
2. analisar o contexto de uso das EIs, buscando identificar se as lexias que as compõem se 

referem a animais;
3. oferecer propostas de tradução para o português, considerando o contexto e a frequên-

cia de uso dessas traduções;
4. elaborar um material que fosse útil para estudantes de espanhol ou de tradução, e, 

também, para professores, tradutores, fraseólogos e fraseógrafos.
5. contribuir para o desenvolvimento e solidificação dos estudos fraseológicos no Brasil e 

na Espanha;
6. contribuir com as pesquisas fraseográficas no Brasil e na Espanha.

A seleção desse objeto de estudo justifica-se pelos fatos de: i) as EIs serem frequentes em 
diferentes gêneros orais e escritos, ii) essas unidades serem importantes para o ensino de línguas, 
sejam elas maternas ou estrangeiras, iii) traduzirem a cultura de um povo, e; iv) serem elementos 
que geram dificuldade na tradução. 

1  A pesquisa foi realizada com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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A fim de desenvolver tal estudo, considerou-se o conceito de EI segundo os estudos fraseo-
lógicos, a frequência e o contexto de uso das unidades fraseológicas (doravante UFs)2 pesquisadas 
em consonância com os estudos da Linguística de Corpus, bem com os estudos em Fraseografia, 
Lexicografia Bilíngue e Teoria da Tradução no que concerne à equivalência. 

Para a elaboração do dicionário, efetuou-se o levantamento das EIs zoônimas do espanhol, 
em seguida, realizou-se o levantamento de frequência e de contexto de uso de tais unidades na 
web para, posteriormente, traduzi-las para o português. 

A pesquisa de mestrado deu origem ao Dicionário espanhol-português de expressões idio-
máticas com nomes de animais, doravante DEPEINA (MIRANDA, 2014), que possui um total de 
620 EIs em sua nomenclatura, todas elas abonadas por contextos-exemplos extraídos da web e 
seguidas de uma proposta de tradução para o português. Ademais, quando necessário, são apre-
sentadas informações pragmáticas e gramaticais das EIs, além de haver referência a seus sinônimos 
e um sistema de remissivas.

Aspectos teórico-metodológicos
Em uma pesquisa na qual se pretende elaborar uma obra específica de EI, é imprescindível ter 

clara a definição desse tipo de unidade para que, no dicionário, não se confundam EIs com outros tipos 
de UFs. Dessa forma, na referida pesquisa, consideraram-se tais expressões como lexias complexas que 
podem ser fixas ou semifixas, conotativas e culturalmente cristalizadas em uma comunidade linguística 
(TRISTÁ PÉREZ, 1988; XATARA, 1998; MEJRI, 2002). 

As EIs são lexias complexas no sentido estabelecido por Pottier (1968, p. 56; 1978, p. 270): 
“uma sequência mais ou menos estereotipada de palavras em vias de lexicalização”, sendo, assim, 
unidades formadas, necessariamente, por duas ou mais palavras. 

As EIs podem possuir distribuição única ou distribuição bastante restrita (XATARA, 1998), o que 
as configura como unidades fixas ou semifixas. Um exemplo de EI de distribuição única é pagar o pato, 
pois seus elementos não podem ser substituídos por outros (não se pode dizer “pagar o ganso”, por 
exemplo), tampouco, podem ser interpolados com outros elementos (“pagar bem o pato”, que não é 
uma unidade pluriverbal reconhecida pela comunidade de falantes brasileiros). Nas EIs de distribuição 
bastante restrita, há escalas de variabilidade que podem diversificar-se conforme seu grau de fixidez, 
como, por exemplo, variação de possessivo (tirar [o seu] da reta) e inserção de advérbio entre o verbo 
e o complemento (tirar [logo] o seu da reta) (XATARA, 1998, p. 18-19).

Com relação à conotação, o significado de uma EI não corresponde à soma dos significados 
individuais dos elementos que a formam, visto que a combinação de palavras que compõe a EI possui 
sentido único. A EI deixar na mão, por exemplo, não significa “deixar algo sobre as mãos”, mas, sim, 
“faltar a um compromisso” (HOUAISS, 2009).

Diz-se que uma EI é cristalizada pois, para ser considerada como tal, ela deve ser reconhecida 
dentro de uma comunidade de falantes e possuir significados estáveis, consagrados pela tradição 

2  Unidades Fraseológicas são combinações constituídas por duas ou mais palavras, relativamente estáveis e 
com significado unitário. A maior parte das UFs é idiomática, sendo esta uma característica potencial e não essencial 
dessas unidades (SCIUTTO, 2005, p. 505). Dessa forma, são UFs, dentro de uma concepção ampla de Fraseologia, as 
colocações, as expressões idiomáticas, os provérbios, entre outras combinações de palavras.
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cultural (XATARA, 1998).
Como a pesquisa tinha por objetivo elaborar um repertório fraseográfico de EIs usuais, foi 

necessário estabelecer uma forma de realizar o levantamento de frequência de tais unidades. Para 
tanto, devido à ausência de corpora contemporâneos suficientemente extensos para a pesquisa 
de UFs, em conformidade com as pesquisas de Colson (2003), Xatara (2006) e Schryver (2002), 
utilizou-se a web como base de dados textuais. O uso de corpus web justifica-se pelo fato de as EIs 
terem frequência baixa, “não havendo evidências suficientes para atestar o uso corrente dos idio-
matismos3 nos corpora tradicionais” (RIOS, 2009, p. 5).

Dessa forma estabeleceu-se que, para ser considerada frequente, uma EI deveria ocorrer 
pelo menos uma vez a cada um milhão de palavras, visto que, conforme Colson (2003), em um 
corpus gigante como é a web, a frequência mínima de uma EI seria de 1 PMW (Per Million Words).

No caso da ocorrência de EIs na rede, geralmente, cada unidade ocorre uma vez em cada 
página web. Assim, adotamos como limiar de frequência do espanhol o determinado por Rios 
(2009, p. 5): 252 ocorrências em páginas web escritas em espanhol da Espanha. Para o limiar de 
frequência do português, adotamos o estabelecido por Xatara (2006, p. 772): 56 ocorrências em 
páginas web escritas em português do Brasil. Ambos os limiares de frequência foram estabelecidos 
pelas referidas pesquisadoras utilizando os mesmos critérios, evitando, assim, incoerências nos 
dados das duas línguas focalizadas pelo estudo do qual se trata neste artigo.

Utilizou-se o Google como gerenciador de buscas, pois ele era o maior disponível (RIOS, 
2010). Além disso, ele não possui restrições quanto ao número de consultas, nem quanto ao nú-
mero de resultados por consulta, e o número de resultados que apresenta refere-se às ocorrências 
da palavra, unidade complexa ou frase pesquisada.

A respeito da tradução das EIs, levou-se em consideração que, analisando a noção de equi-
valência em Teoria da Tradução (TT) e Lexicografia Bilíngue (LB), se levada às últimas consequências 
a noção de signo arbitrário, não seria possível considerar a atribuição do mesmo valor a palavras 
de duas línguas diferentes.4 No entanto, estamos de acordo com Rios e Xatara (2009, p. 164), que 
asseguram que essa impossibilidade “refere-se à concepção tradicional de equivalência em TT, que 
não questiona, por exemplo, as divergências de estruturas lexicais de línguas diferentes”, questio-
namento esse que está presente nos estudos de LB.

Arrojo (1992, p. 39), além de afirmar que “o significado não se encontra preservado no tex-
to” e comparar o tradutor ao leitor que recria o texto que lê, assevera também que o significado 
“não nasce dos caprichos individualistas de um leitor rebelde”. Na realidade, ele “se encontra [...] 
na trama das convenções que determinam, inclusive, o perfil, os desejos, as circunstâncias e os 
limites do próprio leitor”. Assim, não se pode atribuir a um texto ou uma palavra, o significado que 
se quer, pois ele é convencional e comunitário.

Dessa forma, em nossa pesquisa, entendeu-se que o papel da Fraseografia Bilíngue (FB) é 
analisar as línguas em busca de correspondências convencionais e comunitárias entre as palavras e 
expressões de uma língua e outra, “buscando suas similitudes e propondo relações harmônicas en-
tre sistemas linguísticos, a fim de descrever as relações entre ULs [unidades linguísticas] de línguas 

3  O termo “idiomatismo” é utilizado por Rios (2009) como sinônimo de expressão idiomática.
4  Cf. Rodrigues (2000, p. 187).
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diferentes” (RIOS; XATARA, 2009, p. 165).
Levando em consideração os aspectos teóricos supracitados com a finalidade de elaborar o 

já referido dicionário, foram adotados os seguintes passos:

1. realizou-se o levantamento das EIs zoônimas espanholas em dicionários monolíngues 
(DMs) gerais e fraseológicos;

2. efetuou-se o levantamento de frequência das EIs espanholas na web com o auxílio do 
buscador Google;

3. extraíram-se da rede contextos-exemplos das EIs espanholas;
4. com o auxílio de DMs, bilíngues (DBs) e semibilíngues (DSBs), gerais e fraseológicos do 

português, da web, de corpora e de informantes anônimos, propôs-se uma tradução 
para o português das EIs espanholas;

5. aproveitaram-se dos dicionários espanhóis as marcas de uso das EIs espanholas, as in-
formações pragmáticas e gramaticais, e o sistema de remissivas e sinônimos.

Para a elaboração do dicionário, realizou-se o levantamento de EIs zoônimas em seis dicio-
nários da língua espanhola, dentre os quais quatro eram dicionários fraseológicos e dois eram di-
cionários gerais. Dentre os dicionários fraseológicos, foram utilizados o Diccionario de locuciones 
nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del español (PENADÉS MARTÍNEZ, 2008), o 
Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español (PENADÉS MARTÍNEZ, 2005), o 
Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español (PENÁDEZ MARTÍNEZ, 2002) e, por 
fim, o Diccionario fraseológico documentado del español actual: locuciones y modismos españoles 
(SECO et al., 2009). Já os dicionários gerais utilizados foram o Diccionario de la Real Academia Españo-
la, em sua versão on-line (disponível em <www.rae.es>) e o Diccionario de uso del español (MOLINER, 
1994). Esses dicionários foram escolhidos por serem dicionários gerais e fraseológicos bastante repre-
sentativos da língua espanhola.

A extração das unidades nos dicionários fraseológicos foi realizada por meio da análise de 
cada página da obra em questão, a fim de encontrar as entradas que fossem consideradas uma 
EI e possuíssem, em sua estrutura, o nome de um animal. Nos dicionários gerais, buscaram-se os 
verbetes que tivessem como lema o nome de um animal e, em seguida, verificou-se se havia EIs 
relacionadas a essas entradas. Com as informações obtidas, criou-se um banco de dados por meio 
do programa Excel 2007, da Microsoft.
 O levantamento de frequência das unidades inventariadas foi realizado por meio do uso de 
corpus web como base textual e do Google da Espanha (disponível em <www.google.es>) como 
gerenciador de busca, levando-se em consideração suas limitações e dificuldades. Além disso, a 
web também foi utilizada para a extração do contexto de uso das unidades compiladas.

O dicionário
 O DEPEINA inclui 620 EIs ordenadas alfabético-semasiologicamente pela primeira palavra 
que constitui a expressão. Nos casos em que a primeira palavra de duas ou mais EIs é a mesma, a 
segunda palavra é a que determina a ordenação alfabética, e assim, sucessivamente.
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 A referida obra é um dicionário fraseológico semibilíngue monofuncional de decodificação, 
ou seja, além de recolher um tipo específico de UFs (as Eis), ele apresenta duas línguas em contato e 
segue a direção LE à LM (espanhol à português). Além disso, ele é um dicionário não-recíproco mono-
direcional, visto que se destina aos falantes brasileiros de língua portuguesa e apresenta apenas uma 
das direções possíveis.

No que se refere a seu público alvo, a obra pretende atingir um público de perfil variado, 
visando atender tanto professores quanto alunos de espanhol como língua estrangeira, também 
tradutores e alunos dos cursos de Letras e de Tradução com ênfase em língua espanhola, bem 
como falantes em geral que, com algum conhecimento de espanhol, queiram desfrutar das EIs por 
vezes frequentes nas línguas em questão.
 Com relação à microestrutura, são elementos básicos dos verbetes o lema da EI, a definição, 
o contexto-exemplo extraído da web e a tradução para o português. Além desses elementos, os ver-
betes podem possuir marcas de uso da EIs, elementos periféricos do lema, sinônimos, bem como 
informações linguísticas relativas a questões gramaticais e pragmáticas da EI. 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de verbetes seguidos de explicações mais detalha-
das a respeito de sua constituição.

Figura 1 Verbete da EI a caballo.

Conforme demonstrado na Figura 1, cada verbete é formado por lema da EI em negrito. Se-
guido ao lema, apresenta-se a definição da EI. Nos casos de EIs polissêmicas, suas acepções foram 
enumeradas em negrito. 

As EIs são abonadas por contexto-exemplo extraído da web. O exemplo de uso aparece 
precedido do símbolo “♦”. Este, por sua vez, encontra-se após a definição. Além disso, a EI que 
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constitui a entrada do verbete é destacada em itálico na abonação. 
Precedido do símbolo “=” encontra-se a tradução da EI para o português. Nos casos em que a equi-

valência estabelecida não é idiomática, a tradução para o português vem introduzida pelo símbolo “Ø”. 

Figura 2 Verbete da EI mirar (a) las musarañas.

 Na Figura 2, observa-se que parte da EI pode estar entre parênteses. Isso indica que a EI 
pode ser usada sob a forma que inclui o elemento situado entre parênteses ou sob a forma que 
não o contém. Com relação à implicação desse modo de configurar o lema à macroestrutura do 
dicionário, para a ordenação alfabética considera-se a forma completa da EI. 

Marcas de uso (inf. ou vulg.), aproveitadas dos dicionários utilizados para a composição da 
obra em questão, encontram-se entre o lema e a definição da EI sempre que pertinente. 

Nas EIs que exigem elementos periféricos do lema, estes são indicados entre colchetes, “[ ]”. 
Os elementos que constituem a combinatória de uma acepção são indicados por meio das formas, 
comuns na prática lexicográfica: alguém (para pessoa), algo (para coisa), algum lugar, entre outros.

Referente aos sinônimos, quando a palavra entrada apresenta um sinônimo, este é indicado 
por meio de uma seta apontada para a direita (è).

Quando necessário, informações linguísticas relativas a questões gramaticais e pragmáticas 
da EI vêm introduzidas no final do verbete pelo símbolo “@”. Essas informações foram aproveita-
das dos dicionários consultados. Em alguns casos, elas vêm das observações realizadas durante o 
levantamento de frequência das unidades na web.
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Figura 3 Verbete da EI decir / contar un pajarito.

 Conforme pode ser observado na Figura 3, em relação ao lema, há casos nos quais este con-
tém uma barra (/) que separa duas ou mais palavras ou duas partes de uma EI. Esse procedimento 
indica que a EI possui duas formas: uma formada pelo elemento localizado à esquerda da barra, e 
outra formada pelo elemento localizado à direita da barra. Com respeito à macroestrutura do dicio-
nário, a ordenação alfabética das EIs desse tipo foi efetuada contando somente o elemento situado 
à esquerda.
 Quando, na definição, aparecem elementos periféricos do lema da EI, eles se situam dentro 
de chaves, “{ }”. Quando não há essa correspondência, não se procedeu dessa forma.

Figura 4 Verbete da EI a cara de perro.

 Na Figura 4 observa-se que, quando uma EI modifica um nome que designa uma pessoa, 
coisa ou outra entidade, ela vai seguida de alguma palavra como persona ou cosa entre colchetes 
[Persona], [Cosa].
 Além disso, na mesma Figura, nota-se que na elaboração dos verbetes aproveitou-se a maior 
parte das definições dos dicionários espanhóis consultados. Dessa forma, algumas definições são 
exatamente as mesmas apresentadas em tais obras e outras foram adaptadas para torná-las de 
mais fácil compreensão para o público ao qual o DEPEINA se destina. As definições originadas de 
outras obras são referenciadas pela abreviatura do nome do dicionário do qual ela foi extraída, que 
aparece entre parênteses após a definição.
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Figura 5 Exemplo de remissiva.

 O dicionário possui um sistema de remissiva, como demonstrado na Figura 5. Nas EIs que 
apresentam variantes formais, para não repetir todas as informações presentes em um verbete do 
dicionário nos diferentes lemas da expressão, faz-se uma remissão ao lema no qual se encontra o 
verbete completo por meio da abreviatura “v.”, que deve ser lida como “veja o lema indicado”.
 A abreviatura “v.” indica, ainda, as remissivas a um lema. Essas remissivas são as principais 
formas como uma EI pode ser empregada, ou seja, as formas mais recorrentes nos dicionários pes-
quisados e na web, e estão indicadas na seção de informações pragmáticas e gramaticais.

Considerações finais
Acreditamos que os objetivos expostos no início deste artigo foram cumpridos, haja vista que 

o produto final da pesquisa foi a publicação do Dicionário espanhol-português de expressões idiomá-
ticas com nomes de animais (MIRANDA, 2014), obra essa que registra somente EIs atestadamente 
frequentes na língua espanhola, exemplificadas com o uso real da língua, seguidas de uma proposta 
de tradução para a língua portuguesa e informações pragmáticas e gramaticais quando necessário.

Para que fosse possível elaborar o dicionário, foi necessário recorrer aos estudos da Fraseologia, 
Fraseografia, LB e FB, TT e LC, como é explicitado nos parágrafos subsequentes.

Como a terminologia usada na Fraseologia espanhola e na Fraseologia brasileira costuma ser 
discrepante no que se refere às EIs, foi por meio da definição dessa unidade que se pode decidir se 
uma lexia era uma EI ou outro tipo de UF.

Os estudos fraseográficos abordados foram importantes para tomar decisões a respeito 
das macro e microestruturas do dicionário produzido. Nesse sentido, as obras fraseográficas 
Diccionario de locuciones nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del español 
(PENADÉS MARTÍNEZ, 2008), o Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del  
español (PENADÉS MARTÍNEZ, 2005), o Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza 
del español (PENÁDEZ MARTÍNEZ, 2002) e Novo PIP (XATARA; OLIVEIRA, 2008) foram de grande 
valia para a composição desses elementos do dicionário por nós elaborado.

As considerações tecidas sobre a questão da equivalência na TT, LB e FB contribuíram para 
o estabelecimento das traduções dos fraseologismos espanhóis propostas no dicionário, na medi-
da em que tivemos de considerar se uma EI brasileira correspondia a uma EI espanhola, levando 
em consideração não somente seu significado, mas também os contextos nos quais ocorriam e a 
variação de situações de fala.

A Fraseografia foi importante para o estabelecimento de critérios fraseográficos, sobretudo, 
no que se refere à seleção dos contextos-exemplos da web, pois a todo o momento nos pautamos 
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em suas considerações sobre a exemplificação para que fosse possível estabelecer critérios para a 
seleção dos exemplos do corpus web.

A LC contribuiu, sobretudo, para que fosse possível elaborar uma obra que registrasse so-
mente as EIs frequentes. Buscamos seus estudos para definir um limiar de frequência para as EIs 
pesquisadas, considerando as dificuldades de encontrar corpora extensos para a extração de EIs. 
Assim, o buscador Google, da Espanha e do Brasil – usados como gerenciadores de buscas durante 
o levantamento de frequência e como fonte para extrair os contextos em que as EIs são emprega-
das – foram essenciais para esta pesquisa, haja vista que, sem esses buscadores, ela não poderia 
ter sido realizada.

Durante a realização do estudo relatado neste artigo, houve algumas dificuldades. A principal 
delas foi quanto ao estabelecimento das traduções das EIs espanholas para o português. Como solu-
ção a esse problema, é importante que haja mais pesquisas fraseográficas sobre o português brasi-
leiro, pois obras fraseográficas facilitariam a busca de traduções. Para esse fim, é necessário também 
que os dicionários produzidos sejam não só impressos, mas também publicados em mídia eletrônica 
e que permitam ao fraseógrafo realizar, além da pesquisa simples, as pesquisas combinada e reversa.

Também faz-se necessário o desenvolvimento de mais estudos, tanto em língua espanho-
la quanto em língua portuguesa, que visem à variação linguística das UFs, sobretudo, à variação 
diafásica, pois é ela que mais comumente se encontra registrada nos dicionários. Estudos desse 
tipo facilitariam o trabalho do fraseógrafo no momento de oferecer esse tipo de informação no 
dicionário. Além disso, pesquisas que visem à consolidação da Fraseografia são necessárias, prin-
cipalmente para tratar dos temas que ainda carecem de estudos e fundamentar teoricamente o 
trabalho do fraseógrafo.

Por fim, acreditamos que o dicionário pode servir como base para a elaboração tanto de 
obras fraseográficas ou lexicográficas quanto de obras que visem ao ensino de espanhol a aprendi-
zes brasileiros. Além disso, do ponto de vista aplicado, ele poderá colaborar para o ensino e apren-
dizagem de espanhol como língua estrangeira e para a prática tradutória.
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COMPETIÇÃO E INVEJA NA OBRA  

ABEL SÁNCHEZ, DE MIGUEL DE UNAMUNO
Roberto Carlos Santos Guimarães 

Yázigi

 O romance Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno (2004; primeira edição de 1940) relata, 
em 38 capítulos, a história de dois amigos que se “conocían desde antes de la infancia, desde 
su primera infancia” (UNAMUNO, 2004, p. 55): Joaquín Monegro, homem inseguro e “empollón”, 
e Abel Sanchéz, o mais simpático sempre. Por seu carisma e aceitação, Abel era considerado o 
mais querido na escola, enquanto que Joaquín, conhecido por sua inteligência e alto rendimento 
escolar, era preterido pelos demais colegas: “Joaquín es mucho más aplicado, pero Abel es más 
listo...” (UNAMUNO, 2004, p. 56). Os dois foram juntos para a Universidade; Joaquim se formou em 
medicina e Abel se dedicou a estudar pintura, para ser pintor. 

Joaquín estava apaixonado por sua prima Helena e fazia confidências ao amigo sobre 
o enigma que era, pra ele, a mulher amada: “— Cada vez la entiendo menos – solía decirle a 
Abel. Esa muchacha es para mí una esfinge...” (UNAMUNO, 2004, p. 59). Durante uma conversa, 
Joaquín confessa a Abel que desconfia do amor de Helena por outro, pois nada explica as atitudes 
de desprezo que ela demonstra por ele; sempre diz que pensará no assunto, sempre fugindo da 
conversa de namoro: “— Te digo que esa mujer me trae loco y me hará perder la paciencia. Está 
jugando conmigo...” (UNAMUNO, 2004, p. 71). Diante do sofrimento que exibia o amigo, Abel se 
ofereceu para ajudá-lo na sua conquista e, como pintor, se propôs fazer um retrato da jovem. A 
passagem seguinte descreve a cena: 

— Hombre, sí tú...
— Bueno; os presentaré.
— Y sí ella quiere...
— ¿Qué?
— Le haré un retrato
— ¡Hombre, sí! (UNAMUNO, 2004, p. 72).

 E Abel começou a pintar o quadro da amada de seu amigo: “Empezaron las sesiones de 
pintura reuniéndose los tres. Helena se posaba en su asiento solemne y fría, henchida de desdén, 
como una diosa llevada por el destino” (UNAMUNO, 2004, p. 73). Durante as sessões, Abel e Helena 
foram se conhecendo melhor, conversavam sobre vários assuntos. Abel falava, inclusive, do amor de 
Joaquim por ela; porém, Helena deixava bem claro que gostava dele somente como primo, o que está 
retratado no seguinte diálogo: “— Estoy harta de decirle que me parece un buen chico, pero que por 
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eso, porque me parece un buen chico, un excelente primo – y no quiero hacer un chiste –, por eso 
no lo quiero para novio con lo que luego viene” (UNAMUNO, 2004, p. 75). Abel também falava para 
Helena que Joaquín dizia que ela não gostava dele, porque sentia amor por outro em segredo, e ela 
dizia que, de tanto o seu apaixonado insistir, isso poderia vir a tornar-se realidade:

— Pues sí se empeña...
— ¿Qué?
— Que acabará por conseguir que me enamore de algún otro...
(UNAMUNO, 2004, p. 76).

 Diante da confissão de Helena, de que não sente amor por Joaquín, os acontecimentos 
tomam outro rumo e Abel acaba por conquistar a moça: “Aquella tarde no pintó ya más Abel. Y 
salieron novios” (UNAMUNO, 2004, p. 76). O quadro fez um enorme sucesso: “El éxito del retrato 
de Helena por Abel fue clamoroso, siempre había alguién contemplándolo frente al escaparate 
en que fue expuesto” (UNAMUNO, 2004, p. 76). Conversando com Joaquín, Abel comenta sobre 
a imortalidade que ele deu a Helena com a pintura: “— Sí, ¡la haz inmortalizado! ¡otra Joconda!” 
(UNAMUNO, 2004, p. 77), o que deixou Joaquín ainda mais inseguro e sombrio. Os dois conversam 
sobre a modelo e Joaquín descobre o amor dos dois: “— Por hacer mi causa... Abel, Abel, tú estás 
de acuerdo con ella... vosotros me engañáis...” (UNAMUNO, 2004, p. 76). Possuído pela ira com 
o sucesso do amigo, Joaquín desabafa numa conversa: “[...] tú el simpático, tú el festejado, tú el 
vencedor, tú él artista... y yo...” (UNAMUNO, 2004, p. 77). O sentimento de inferioridade causado 
pela inveja era tanto que “lágrimas que le reventaron en los ojos cortáronle la palavra” (UNAMUNO, 
2004. p. 77).
 Na obra Os invejosos, Francesco Alberoni (1996) nos ajuda a entender melhor o sentimento 
de Joaquín diante do sucesso do quadro pintado por Abel:

Na mordida da inveja a cena que aparece diante dos meus olhos é diferente. Há no centro só uma pessoa. 
Quem obteve, quem venceu, quem possui, quem é celebrado. É como um rei no trono, como um arcanjo 
triunfador. A sua volta está o mundo, a sociedade que o admira, que o aprecia, que o reconhece. E, nesta 
sociedade, de qualquer maneira estou eu também, o invejoso, mudo, aniquilado, furioso e impotente 
(ALBERONI, 1996, p. 33).

 Joaquim começa, então, a arquitetar um plano que revertesse a situação: diminuir o prestígio 
de Abel ou aumentar o seu próprio brilho, como mostra a seguinte passagem: “Tenía que aplastar con 
la fama de mí nombre la fama, ya incipiente, de Abel, mis descubrimientos científicos, obra de arte, de 
verdadera poesía, tenían que hacer sombra a sus cuadros” (UNAMUNO, 2004, p. 84). O sentimento 
de competição toma o personagem, que idealiza alguma forma de superar o outro. Segundo Caniato 
e Rodrigues (2012), a competição existente no âmbito social é, na realidade, a base do modo de 
produção capitalista desde suas origens e está presente em todos os setores da vida social. 

A chegada do convite de casamento do amigo com a mulher amada causou a Joaquín grande 
transtorno: “— Sentí como si el alma toda se me helase [...] ¡mi alma toda congelada en aquel 
odio! (UNAMUNO, 2004, p. 83). Como presente, Joaquín decide dar ao amigo um par de pistolas 
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damasquinadas, diante do que a noiva comenta ironicamente: “— Son para que me pegues un tiro 
cuando te canses de mí” (UNAMUNO, 2004, p. 77). Mesmo sendo repreendida por Abel, Helena 
insiste no comentário dizendo que, afinal, Joaquín passa o tempo todo tramando algo contra eles. 

O casamento gerou, enfim, uma forte obsessão em Joaquín. Para “salvarse”, ele se aproxima de 
Antonia, com quem começa a frequentar a igreja. Por insistência de Helena, acaba aceitando o encargo 
de fazer-lhe o parto do primeiro filho, cujo nascimento deixa Joaquín se sentindo ainda mais humilhado. 
Abel tinha uma linda mulher, a fama e, agora, um filho homem, que decidem batizar com o nome de 
Abelín, para homenagear o pai. Decidido a não ficar para trás, Joaquín, algum tempo depois, se torna 
pai de uma linda menina, a quem decide dar o nome de Joaquina, apontando para a possibilidade da 
repetição cíclica dos fatos que envolvem, desde o origem do ser humano, os nomes Abel e Caim. 

A aproximação se dá em outro patamar, uma vez que, por insistência do seu pai, Joaquina aceita 
casar-se com Abelín. Inserida na narrativa está a Confesión dedicada à filha, na qual Joaquín escreve: 
“Veía en ello mi salvación. Sólo uniendo tu suerte a la suerte del hijo único de quien me ha envenenado 
la fuente de la vida, sólo mezclando así nuestras sangres esperaba poder salvarme” (UNAMUNO, 2004, 
p. 151). Na passagem, pode-se deduzir que Joaquín deseja alterar o círculo da maldição dos nomes. 
Na continuidade da Confesión, no entanto, outra vertente se apresenta, e um Joaquín ainda mais 
competidor e movido pela ira contra o arqui-inimigo revela o seu interior atormentado:

‘¡Quién sabe si un día no concebirás tú dos mellizos, el uno con mi sangre y el otro con la suya (de Abel), 
y se pelearán y se odiarán ya desde tu seno y antes de salir al aire y a la conciencia! Por que ésta es la 
tragedia humana y todo hombre es, como Job, hijo de la contradicción.
‘Y he temblado al pensar que acaso os junté, no para unir, sino para separar aún más vuestras sangres, 
para perpetuar un odio. ¡Perdóname! Deliro’ (UNAMUNO, 2004, p. 151-152)

 E o ódio perpetuado de Joaquín acaba por destruir a vida de Abel, a quem deixa morrer na 
frente do neto dos dois. O fato remete ao relato bíblico, em que Caim mata, por inveja, o irmão 
Abel. Um dos comentários de Alberoni (1996) se amolda com justeza ao relato que analisamos:

[...] pensemos em dois homens jovens, dois amigos que se querem bem e que se identificaram um 
com o outro. Chega uma jovem bonita e um deles se sente atraído por ela, faz-lhe a corte. O segundo, 
justamente porque está identificado com o primeiro, é levado, por sua vez, a desejá-la, como se guiado, 
endereçado pelo seu desejo. Sozinho, certamente, não lhe teria dignado um olhar, mas agora que lhe foi 
assinalada como objeto de valor, a quer ao seu lado. Entra em ação um processo circular de intensificação 
do desejo e a jovem tornar-se-á o objeto de uma violenta competição (ALBERONI, 1996, p. 37).

 Segundo Alberoni (1996), a inveja provoca reações diversas e, quando estamos tomados 
por esse sentimento, recorremos a estratégias como, por exemplo, uma retirada para não nos 
confrontarmos com situações que nos causam insegurança, desconforto e problemas de baixa 
estima. Nas palavras do autor, a atitude do invejoso é “uma tentativa de expulsar o estímulo 
desvalorizando o objeto, a meta, o modelo. Mas é uma tentativa desastrada, porque o objeto 
do desejo e o modelo continuam ali, como uma rede na qual a alma se debate, prisioneira” 
(ALBERONI, 1996, p. 8). A inveja é uma frustração de não se alcançar alguma coisa que o outro 
consegue, deixando-nos irados, sem condições de raciocínio para reagir de maneira sensata, lógica 
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ou inteligente. Diante dessas circunstâncias, o invejoso sente menosprezo por si mesmo, como 
podemos constatar no fragmento seguinte, quando Joaquín tenta, por meio de uma conversa com 
a criada que trabalha na casa de Abel, saber “sem comprometer-se” se ali falavam de assuntos 
relacionados a ele. A moça nega ter ouvido qualquer comentário nesse sentido, e o homem se 
sente angustiado pelo papel que fez: 

Y al separarse de la criada sintió Joaquín entrañada aversión a sí mismo. “Me estoy idiotizando – se dijo. 
— ¡Qué pensará de mi esta muchacha!” Y tanto le acongojó esto que hizo que con un pretexto cualquiera 
se le despachase a aquella criada. “¿Y si ahora va – se dijo luego – y vuelve a servir a Abel y le cuenta 
esto?” Por lo que estuvo a punto de pedir a su mujer que volviera a llamarla. Mas no se atrevió. E iba 
siempre temblando de encontrarla por la calle (UNAMUNO, 2004, p. 115).

 Buscamos verificar o tratamento do tema da inveja também em Caim, de José Saramago 
(2009), pela referência dos títulos das duas obras à passagem bíblica de Caim e Abel. Saramago 
relata a história de Adão e Eva até que Deus os expulsa do Paraíso. Depois, vai narrando a história dos 
dois irmãos até o momento do homicídio cometido por Caim contra seu irmão que, diferentemente 
da história relatada na bíblia, deixa-nos a impressão de que o personagem quer se vingar de Deus. 
Há uma interação do personagem com outras passagens e outros personagens da Bíblia, como a 
torre de Babel, a experiência de Jó e a aventura de Noé, entre outros. Com as andanças do Caim 
saramaguiano pelo mundo, verifica-se a entrada de uma mulher na trama. Após ter sido escolhido 
pela Rainha Lilith para viver no palácio e se tornar seu amante, Caim enfrenta a fúria de Noah, 
marido da rainha que, ao ser avisado por seu escravo espião de que o casal fazia mirabolantes 
festas sexuais, fica enciumado e com inveja de Caim, e arma juntamente com seu escravo uma 
cilada para matá-lo. A empreitada, porém, não alcança sucesso, uma vez que Caim é protegido pelo 
Senhor e sai vencedor da contenda. 
 Já no relato bíblico, Caim mata a seu irmão Abel após o Senhor ter preterido as suas 
ofertas às dele, que sempre eram aceitas e alegravam o Senhor. Segundo o relato bíblico, Caim é o 
primogênito e Abel o segundo filho de Adão e Eva. O primeiro se transformou em lavrador da terra, 
e o segundo em pastor de ovelhas. Com o intuito de agradar ao Senhor através de suas ofertas, 
Caim colheu seus melhores frutos e os apresentou a Ele, enquanto Abel trouxe suas imaculadas 
ovelhas para ofertar-Lhe – e esta foi a oferta que mais agradou a seu Deus. Diante a preferência 
pela oferta de Abel, Caim ficou furioso e, tomado pelo ódio, matou Abel, cometendo o primeiro 
crime na face da terra, segundo a Bíblia, Para Alberoni o sentimento que levou os dois irmãos ao 
confronto foi a inveja:

Que sentimento experimenta Caim? Abel obteve méritos aos olhos do Senhor. Caim, que tinha o mesmo 
desejo e pensava que tinha as mesmas possibilidades e os mesmos direitos, não. Deveríamos, portanto, 
dizer que o sentimento era a inveja, nascida do confronto (ALBERONI, 1996, p. 32).

 A inveja está também representada em A metamorfose, de Ovídio, em que se descreve a 
deusa Nemesis, concebida como a deusa da vingança pelos gregos. No texto, Ovídio narra a história 
de como Erictonio, filho de Tellus, estava entregue aos cuidados de Aglauro, Pandorso e Herse, 
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três princesas atenienses. A deusa minerva, sentindo-se compadecida com a situação do menino, 
adotou-o logo após ele ter nascido e ter sido rejeitado por sua mãe, Terra, que não o queria, por ser 
filho de Vulcano. Por esse motivo o entregou aos cuidados das três princesas em um baú muito bem 
fechado, proibindo-as de abri-lo pois, se elas vissem o menino, atribuiriam a elas a maternidade, 
e isso mancharia suas reputações de divindades virgens. No entanto, Aglauro, uma das princesas, 
tomada por uma incontrolável curiosidade, não resistiu e abriu o baú. Minerva, sabedora do fato, 
arquitetou sua vingança, porém não a executou de imediato. Durante a realização de uma festa 
onde se comemorava a honra da deusa Minerva, Herse, que ali estava como convidada, desperta 
forte atração em Mercúrio. Pede então para que Aglauro, sua irmã, intermedeie um encontro entre 
os dois; ela aceita, porém dá o seu preço: ouro. Sempre atenta a tudo, Minerva, ainda que odeie a 
Inveja, vai procurá-la para pedir a sua ajuda. Aglauro, possuída por Inveja, muda suas intenções e 
passa a ser vitima da fúria de Mercúrio. Ela sente ciúme da sorte de sua irmã, que é muito desejada 
pelo deus dos viajantes. O deus, então, ao tomar conhecimento do fato, transforma Aglauro em 
uma pedra negra.

Como podemos ver, o sentimento de inveja pode ser especialmente nocivo para o próprio 
invejoso, que acaba menosprezando-se e martirizando-se. Ingenieros (2013) auxilia na explicação 
da circunstância vivida pelo invejoso: tudo o que alimenta o sentimento de inveja rebaixa o ser 
humano, que se confessa subalterno; esta paixão é o estigma psicológico de uma humilhante 
inferioridade, sentida, reconhecida. Ainda segundo o autor, não somente os seres inferiores 
alimentam tal sentimento: 

Todo homem é invejoso por natureza, tem inveja de alguém ou de alguma coisa; é necessário sofrer 
pelo sucesso alheio. Nesse sofrimento está o núcleo moral da inveja: morde o coração como um ácido, 
carcome-o como um esmeril, e é capaz de corroê-lo como a ferrugem no metal (INGENIEROS, 2013, s/p, 
tradução nossa).

Todo auge é invejado. Na mulher se inveja a beleza, no homem o talento e o sucesso; homens 
e mulheres que atingem a fama ou a glória podem ser alvo desse sentimento de frustração.

Analisando a figura de Caim em Byron, Saramago e Unamuno, Del Olmo Lete (2014) lembra 
que, nesses autores, se dá ressignificação ao personagem, tipificando-o como um rebelde que não 
aceita a criminalização que se lhe impõe e que questiona a justiça divina, quanto ao tratamento 
dispensado ao seu dócil irmão, que sempre tem tudo e para quem tudo é sempre fácil. Caim não 
compreendia o porquê, se a tábua da qual emanavam as regras a serem seguidas era a mesma, mas 
o tratamento dado eles era diferente; não entendia a predileção por seu irmão. Essas perguntas 
sem resposta o levam a nutrir o sentimento de inveja e, assim, cometer o fratricídio.

Vimos que o sentimento da inveja teve seu início com a criação do mundo, conforme está 
relatado nas escrituras, na passagem de Abel e Caim. É sabido que sempre que se alcança êxito, e 
a plateia que nos rodeia toma conhecimento de tal fato tentará, de qualquer maneira, nos afetar. 
Sabe-se que existem muitas formas de se fazer isso, como críticas, humilhações, fofocas, injúrias, 
difamação, vingança, desprezo, entre outros; sentimentos representados na obra que foi nosso 
objeto de estudo. A inveja está presente em todas as relações humanas e ambientes: temos inveja 
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na política, nas relações amorosas, nos ambientes de trabalho e de estudo, nas religiões e também 
no seio familiar, quando, por exemplo, um irmão sente ciúmes do outro desde pequeno, ao dar-se 
conta de que os pais o tratam com mais carinho ou o elogiam por uma conquista. Há também a 
inveja entre mãe e filha, filho e pai. Porém, não devemos confundir o ciúme com a inveja. A inveja 
se manifesta quando temos algum tipo de carência, e o ciúme, talvez, por nossas inseguranças. 
Podemos resumir o invejoso como um ser que se sente insatisfeito com a vida, quem sabe por uma 
frustação de não possuir aquilo que o outro possui. Vimos, ainda, que o invejoso sempre escolhe 
alguém em que se espelhar e o faz recordar sempre de seus fracassos. O invejoso prefere dar fim 
a quem possui mais do que ele, do que lutar para conseguir as mesmas coisas. Por tudo relatado 
anteriormente, podemos definir a inveja como um mecanismo de defesa que usam as pessoas mais 
fracas quando estão diante de pessoas ou situações que as fazem sentir-se diminuídas.
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Introdução
O presente trabalho é resultado de parte de uma pesquisa desenvolvida por dois membros 

do Grupo de Estudos em Formação de Professores na Educação a Distância (GEForPED) e apresenta 
interface com a linha “O lugar do material didático na formação de professores de ELE”, vinculada ao 
Grupo de Elaboração e Análise de Material Didático de Espanhol como Língua Estrangeira (Gemadele), 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O objetivo desta pesquisa é expor as percepções de ex-alunos, tutores e professores do cur-
so de Letras Português e Espanhol da UFMS a respeito dos materiais didáticos de língua espanhola 
utilizados na graduação. O público envolvido neste estudo respondeu a 11 perguntas on-line sobre 
a percepção: (a) dos livros impressos e distribuídos gratuitamente, publicados pela editora da ins-
tituição e financiados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB); (b) das videoaulas gravadas e dis-
ponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e; (c) do Guia Didático do Aluno (GDA).1

Quem é você, cara pálida? Contextualização do curso de Letras da UFMS na modalidade a distância
Em virtude do desconhecimento do funcionamento dos cursos da Educação a Distância 

(doravante EaD), de suas necessidades, dificuldades e conquistas, alguns mitos não são suplanta-
dos. Conforme Moore e Kearsley (2007, p. 190), muitos acreditam que os cursos na modalidade a 
distância são mais fáceis, que exigem menos dedicação, e outros ainda julgam que sua qualidade 
é inferior à de um curso presencial. Para desmistificar esse senso comum, é preciso conhecer seu 
funcionamento, pesquisar o desenvolvimento dos cursos, identificar a atuação dos egressos e di-
vulgar esses e outros estudos numa área tão incipiente. Segundo Bulla e Bonotto (2008, p. 334), 
deve-se estimular o desenvolvimento de grupos de pesquisa para “[...] acompanhar ações em EaD, 

1  O GDA é um material didático digital que apresenta o plano de ensino, as tarefas obrigatórias a serem desen-
volvidas durante a disciplina, o cronograma de postagem das tarefas e de provas presenciais, sugestões de leitura e 
demais materiais que possam complementar os estudos.
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visando maior produção de conhecimento na área, principalmente no que se refere à formação de 
professores de línguas”. Dessa forma, julgamos procedente contextualizar a pesquisa apresentan-
do um pouco de nossa história, realidade e experiências.

Objetivando a interiorização do ensino superior e a necessidade de atender profissionais 
em serviço que ainda não tinham formação na área de atuação, a UFMS aderiu à proposta da UAB 
e passou a oferecer, desde 2008, vários cursos de licenciatura, além do curso de bacharelado em 
Administração, cursos de especialização e de formação continuada.

De 2008, ano em que aconteceu a primeira oferta do curso de Letras Português e Espanhol 
da UFMS na modalidade a distância, até o primeiro semestre de 2015, 11 turmas já o concluíram, 
formando 184 novos docentes. Atualmente, o curso conta com oito turmas: cinco grupos no quarto 
semestre, nos polos de apoio presencial de Bela Vista, Bataguassu, Camapuã, Rio Brilhante, São 
Gabriel do Oeste, e três turmas no segundo semestre, nos polos de apoio presencial de Costa Rica, 
Miranda e Porto Murtinho – todos localizados no estado de Mato Grosso do Sul. Pautando-se em 
nossas experiências, podemos observar que os alunos que frequentam o referido curso são, de 
maneira geral, moradores de cidades pequenas, localizadas no interior do estado, trabalhadores, 
mulheres e mães que frequentaram escolas públicas – algumas habitantes de fazendas ou do cam-
po, e que estão afastadas há algum tempo da rotina escolar.

Com relação ao corpo docente, fazem parte do curso cinco professores efetivos distribuídos 
na área de Linguística e Língua Portuguesa, Literaturas e Língua Espanhola e outros professores bol-
sistas que atuam de forma esporádica, conforme a oferta da disciplina de sua especialidade. Esse 
reduzido número de professores efetivos é responsável pelas atividades administrativas (coorde-
nação do curso, coordenação de Estágio, coordenação de atividades complementares, participação 
no colegiado do curso, na comissão de estágio e no Núcleo Docente Estruturante, doravante NDE, 
além de outras comissões), pelo desenvolvimento de pesquisa e projetos de extensão e por minis-
trar aulas na graduação e pós-graduação.2 O curso também conta com a atuação de tutores que 
são bolsistas, selecionados via edital e que podem executar atividades presencialmente, nos polos 
de apoio, ou a distância, no AVA.

A estrutura curricular do curso de Letras da UFMS na modalidade a distância prevê 3.349 
horas obrigatórias, distribuídas em 41 disciplinas nas áreas de Educação, Linguística, Língua Por-
tuguesa, Língua Espanhola e Literaturas, incluindo também as disciplinas de práticas de ensino e 
de estágios obrigatórios.3 Além disso, o licenciando deve cumprir 200 horas de atividades com-
plementares, conforme regulamento próprio. O curso também oferece 13 disciplinas optativas, 
num total de 629 horas, segundo dados disponíveis no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). As dis-

2  Sobre a precarização do trabalho docente, especificamente considerando a situação dos que atuam nos cursos 
da modalidade a distância da UFMS, publicamos o artigo seguinte: ALMEIDA, M. de F. X. da A.; BURIGATO, S. M. M. da S.; 
KANASHIRO, D. S. K.; NOAL, M. L.; ROCHA, P. G.; TARTAROTTI, E. ‘Você está me ouvindo?’ As condições de trabalho docen-
te na EAD. Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, 2014, 
São Carlos. Anais do SIED: EnPED, 2014, p. 1-12.
3 Sobre a organização e desenvolvimento dos estágios obrigatórios de Espanhol no curso de Letras a distância, 
publicamos o seguinte artigo: KANASHIRO, D. S. K.; NOAL, M. L.; ROCHA, P. G. ; SANTOS, E. de M. O Estágio Obrigatório 
em Língua Espanhola na UFMS: estrutura, ações e desafios da dupla habilitação na modalidade a distância. IX Congresso 
Brasileiro de Ensino Superior a Distância. ESUD 2012 – IX Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância. Recife: 
UFRPE, 2012.
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ciplinas são desenvolvidas no AVA, que utiliza o software livre Modular Object-Oriented Dynamic Lear-
ning Environment (Moodle). Esse ambiente permite a interação por meio de correio eletrônico, chat, 
fórum e por meio de desenvolvimento de aulas, usando o sistema Big Blue Button. Também possibi-
lita o acompanhamento da postagem das atividades, da trajetória do aluno e o armazenamento de 
materiais (guias didáticos, videoaulas, guias de ensino etc.). As aulas a distância também podem ser 
desenvolvidas por meio do sistema Adobe Connect Pro, que permite a gravação e posterior divulga-
ção da aula. Esse sistema possibilita, ainda, o compartilhamento de tela, arquivos e permite a reali-
zação de anotações e chat, dentre outros recursos. Na UFMS, para cada docente efetivo que trabalha 
diretamente nos cursos a distância, há uma sala virtual para desenvolver as atividades (como minis-
trar aulas e realizar orientação e capacitação de tutores). Para ministrar as disciplinas, há encontros 
síncronos (presenciais ou a distância, via webconferências) e interações assíncronas por meio do fó-
rum e e-mail, por exemplo. Como material didático, o curso conta com livros impressos, videoaulas, 
Guia Didático do Aluno e indicação de leituras complementares, realizada pelo professor da disciplina.  

Fundamentação teórica
Tratar de formação de professores de línguas estrangeiras na modalidade a distância é um 

tema relativamente recente (BULLA; BONOTTO, 2008, p. 319). Vários docentes passaram a atuar em 
cursos da EaD sem experiência nessa modalidade e sem fundamentação teórico-metodológica ade-
quada (e necessária) para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Diante dessa realidade, um 
grupo de professores dos cursos a distância da UFMS se propôs a investigar essa modalidade de ensi-
no com o intuito de avaliar e repensar os processos formativos, significando e qualificando a atuação.

Embora muitas de nossas experiências de ensino ainda estejam calcadas na modalidade 
presencial, é preciso ressaltar que ensinar na modalidade a distância não é apenas dar a mesma 
aula presencial, usando uma tecnologia. Segundo Peters (2012, p. 69-70), “é uma abordagem total-
mente diferente, com estudantes, objetivos, métodos, mídias e estratégias diferentes, e acima de 
tudo, objetivos diferentes na política educacional”.
 Neste trabalho, optamos por pesquisar os materiais didáticos disponibilizados pelo curso de 
Letras a partir da percepção de alunos, tutores e docentes. Inicialmente, é preciso considerar que um 
material para estudantes de um curso na modalidade de educação a distância têm características pró-
prias. Se a autonomia do graduando é um importante aspecto a ser considerado, na circunstância da 
modalidade, o material precisa contemplar tal necessidade. Ainda conforme Peters (2012, p. 72), é pre-
ciso que o professor desenvolva “o hábito de refletir sobre o modo especial como ensinam a distância”, 
e o material é um dos importantes recursos desse processo. Eres Fernández (2012) afirma que, hoje, já 
não podemos negar a importância do material didático no sistema educacional. É uma ferramenta que 
pode complementar/potencializar o processo de aprendizagem.

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à característica motivadora que deve 
fazer parte do material, sobretudo porque se trata de um público que deverá fazer um percurso de 
forma mais autônoma. Para Leffa (2003, p. 33), “a atividade deve ser prazerosa para o aluno, des-
pertar sua curiosidade e mantê-lo interessado no assunto, mesmo depois que tenha terminado”.  
O graduando deve acreditar que a atividade é importante, e que é capaz de executá-la.
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 Para elaborar textos, sejam para livros ou para guias, Moore e Kearsley (2007) apresentam 
alguns princípios: (a) para redigir sentenças; (b) para organizar o texto; (c) tipográficos e; (d) gráfi-
cos. Dentre as orientações, destacamos a necessidade da clareza e objetividade (uso da voz ativa, 
sentenças curtas, ordem lógica), de técnicas para ressaltar palavras ou sentenças (sem exagerar), de 
ilustrações, tabelas e gráficos para suplementar o texto. No caso do GDA, Moore e Kearsley (2007), 
afirmam que devem conter, entre outros aspectos: a introdução ao curso com especificação de metas 
e objetivos, informações sobre como e quando contatar o docente e os tutores, calendário e progra-
mação das atividades, esclarecimentos sobre o sistema de notas e outros requisitos do curso, além 
da bibliografia. No caso das videoaulas, o material deve manter relações com o impresso e o digital, 
“permitindo a expansão e o detalhamento dos conceitos abordados e facilitando o diálogo no proces-
so pedagógico entre coordenadores, professores, tutores e estudantes” (BRASIL, 2007). A gravação 
de uma videoaula, por sua vez, deve prever três fases: (a) pré-produção (orçamento, elaboração de 
um roteiro, planejamento das gravações, locação para gravação, seleção de profissionais, construção 
de cenários, organização de equipe); (b) produção (gravação de imagens, depoimentos) e; (c) pós-
produção (edição de imagens, efeitos etc.) (FRANCO, 2003 apud ZANETTI, p. 107). 

No curso, trabalhamos com um material impresso (o livro didático), um arquivo digital (o GDA) 
e um material gravado com áudio e vídeo (as videoaulas). Moore e Kearsley (2007) afirmam que a 
mídia impressa é mais barata que a produção de materiais em áudio ou em vídeo, pois esta envolve 
atuação de técnicos, editores, locutores ou atores, além de ser necessária instalação adequada e 
equipamentos de edição. No nosso caso, as videoaulas contam apenas com técnicos audiovisuais e 
professores. Infelizmente, ainda não temos locutores nem atores, mas há um estúdio para a gravação. 
Na produção de livros didáticos, tampouco temos revisor, capista, pesquisador iconográfico, assis-
tente editorial etc. O desafio está, além de considerar todas as questões levantadas anteriormente 
sobre a produção de material didático num curso de educação a distância, em observar também que 
se trata de uma disciplina de língua estrangeira que visa a formação de professores. Ou seja, a língua 
espanhola deverá desenvolver habilidades linguísticas, socioculturais, estratégicas e discursivas para 
o futuro professor, que estuda numa modalidade a distância. Dessa forma, o professor-autor precisa 
ter conhecimento linguístico, cultural, além de dominar a nova metodologia para adequar a lingua-
gem dos diferentes materiais didáticos à modalidade a distância.

Metodologia
Esta pesquisa se configura como um estudo de caso, pois abrange uma instituição, um curso 

e uma modalidade de ensino. Esse tipo de estudo é definido por Bruyne, Herman e Schoutheete 
(1991, p. 224-225) como uma pesquisa fundada no estudo “em profundidade de casos particulares, 
isto é, numa análise intensiva empreendida numa única ou em algumas organizações reais. O estu-
do de caso reúne informações [...] com vistas a apreender a totalidade de uma situação”.

Para este estudo, desenvolvemos um instrumento de coleta de dados, em forma de ques-
tionário on-line, disponibilizado em um formulário do Google Docs.4 Elaboramos e aplicamos três 
questionários diferentes: um para alunos, um para tutores e outro para professores. O primeiro foi 

4  O Google Docs é uma ferramenta totalmente livre, tem um processador de texto baseado na web, folha de 
cálculo, apresentações e construção de formulários.
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enviado via e-mail do Moodle5 a todos os egressos das cinco turmas, finalizadas em 2012 nos polos 
de apoio presencial de Água Clara/MS, Apiaí/SP, Camapuã/MS, Rio Brilhante/MS e São Gabriel do 
Oeste/MS; aos egressos das quatro turmas formadas em 2013 nos polos de apoio presencial de Ba-
taguassu/MS, Costa Rica/MS, Miranda/MS e Porto Murtinho/MS; e aos 17 egressos de duas turmas 
concluídas em 2014 nos polos de apoio presencial de Água Clara/MS e São Gabriel do Oeste/MS. O 
segundo questionário foi enviado, via e-mail pessoal, a todos os 14 tutores a distância que atuaram 
nas disciplinas de Língua Espanhola I, II, III e IV, no período de 2008 a 2014. O terceiro questionário 
foi enviado, via e-mail pessoal a todos os oito professores – efetivos e colaboradores (bolsistas) – 
que atuaram no curso nessas mesmas disciplinas e período.

Nesse instrumento, constaram dez questões que interrogaram o sujeito acerca do seu grau 
de satisfação em relação ao material didático utilizado. Ele deveria responder utilizando a seguinte 
escala de qualidade: ótimo, bom, regular, ruim e insuficiente. Ao final do questionário, havia uma 
pergunta subjetiva, com espaço para que o sujeito pudesse escrever algum tipo de comentário, 
segundo seu ponto de vista, que fosse pertinente acerca de qualquer um dos materiais didáticos 
mencionados na pesquisa.

Esclarecemos que, na área de Espanhol, o curso oferece as disciplinas de Língua Espanhola 
I, II, III e IV, Prática de Ensino de Língua Espanhola, Estágio Obrigatório em Língua Espanhola I e 
II, Literatura de Língua Espanhola I e II. O primeiro livro publicado foi o de Língua Espanhola I, de 
autoria de três professoras da instituição, em 2008. Língua Espanhola II é de 2009, de autoria de 
outra docente, também da UFMS. Língua Espanhola III foi publicado em 2010 por três professoras 
do curso, sendo uma delas autora também do primeiro livro. O último, Língua Espanhola IV, foi 
organizado por outra professora da instituição, publicado em 2012, e contou com a autoria de 
quatro professores externos. Para Estágio Obrigatório de Língua Espanhola I e II não temos obras 
publicadas. No caso de Prática de Ensino de Língua Espanhola, o livro foi publicado em 2015, e uti-
lizado por apenas uma turma em andamento. Sobre Literatura de Língua Espanhola, o curso optou 
por utilizar uma obra organizada por outra instituição. Diante disso, definimos por solicitar que o 
egresso, professores e tutores manifestassem suas percepções apenas dos materiais referentes à 
Língua Espanhola I, II, III e IV. A respeito das videoaulas, há material gravado relacionado às obras 
impressas de Língua Espanhola I, II e IV. Sobre os GDAs é importante considerar que, a cada oferta 
da disciplina, as atividades previstas são modificadas, pois fica a cargo do professor que ministrará 
a disciplina prepará-las conforme sua proposta de avaliação. 

Dessa forma, vale ressaltar que as percepções de alunos, tutores e professores, alicerçadas 
em pesquisas da área, poderão subsidiar possíveis reformulações dos materiais, visando a atender 
melhor as necessidades indicadas pelo público envolvido nessa modalidade de ensino.

Análise dos dados 
Na tabela a seguir podemos visualizar a avaliação do material didático realizada pelos egressos.

5  Embora os egressos não sejam mais alunos matriculados no curso, eles continuam tendo acesso ao Moodle 
e recebendo notificações nos seus e-mails pessoais de mensagens enviadas via AVA. Aos egressos que participam das 
redes sociais, enviamos o link do questionário via Facebook.
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Tabela 1 Avaliação feita pelos egressos.

Perguntas:

Ó
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(1) De modo geral, como você avalia a oportunidade de 
receber o livro impresso no curso a distância?

82% 11% 5,9% 0% 0%

(2) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para desenvolver a compreensão oral  
(ouvir) em língua espanhola?

41% 47% 11% 0% 0%

(3) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para desenvolver a produção oral (falar) 
em espanhol?

17,6% 52,9% 23,5% 0% 5,9%

(4) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos li-
vros recebidos para desenvolver a compreensão escrita 
(ler) em língua espanhola?

41,2% 58,8% 0% 0% 0%

(5) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a produção escrita (escrever) 
em espanhol?

29,4% 64,7% 5,9% 0% 0%

(6) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para adquirir e ampliar os conhecimentos 
linguísticos?

23,5% 64,7% 5,9% 0% 5,9%

(7) Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para adquirir e ampliar os conhecimentos 
culturais?

17,6% 70,6% 11,8% 0% 0%

(8) Como você julga o sequenciamento dos conteúdos 
nos livros analisados? 

35,3% 47,1% 17,6% 0% 0%

(9) Como você julga a disponibilização de videoaulas para 
facilitar o processo de aprendizagem de Língua Espanhola?

47,1% 23,5% 29,4% 0% 0%

(10) Como você avalia as atividades do Guia Didático do 
Aluno (GDA) quanto a serem motivadoras, diversificadas e 
significativas para a compreensão e fixação do conteúdo?

35,3% 58,8% 5,9% 0% 0%

 
 Como podemos visualizar nos resultados expressos na Tabela 1, as avaliações do material 
didático utilizado nas disciplinas de Língua Espanhola realizadas pelos egressos são, de maneira geral, 
bastante positivas, pois o maior percentual de respostas se distribui entre ótimo e bom. Vemos ape-
nas um pequeno percentual de avaliações negativas: 5,9%, nas perguntas 3 e 6, que pedem ao sujeito 
para que avalie, respectivamente, o conteúdo disponibilizado nos livros recebidos para desenvolver a 
produção oral em espanhol e a aquisição e ampliação dos conhecimentos linguísticos. Além disso, os 
poucos comentários deixados no espaço disponível ao final do questionário também foram positivos: 
(1) “Todos os materiais foram bem elaborados, diversificados e atuais”; (2) “Livros e videoaulas exce-
lentes!” e (3) “Sou da turma de 2013, adorei o curso, muito bem elaborado”.

Na tabela a seguir podemos visualizar a avaliação do material didático realizada pelos professores.
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Tabela 2 Avaliação feita pelos professores.

Perguntas

Ó
tim

o

Bo
m

Re
gu

la
r

Ru
im

In
su

fic
ie

nt
e

1. De modo geral, como você avalia a oportunidade de 
o aluno receber o livro impresso no curso a distância?

100% 0% 0% 0% 0%

2. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para desenvolver a compreensão oral 
(ouvir) em língua espanhola?

0% 28,6% 14,3% 0% 57,1%

3. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para desenvolver a produção oral 
(falar) em espanhol?

0% 14,3% 28,6% 28,6% 28,6%

4. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos li-
vros recebidos para desenvolver a compreensão escrita 
(ler) em língua espanhola?

0% 42,9% 42,9% 0% 14,3%

5. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para desenvolver a produção escrita 
(escrever) em espanhol?

0% 28,6% 42,9% 28,6% 0%

6. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para adquirir e ampliar os conheci-
mentos linguísticos? 

14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 0%

7. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos 
livros recebidos para adquirir e ampliar os conheci-
mentos culturais?

14,3% 57,1% 28,6% 0% 0%

8. Como você julga o sequenciamento dos conteúdos 
nos livros analisados?

14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 0%

9. Como você julga a disponibilização de videoaulas 
para facilitar o processo de aprendizagem de Língua 
Espanhola?

14,3% 57,1% 28,6% 0% 0%

10. Como você avalia as atividades do Guia Didático 
do Aluno (GDA) quanto a serem motivadoras, diversi-
ficadas e significativas para a compreensão e fixação 
do conteúdo?

0% 100% 0% 0% 0%

Como podemos visualizar nos resultados expressos na Tabela 2, as avaliações do material 
didático utilizado nas disciplinas de Língua Espanhola realizadas pelos professores são bastante 
distintas daquelas realizadas pelos egressos, pois vemos avaliações positivas apenas nos itens 1 e 
10, que pedem ao professor para que avalie, respectivamente, a oportunidade de o aluno receber 
o livro impresso no curso a distância e as atividades do Guia Didático do Aluno (GDA), quanto a 
serem motivadoras, diversificadas e significativas para a compreensão e fixação do conteúdo. De-
vemos ressaltar na questão 10, o docente está avaliando o seu próprio trabalho, pois nesse curso 
é o professor da disciplina – seja ele efetivo ou colaborador – quem elabora o GDA da disciplina.

Nas questões 7 e 9, vemos o percentual de respostas oscilando entre positivo e regular. A 
questão 7 pedia ao professor para que avaliasse o conteúdo disponibilizado nos livros recebidos 
para adquirir e ampliar os conhecimentos culturais, e a questão 9 pedia ao docente para que julgas-
se a disponibilização de videoaulas para facilitar o processo de aprendizagem de Língua Espanhola.
 Nas demais questões (2, 3, 4, 5, 6 e 8), as respostas oscilaram entre positivas, regulares e ne-
gativas. Na questão 2, podemos verificar que a maioria dos professores (57,1%) avalia negativamente 
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o conteúdo disponibilizado nos livros recebidos para desenvolver a compreensão oral em língua es-
panhola, enquanto que apenas 28,6% avalia positivamente (bom) e 14,3% avalia como regular.
 As respostas à questão 3 vão na mesma direção; podemos verificar que a maioria dos pro-
fessores avalia negativamente o conteúdo disponibilizado nos livros recebidos para desenvolver a 
produção oral em espanhol (28,6% ruim e 28,6% insuficiente), enquanto que apenas 14,3% faz uma 
avaliação positiva e 28,6% regular.

É importante destacarmos certa previsibilidade nessas respostas, uma vez que o trabalho 
com a oralidade é tradicionalmente realizado presencialmente nos momentos em que o professor 
está face a face com o aluno e pode conduzir as atividades orais sem o intermédio da tecnologia. 
Entretanto, esse contato presencial é bastante reduzido na modalidade a distância, o que força pro-
fessores e alunos a manter essa relação virtualmente, por meio de webconferências – o que nem 
sempre é feito com sucesso, por motivos variados, conforme já discutido em Almeida et al. (2014).

Na questão 4, que pede ao professor para que avalie o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a compreensão escrita em língua espanhola, percebemos uma divisão 
entre aqueles que consideram o conteúdo bom (42,9%), aqueles que consideram o conteúdo regu-
lar (42,9%) e uma pequena parcela que avalia esse conteúdo com insuficiente (14,3%).

Na questão 5, que pede ao professor para que avalie o conteúdo disponibilizado nos livros re-
cebidos para desenvolver a produção escrita em espanhol, vemos que a maioria avaliou como regular 
(42,9%), enquanto que os demais se dividiram entre avaliações negativas e positivas (28,6% bom e 
28,6% ruim).

Na questão 6, que pede ao professor para que avalie o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para adquirir e ampliar os conhecimentos linguísticos, verificamos que a maioria das ava-
liações é positiva (14,3% ótimo e 28,6% bom), e que há uma parcela menor de avaliações regulares 
(28,6%) e negativas (28,6% ruim). Por outro lado, na questão 8, que pede ao docente para que jul-
gue o sequenciamento dos conteúdos nos livros analisados, vemos uma avaliação majoritariamente 
negativa (42,9% ruim) e uma parcela menor de avaliações positivas (14,3% ótimo e 14,3% bom) e 
regulares (28,6%).

Nos comentários deixados ao final dos questionários, houve depoimentos como: (1) “Como 
cada livro foi elaborado por uma equipe de professores houve disparidade na didática utilizada, 
não só entre as unidades de um livro como também nos demais volumes”; (2) “Acredito que é 
preciso reformular os livros, contemplar de forma mais equilibrada as destrezas linguísticas, orga-
nizar melhor os conteúdos. Também creio que é preciso disponibilizar mais atividades on-line com 
autocorreção para fixação de conteúdos e auxiliar na superação de algumas dificuldades referen-
tes à compreensão oral e leitora” e; (3) “O material prioriza o desenvolvimento do conhecimento 
gramatical dos alunos, deixando de lado os outros conhecimentos. Além disso, as habilidades não 
estão bem direcionadas para que sejam aplicadas pelos docentes”. 

Em suma, podemos perceber uma avaliação bastante crítica dos professores diante dos 
livros utilizados em suas disciplinas. Talvez possamos atribuir essa criticidade ao fato de esses pro-
fissionais conhecerem e trabalharem com outros materiais didáticos e, portanto, possuírem parâ-
metros para avaliação que, muitas vezes, os alunos não têm.
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Na tabela a seguir podemos visualizar a avaliação do material didático realizada pelos tutores.

Tabela 3 Avaliação feita pelos tutores.

Perguntas
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1. De modo geral, como você avalia a oportunidade de  
o aluno receber o livro impresso no curso a distância? 66,7% 33,3% 0% 0% 0%

2. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a compreensão oral (ouvir) em 
língua espanhola?

0% 33,3% 33,3% 16,7% 16,7%

3. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a produção oral (falar) em 
espanhol?

0% 16,7% 50% 0% 33,3%

4. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a compreensão escrita (ler) em 
língua espanhola?

0% 83,3% 0% 16,7% 0%

5. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros re-
cebidos para desenvolver a produção escrita (escrever) em 
espanhol?

0% 66,7% 16,7% 16,7% 0%

6. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para adquirir e ampliar os conhecimentos 
linguísticos?

16,7% 50% 33,3% 0% 0%

7. Como você avalia o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para adquirir e ampliar os conhecimentos culturais? 0% 66,7% 33,3% 0% 0%

8. Como você julga o sequenciamento dos conteúdos nos 
livros analisados? 16,7% 50% 16,7% 16,7% 0%

9. Como você julga a disponibilização de videoaulas para 
facilitar o processo de aprendizagem de Língua Espanhola? 33,3% 50% 16,7% 0% 0%

10. Como você avalia as atividades do Guia Didático do 
Aluno (GDA) quanto a serem motivadoras, diversificadas e 
significativas para a compreensão e fixação do conteúdo?

16,7% 33,3% 50% 0% 0%

Como podemos visualizar nos resultados expressos na Tabela 3, as avaliações do material 
didático utilizado nas disciplinas de Língua Espanhola realizadas pelos tutores são um pouco distintas 
daquelas realizadas pelos egressos e pelos professores, pois vemos avaliações majoritariamente po-
sitivas e regulares nos itens 1, 6, 7, 9 e 10, para os quais não há avaliações negativas. Ou seja, pode-
mos afirmar que, de modo geral, os tutores avaliam positivamente o material didático quanto: a sua 
distribuição, ao seu conteúdo para adquirir e ampliar os conhecimentos linguísticos, ao seu conteúdo 
para adquirir e ampliar os conhecimentos culturais, à disponibilização de videoaulas para facilitar o 
processo de aprendizagem de Língua Espanhola e ao fato de atividades do Guia Didático do Aluno 
(GDA) serem motivadoras, diversificadas e significativas para a compreensão e fixação do conteúdo.

Vemos avaliações negativas, positivas e regulares distribuídas equilibradamente na questão 2, 
que pedia ao tutor para que avaliasse o conteúdo disponibilizado nos livros recebidos para desenvolver 
a compreensão oral em língua espanhola (16,7% insuficiente, 16,7% ruim, 33,3% regular e 33,3% bom).

Na questão 3, que pedia ao tutor para que avaliasse o conteúdo disponibilizado nos livros 
recebidos para desenvolver a produção oral em espanhol, vemos uma avaliação majoritariamente 
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regular (50%), um percentual menor de avaliações insuficientes (33%) e um pequeno percentual de 
avaliações positivas (16,7% bom). Já na questão 4, que pedia ao tutor para que avaliasse o conteúdo 
disponibilizado nos livros recebidos para desenvolver a compreensão escrita em língua espanhola, 
vemos uma avaliação massivamente positiva (83,3% bom) e um pequeno percentual de avaliação 
negativa (16,7% ruim). Na questão 5, que pedia para que o tutor avaliasse o conteúdo disponibilizado 
nos livros recebidos para desenvolver a produção escrita em espanhol, também verificamos uma ava-
liação majoritariamente positiva (66,7% bom) e um percentual menor de avaliação regular (16,7%) e 
negativa (16,7% ruim).

Nos comentários, deixados ao final do questionário, verificamos depoimentos como: (1) 
“[...] Quanto ao GDA, é uma pergunta mais específica, já que cada professor tem a oportunidade de 
criar suas próprias atividades. Alguns são realmente bem diversificados, outros já são mais repeti-
tivos, isso depende da metodologia utilizada pelo professor responsável”; (2) “O desenvolvimento 
da compreensão oral é o mais complexo em um curso a distância e quase sempre fica em segundo 
plano. Sobre a compreensão leitora, acredito que trabalhar textos mais longos, como contos, crôni-
cas, artigos científicos etc., ajudaria o acadêmico na aquisição da língua espanhola” e (3) “Os livros 
trazem um enfoque presencial, talvez por terem sido elaborados por professores que ainda não 
tinham experiência em EaD na época”.

Como vemos, os tutores demonstraram uma visão de quem trabalha com mais de uma dis-
ciplina e, portanto, com mais de um professor e com materiais diferentes, o que lhes possibilitou 
comparar as diferentes metodologias e as didáticas utilizadas, embora não possam modificá-las. 
Em suma, a visão do tutor não é, de forma geral, tão positiva quanto a do aluno/egresso, nem tão 
negativa quanto a do professor.

Considerações finais 
Ao discutir os dados referentes aos aspectos fortes e fracos dos materiais didáticos produzidos 

e disponibilizados pelo curso, retroalimentamos o processo de formação de professores para melhor 
compreender essa modalidade, a fim de subsidiar sua consolidação, institucionalização e contribui-
ções para a formação de professores e, consequentemente, para a educação básica.

Sem dúvida, a análise dos dados aponta para a necessidade de reformulação de alguns as-
pectos dos materiais didáticos para alcançar melhores resultados no desenvolvimento do processo. 
Embora a maior parte da percepção dos alunos sobre os materiais didáticos disponibilizados pelo 
curso seja positiva, professores e tutores indicaram aspectos importantes que precisam ser revistos, 
como conteúdos e atividades para desenvolver as destrezas linguísticas. Para tanto, avaliamos como 
fundamentais a consolidação de estudos na área de produção de material didático, especificamente 
para a modalidade a distância e a consideração de características próprias do curso e do público-alvo.
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CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

COMO INSTRUMENTOS DE DIÁLOGO 

INTERCULTURAL
Lidiane dos Santos Gama Cabral 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Considerações iniciais

Despertamos este trabalho com a frase do filósofo Héráclito: “É impossível que alguém se 
banhe num mesmo rio duas vezes”. Pois, ao entrar pela segunda vez, tanto a pessoa como o rio já 
não serão mais os mesmos. Nenhum aluno ou professor que se banha no rio do conhecimento será 
o mesmo indivíduo de antes. A cada informação que lhes é apresentada, a identidade estará sendo 
construída e/ou transformada e nós, professores, temos grande parcela nessa construção. Assim, o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) vem para acrescentar e modificar a 
vida dos futuros professores e dos alunos do ensino básico. Ambos ganham nessa infinita construção.

Portanto, o referido trabalho tem como objetivo analisar e acompanhar o desenvolvimento 
de unidades didáticas sob a perspectiva intercultural pelas bolsistas do PIBID, cujos temas sejam re-
lacionados à brasilidade. As temáticas teriam de ser aquelas consideradas silenciadas ou pouco dis-
cutidas nos materiais didáticos, mas que serão necessárias para a construção indentitária dos jovens 
da realidade local; a partir desse traço foi que chegamos aos temas “Cultura sorda del Brasil y de los 
países hispánicos” e “Grafite: ¿Arte o vandalismo?”. 

Para tanto, organizamos esse artigo em seções para melhor visualização da trajetória que rea-
lizamos. Primeiro, apresentamos o aparato teórico, em que tratamos da produção de material didáti-
co, da relação do professor com o material didático e da importância do sentido intercultural no con-
texto escolar. Em seguida, passamos à metodologia, em que trataremos do corpus, de sua seleção, 
de como coletamos os dados e dos procedimentos que adotamos. Posteriormente, apresentamos a 
análise dos itens delimitados para, em seguida, expor nossas considerações finais sobre o assunto.

Aparato teórico
Para organizar a sequência teórica necessária ao entendimento do nosso trabalho, trataremos 

de situar livros didáticos de língua espanhola. Faz-se necessário este tipo de explanação uma vez que 
os materiais didáticos que nos propomos a analisar são elaborados na perspectiva intercultural. 
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Material didático: culturas silenciadas em questão
 Na história do livro didático e da escola brasileira, a relação do professor com o material nem 

sempre ocorreu com a mesma competência e autonomia (LAJOLO, 1996). Isto porque grande parte dos 
professores é o instrumento a serviço do livro didático. Entretanto, em algum momento, ele poderá não 
atender à realidade das classes, marcará ideologias (ou até as silenciará), podendo conduzir os alunos a 
hierarquizar grupos sociais, países e culturas.

 A exemplo, vemos a superioridade da cultura norte-americana marcadas em nosso meio de co-
municação e de forte influência no sucesso profissional e financeiro, como se fosse a única forma possível 
de se estar no mundo. Partindo disso, observamos a crítica de Gimenez (2001, p. 35 apud SIQUEIRA, 2012, 
p. 315): “o inglês não é apenas uma língua internacional, mas a língua da galáxia, e caso ignoremo-nos po-
deremos nos sentir como seres de outro planeta”. Não significa que não seja benéfico identificar-se com 
outra cultura, utilizar as tendências da moda e da tecnologia que beneficiam todo o mundo. Mas a inferi-
orização das demais é o que não está em conformidade para a formação de cidadãos mais humanizados.

 Por isso, Lessa (2013) chama a atenção para o papel dos professores, considerados autoridades na 
formação de consciência e cidadania, já que eles escolhem quais materiais e temas serão discutidos em 
sala de aula. Portanto, a identidade cultural da língua estrangeira deve ser trabalhada de forma que intensi-
fique, no aluno, o processo de pertencimento cultural ao ambiente em que vive, pois aprender uma língua 
não é “deixar de ser quem sou” para “ser o outro”. Como sugere Siqueira (2012), não se pode mais ensinar 
inglês apenas como língua, mas ensiná-la como uma visita diária a várias fronteiras, ou seja, pautar-se pela 
inserção de conteúdos globais, em especial da cultura nativa do aluno, utilizando temas que fazem parte 
do mundo real e desenvolvendo a competência intercultural.

Segundo Mendes (2012), o sentido intercultural em nosso contexto educacional é fomentar que, 
apesar das diferentes dimensões da vida humana (como a social, a econômica, a política), há culturas den-
tro de culturas, histórias dentro de histórias e que, apesar dos choques culturais que o mundo contempo-
râneo tem nos proporcionado, é possível estabelecer pontes e diálogos de modo que possamos conviver 
mais respeitosamente. E ainda, da mesma maneira que as culturas estão em movimento, a interculturali-
dade também não é fixa. Não se “compra” a Interculturalidade; ela não estará pronta em uma prateleira 
para que o professor a compre e a utilize.

Segundo Hurstel (2004 apud MENDES, 2012):

[...] a Interculturalidade não existe, temos que inventá-la; a cultura não é um cadáver nem uma lata de 
conservas, mas um movimento perpétuo da vida; a cultura não é um largo rio tranquilo, mas um combate 
permanente (HURSTEL, 2004, p. 27-29 apud MENDES, 2012, p. 359).

A autora diz que não basta reconhecer a diversidade cultural, é preciso trabalho para que as dife-
renças possam dialogar. Mas como realizar o diálogo intercultural promovendo o respeito às diferenças? 
De acordo com Matos (2014, p. 167), o primeiro passo é a formação de agentes de interculturalidade 
para desenvolver práticas de ensino-aprendizagem. “[...] as práticas desenvolvidas no contexto escolar 
podem auxiliar no entendimento de que a heterogeneidade que nos caracteriza deve ser vista positi-
vamente, de maneira que se promovam o respeito e a igualdade de oportunidades, transformando as 
escolas em espaços de mudança social”.
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Produção de material didático intercultural durante a formação
 Em decorrência dos grupos multiculturalistas no final dos anos 70, os livros apresentavam as-

pectos culturais como textos suplementares, mas continuava sendo valorizada a cultura americana, e as 
demais culturas eram apresentadas resumidamente, como simples curiosidades folclóricas e culinárias. 
Como menciona Scheyerl (2012), a omissão de determinadas culturas nos materiais produzia-se uma 
pseudo-educação multicultural.

Com as seleções de materiais de forma mais criteriosa através dos editais do Programa Nacio-
nal de Livro Didático (PNLD), houve uma mudança muito significativa, pois os autores fazem parte de 
realidades mais próximas do público. Porém, contemplar todas as diversidades culturais em um livro 
é uma tarefa inalcançável. Ratifica-se, dessa forma, a importância da autonomia dos professores para 
escolher ou adequar matérias que os auxiliarão no ensino-aprendizagem dos alunos.

Para isso, os professores que atuam nas escolas precisam estar preparados, pois, como aponta 
Matos (2014):

os educadores na sociedade contemporânea devem saber utilizar a potencialidade da diversidade para 
melhorar a aprendizagem e preparar os alunos para viverem em uma sociedade complexa, diversa e mul-
ticultural (MATOS, 2014, p. 168).

Segundo Scheyerl (2012), a sala de aula não deverá ser uma simulação do mundo real; deverá 
ser um espaço verdadeiro de aprendizagem, no qual alunos e professores devem analisar criticamen-
te problemas reais. No entanto, o professorado não costuma receber formação específica para sua 
análise ou para “refletir/pensar(-se)/analisar(-se) sobre o ensinar ou o aprender” (ALMEIDA FILHO, 
2008, p. 100 apud MATOS, 2014, p. 38).

As academias estão atentas às dificuldades dos antigos e futuros professores. Pesquisas e 
discussões sobre o ensino-aprendizagem de línguas e reflexões sobre as documentações que regem a 
educação Brasileira – PCN (1998, 2002) e OCEM (2006), por exemplo – estão sendo de grande impor-
tância para as mudanças da educação brasileira. Entretanto, ainda existem dúvidas sobre pôr em prá-
tica aulas de línguas que promovam a educação de futuros cidadãos críticos; por isso a importância 
do elo entre a teoria e prática na formação inicial e continuada para que possamos romper, de uma 
vez por todas, a ideia de que o estruturalismo é o único caminho para o ensino de línguas.

Metodologia para realização do trabalho
Para melhor explicitar a metodologia usada para a realização da nossa investigação, dividi-

mos essa seção em duas partes. Na primeira, tratamos de delimitar nossos sujeitos e objetos de 
estudo. Na segunda, apresentamos e explicamos como procedemos para a coleta dos dados. 

Sobre a delimitação dos sujeitos e objetos de estudo
Sob a orientação da professora Dra. Doris Cristina Vicente da Silva Matos, acompanhamos 

dois grupos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade 
Federal de Sergipe.
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O primeiro grupo foi composto das graduandas Luana e Jana, ambas do 5o período de Le-
tras/Espanhol, e o outro com outras três graduandas – Brenda, do 7o período de Português/Espa-
nhol, e Ana Clara e Maria Eduarda, ambas do 5o período de Português/Espanhol.

Nos grupos tivemos a oportunidade de elaborar materiais didáticos direcionados à constru-
ção de identidades dos estudantes, através de temas pouco esclarecidos nos materiais didáticos. 
Com isso, pretendemos investigar como os elementos interculturais foram propostos. Assim, as 
unidades seriam nossos objetos de estudos; nesta oportunidade, no entanto, isolamos os dados 
nos quais foi estabelecida a interculturalidade.

Sobre a coleta de dados
Analisamos as duas unidades didáticas desenvolvidas pelas bolsistas do PIBID. No total, fo-

ram três encontros, nos quais elas apresentaram os temas e textos que fariam parte das unidades. 
Houve muitas versões e dificuldades durante a execução. Assim, coletamos os dados nessas reu-
niões com entrevistas, questionários e observação. As unidades foram preparadas para três aulas 
de 50 minutos cada, pensadas para alunos do primeiro ano do ensino médio dos seguintes colégios 
estaduais de Sergipe: “Gonçallo Rolembergue Leite” e “Barão de Mauá”. Considerou-se o nível de 
conhecimento linguístico, a realidade local e a motivação dos alunos.

A temática proposta foi a da brasilidade, mas a delimitação dos temas foi aberta, de forma 
que proporcionasse a reflexão e a contribuição para a preparação no modo de pensar e de atuar 
dos jovens na sociedade.

Para nos direcionarmos, a estrutura da unidade foi baseada na proposta de Matos (2014, p. 177):

[...] não somente uma sequência, mas uma unidade de pensamento que tenha como característica a 
flexibilidade, baseada nos objetivos delineados, na escolha e elaboração de temas, textos e atividades e, 
por fim, na reflexão final em que todas as etapas perpassam pela avaliação do processo.

Figura 1 Esquema de Unidade Didática (MATOS, 2014).

O referido modelo seguido foi de suma importância para a condução da unidade e, além 
de permitir a flexibilidade para as particularidades de cada grupo, possibilitou a organização dos 
conteúdos e a dinâmica das atividades.
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A análise
Cultura sorda del Brasil y de los países hispánicos

O grupo de Jana e Luana havia escolhido, a princípio, o tema “Dia dos Namorados” para a re-
alização da unidade. Mas quais seriam os estereótipos que seriam desconstruídos com esse tema? 
Assim, no segundo encontro, a orientadora sugeriu o tema “Cultura sorda del Brasil y de los países 
hispânicos”, a fim de aclarar alguns conceitos sobre a comunidade surda, além de ser um tema de 
grande importância para os formadores de opinião (os professores).

 Desta forma, realizando o recorte da unidade, comentaremos os momentos nos quais fo-
ram estabelecidos o diálogo intercultural. No primeiro bloco da primeira aula – no qual estão con-
tidas as perguntas de pré-leitura – foi introduzida a seguinte pregunta: 

– ¿Brasil tiene dos lenguas oficiales? ¿Cuáles son? 

 As perguntas de pré-leitura são utilizadas para introduzir os alunos ao tema e buscar des-
pertar seus conhecimentos de mundo.

Continuando, no bloco 2 – que conteria os textos – foram utilizadas imagens dos alfabetos 
manuais do Brasil, Espanha, Peru e Argentina como textos interpretativos, a fim de demonstrar que 
as línguas de sinais também são distintas em diversos países e que ela (a Língua de Sinais) não é 
universal, e que existem os regionalismos nessas línguas, tal qual observa-se nas línguas materna 
e estrangeira.

Na segunda aula, intitulada “Cultura Surda”, foram apresentadas telas da surda brasileira 
Fernanda Machado, intituladas mãos classificadoras, em diálogo com a tela do surdo espanhol 
Juan Fernández Navarrete, chamada de El bautismo de Cristo. A intenção foi a de demonstrar que 
a cultura surda está presente em diversos gêneros, inclusive na Arte.

 Na terceira aula, foi exibido um vídeo animado com legenda em língua espanhola. Tratava-
se da história de uma criança surda que começaria suas aulas na escola inclusiva. Nas perguntas de 
pós-leitura – quando é feita a reflexão sobre o texto – seria levantada a possibilidade da inclusão de 
um surdo na estrutura em que os alunos estavam inseridos. Ele seria, de fato, incluído? O que seria 
necessário para que acontecesse a inclusão?

A unidade apresenta reflexões sobre a importância de desenvolver a cidadania por meio das lín-
guas de sinais, e que a realidade de um surdo brasileiro não é tão diferente da de um surdo hispânico.

Grafite: ¿Arte o Vandalismo?
  A pichação e o grafite poderão ser confundidos. Assim, para esclarecer o assunto, as bolsis-
tas Brenda, Ana Clara e Maria Eduarda desenvolveram atividades sobre a diferença entre grafite e 
pichação, e ampliaram a discussão até o muralismo.
 No que tange ao estabelecimento intercultural nas unidades, as bolsistas conseguiram, em 
muitos momentos, dialogar as culturas hispânicas e brasileiras. Na primeira unidade, no primeiro 
bloco (que contêm a pré-leitura), há imagens do grafite hispânico de Aryz, grande artista espanhol, 
e dos gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo, grafiteiros de São Paulo, além de uma imagem do grafite 
presente no muro da escola. Ao tempo, foram apresentadas imagens de pichações e solicitado aos 
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alunos que estabelecessem relações sobre eles.
 Não poderia deixar de ser mencionada a conscientização sobre a pichação; assim, a unidade 
apresentou imagens de pichadores que arriscam suas vidas nas ruas de São Paulo para registrar 
seus signos em lugares muito altos. Nesse momento de introdução do tema, foi levantado o debate 
sobre a conscientização e os perigos de se realizar o ato da pichação.
 No bloco 2 da unidade, no qual estão os textos sobre o tema, foi trabalhada uma entrevista, 
escrita na língua meta e retirada de um site. O texto continha a opinião de pessoas de várias partes do 
mundo sobre o grafite (como Lauro de Freitas, Bahia, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Salvador, Bahia, 
Brasil; Puerto Montt, Chile; Tunja, Colômbia; Lima, Peru; Zaragoza, Espanha). Havia opiniões diversas 
sobre o grafite, e nas atividades propostas eles teriam de defender a opinião escolhida.
 Na segunda aula, no bloco 2, foi estabelecido o diálogo cultural ao serem apresentados dois 
vídeos: um tratando da presença feminina no grafite em Chiapas, no México, e o outro trazendo uma 
reportagem local em Aracaju. Neste último, as mulheres também estavam presentes na arte do grafite. 
Ou seja, a presença feminina também poderá ser comentada após as atividades, tocando-se um pouco 
nas discussões sobre as diferenças de gênero. Em seguida, como proposta de atividade, são realizadas 
perguntas sobre o vídeo.
 Aprofundando o tema, na terceira aula, a unidade trouxe, como assunto, o muralismo me-
xicano e sua influência sobre alguns artistas brasileiros. No primeiro bloco, dedicado à pré-leitura, é 
apresentada a imagem de um painel do artista brasileiro Portinari, intitulado “Tiradentes”, e de um 
mural de Diego Rivera, intitulado “La Guerra de la Independencia de México en 1810”. Assim, as bolsis-
tas conseguiram ampliar ainda mais o conhecimento de mundo dos alunos e esclarecer as diferenças 
entre muralismo e grafite.
 Ao estabelecer pontes entre as culturas, aprendemos ainda mais sobre nós mesmos. Essa é uma 
das grandes riquezas de se trabalhar com a interculturalidade. Perceber-se que não se está sozinho no 
mundo, que problemas enfrentados aqui também podem estar presentes no outro lado, ou no próprio 
lado. Perceber o entorno é uma sensibilidade que professores e alunos desenvolvem quando realizam 
atividades interculturais e mais humanizadas. Assim podemos, todos juntos, encontrar a melhor forma 
de viver em harmonia por meio do ensino da língua espanhola.

Considerações finais
Estudar uma língua estrangeira é ir além dos seus códigos linguísticos: é permitir-se refletir 

sobre as próprias manifestações folclóricas e abrir-se para o diferente, aprimorando o conhecimento 
de mundo e de respeito ao próximo. Porém, não é nada fácil desenvolver atividades interculturais. Os 
livros didáticos são ótimos apoios e possuem grande relevância em sala de aula, mas eles também 
terão suas ideologias. Assim, os professores deverão ter habilidades para construir ou desconstruir 
ideologias e, para isso, devem estar conectados às variadas manifestações culturais, pois, como afirma 
Paraquett (2012), enquanto o professor não reconhecer a importância do diálogo com os países vizi-
nhos, continuaremos reféns dos discursos alheios aos interesses da educação brasileira.

A diversidade cultural é a grande riqueza de toda sociedade; cada grupo desenvolve seus signi-
ficados a partir de suas crenças e costumes. Mas é possível que essas diferenças sejam compartilhadas 
sem que se estabeleça uma relação de dominação. Portanto, para adentrar o desconhecido, minimizar 
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ou até cessar o pré-conceito, é necessário, como afirma Baladeli (2014), problematizar alguns dis-
cursos para não sedimentar representações distorcidas de grupos minoritários, a títulos de exemplo, 
neste caso, dos artistas grafiteiros que sofrem preconceitos por serem confundidos com pichadores, e 
das pessoas surdas, cuja única dificuldade para ganharem seu espaço na sociedade é a comunicação.
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Introdução
A investigação de crenças sobre o ensino-aprendizagem de línguas tem se tornado crescen-

te tema de pesquisas no Brasil, desde 1990 (ALMEIDA FILHO, 1993; BARCELOS, 2001; BARCELOS, 
2004; BARCELOS, 2007; BARCELOS, 2010; BARCELOS, 2013; BARCELOS, 2014; SILVA, 2007; SILVA, 
2010; SILVA, 2012; SILVA, 2013); o que sugere a importância que o estudo desse assunto representa 
para a Linguística Aplicada (LA).

O interesse pela investigação de crenças surgiu a partir de uma mudança na visão de lín-
guas, do enfoque no produto para um enfoque no processo de aprendizagem (BARCELOS, 2004). 
Esse conceito é “tão antigo quanto nossa existência, pois desde que o homem começou a pensar, 
ele passou a acreditar em algo” (BARCELOS, 2007, p. 113), e não é específico da LA. Também per-
tence a outras disciplinas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a educação e a filosofia. 
Uma das principais características do estudo sobre crenças na LA corresponde à existência de vá-
rios termos e definições para nomeá-las.1 Essa é uma das razões que faz com que as crenças sejam 
difíceis de pesquisar, o que indica que não há uma única maneira de investigá-las.

De acordo com Barcelos (op. cit.), apesar de não haver uma única definição, o que se obser-
va nas conceituações de crenças é que todas se assemelham em dois pontos: o primeiro, é que as 
definições de crenças remetem à natureza da linguagem e ao ensino-aprendizagem de línguas; e o 
segundo, que as crenças não são somente um conceito cognitivo, mas também social. Isso porque 
se originam da capacidade de interação dos sujeitos com o contexto em que vivem e da capacidade 
de as pessoas refletirem e pensarem sobre o que as rodeia. Nesse sentido, as crenças são definidas 
como uma forma de pensamento e de percepção do mundo, construídas a partir de nossas experi-
ências e interações com outras pessoas e contextos (BARCELOS, 2010).

Desse modo, o estudo das crenças dos professores se justifica porque estas exercem forte 

1  Para um histórico de termos e definições, ver Barcelos (2004) e Silva (2007).
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influência na abordagem de ensinar do professor. Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar 
crenças de professores e alunos de graduação em língua espanhola sobre o processo de ensino-
-aprendizagem de língua estrangeira, identificadas a partir de pesquisas realizadas com professores 
e alunos de cursos de Licenciatura em Espanhol, no contexto brasileiro.

Trabalhos sobre crenças de professores de espanhol e o processo de ensino-aprendizagem de 
língua estrangeira

A maioria dos trabalhos com o foco nas crenças sobre o ensino-aprendizagem em língua 
estrangeira realizados no Brasil se refere à língua inglesa (BARCELOS, 2010). Com relação ao ensino 
de Espanhol Língua Estrangeira (ELE), dentre os primeiros trabalhos que investigaram crenças de 
professores de espanhol, estão o de Marques (2001) e Nonemacher (2004).

No primeiro, Marques (op. cit.) objetivou verificar como se configura a abordagem de en-
sinar de duas professoras de ELE que ministram aulas em um curso de licenciatura. Algumas das 
crenças identificadas pela autora foram que: a melhor maneira de aprender língua estrangeira é 
saber/conhecer as regras gramaticais (dominar a estrutura da língua); o bom professor deve domi-
nar e saber falar a língua-alvo; a melhor maneira de aprender uma língua estrangeira é por meio do 
contato com materiais, como filmes, vídeos, e pela prática oral; a aprendizagem eficiente acontece 
no país da língua-alvo e com o contato direto com nativos; é importante que o professor faça a 
correção imediata dos erros dos alunos na aprendizagem de língua estrangeira.

Os resultados encontrados pela autora apontam para o fato de que as professoras partici-
pantes dessa pesquisa apresentam abordagens de ensino diferentes – uma é tradicional e a outra 
é comunicativa –, e que as crenças apresentadas por elas guiam as suas abordagens de ensinar. 
Também apontam para o fato de as crenças das professoras se relacionarem de forma congruente 
ou incongruente com as crenças de seus respectivos alunos.

No segundo trabalho, o de Nonemacher (op. cit.), a autora identificou as crenças de duas 
professoras na formação inicial, que atuam na docência de ELE antes mesmo da conclusão do curso 
de graduação. As principais crenças identificadas pela autora foram: deve-se ensinar língua es-
trangeira visando o produto final; ensinar gramática é imprescindível; aprender língua estrangeira 
significa aprender regras gramaticais; o entendimento das estruturas gramaticais dá-se por meio 
do estudo sistemático das regras; para se comunicar, é preciso saber os aspectos formais em língua 
estrangeira; uma aula de língua estrangeira deve partir sempre de um texto; uma aula de língua 
estrangeira não precisa ser necessariamente dada na língua-alvo; para ler um texto basta ter co-
nhecimento de vocabulário; aprende-se língua estrangeira conhecendo o significado das palavras, 
relacionando-o com o significado em língua materna; é possível aprender ELE na escola pública; 
não é necessário realizar um trabalho específico relacionado à proximidade entre as línguas espa-
nhola e portuguesa. 

Os resultados desse trabalho apontam para o fato de que, na maioria das vezes, nem sem-
pre as crenças apresentadas pelas participantes (o que elas dizem) condizem com a prática (o que 
elas efetivamente fazem em sala de aula). Além disso, a autora conclui que as duas professoras 
apresentam práticas diferentes, que se relacionam com suas crenças individuais decorrentes de 
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suas experiências como alunas e professoras de língua estrangeira.
A partir da leitura desses dois primeiros trabalhos sobre o espanhol, é possível perceber 

que são focadas as crenças dos professores e como estas poderiam influenciar sua abordagem de 
ensinar língua estrangeira. Essas primeiras pesquisas sobre crenças de professores de espanhol 
objetivavam somente a identificação das crenças dos participantes e sua relação com a abordagem 
de ensinar. Além disso, esses trabalhos não consideravam o contexto social no qual as crenças ocor-
riam e nenhum discutiu a atuação dos professores no contexto de escola pública.

Dentre os trabalhos de crenças sobre ensino-aprendizagem de espanhol no âmbito da Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM), encontram-se os trabalhos de: 

• Stahl (2010), que identificou as crenças de um professor de espanhol sobre ensino-apren-
dizagem de LE. O sujeito da pesquisa foi um professor do ensino básico da cidade de Santa 
Maria/RS, formado no Curso de Letras-Espanhol da UFSM, em 2001. Algumas das crenças 
sobre o ensino-aprendizagem identificadas pela autora foram: é possível aprender língua 
estrangeira na escola pública; na escola pública, o aluno não conseguirá dominar a lín-
gua, mas conseguirá aprendê-la; a aprendizagem (aquisição) de uma língua estrangeira é 
muito difícil; a motivação está diretamente relacionada ao sucesso na aprendizagem de 
língua estrangeira; é função do professor motivar o aluno para a aprendizagem; as qua-
tro habilidades devem ser ensinadas na escola pública; quanto mais material didático o 
professor tiver a sua disposição, melhor; saber uma língua estrangeira é pensar em língua 
estrangeira; ensinar e aprender espanhol significa ter acessibilidade a cultura dos povos 
que tem essa língua como oficial. Os resultados encontrados pela autora nessa pesquisa 
indicam que a maioria das crenças identificadas está de acordo com crenças apontadas 
em outros trabalhos já realizados, mas algumas diferem – como a crença da possibilidade 
de aprendizagem de língua estrangeira na escola pública. Stahl (op. cit.) conclui que as 
crenças identificadas apontam para o fato de que elas são parte constituinte da identida-
de do professor e influenciam a prática docente.

• Gonçalves Ramos (2011), que tinha por objetivo analisar as relações entre o sistema de 
crenças de dois professores e as crenças de seus alunos, de uma turma do quinto ano e 
outra do sétimo ano do Ensino Fundamental. A análise das crenças dos professores se 
deu no sentido de encontrar seus sistemas de crenças para inferir sobre suas práticas 
nas aulas de espanhol. Os resultados demonstraram que, apesar de existir uma diferen-
ça entre a postura dos dois professores participantes da pesquisa, foi verificado que os 
alunos dos dois professores apresentam o mesmo movimento de crenças sobre o pro-
cesso de ensino-aprendizagem de língua espanhola. Os alunos do 5o ano, assim como 
a professora participante da pesquisa desse respectivo grupo, apresentaram uma con-
cepção motivada e positiva com relação ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira 
na escola pública. Por outro lado, os alunos do 7o ano do outro professor participante 
apresentaram, assim como ele, uma postura desmotivada, de menor interesse, e uma 
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visão negativa do ensino do espanhol no ensino básico público. Assim, o autor concluiu 
que as crenças dos professores participantes foram um dos fatores que contribuíram 
para a construção das crenças dos seus respectivos alunos sobre o processo de ensino-
-aprendizagem de língua estrangeira na escola pública.

• Avila (2013), que analisou as crenças de professores sobre a avaliação da aprendizagem 
em cursos instrumentais de línguas estrangeiras. Os participantes dessa pesquisa foram 
quatro professores que atuaram em cursos de línguas estrangeiras instrumentais, ofere-
cidos pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Línguas Estrangeiras Instrumentais (CEPESLI), 
vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de 
Santa Maria. As crenças dos participantes identificadas sobre a formação de professores 
foram: as experiências como aluno e as experiências anteriores como professor influen-
ciam na prática docente; a formação inicial não prepara adequadamente para ensinar e 
avaliar; e é preciso buscar aperfeiçoamento para a prática em sala de aula. Os resultados 
revelaram que os professores possuem crenças que estão de acordo com o referencial 
teórico de ensino instrumental e de abordagem comunicativa. No entanto, também apre-
sentam alguns traços de identificação com a abordagem tradicional de ensino de línguas. 
Com relação à avaliação da aprendizagem, os professores demonstraram crenças con-
dizentes com a modalidade instrumental de ensino de línguas, com traços de avaliação 
formativa. Os participantes também apresentaram características reflexivas.

Além dessas pesquisas, cita-se o estudo de crenças sobre o ensino de ELE mais recente 
realizado por Zolin-Vesz, em 2013. O objetivo do trabalho foi identificar as crenças de pais, alunos 
e professores sobre o ensino-aprendizagem de língua espanhola em uma escola pública municipal 
que oferece o ensino de espanhol nos últimos quatro anos do nível fundamental (6o ao 9o ano). O 
trabalho também procurou relacionar a quais aspectos sociopolíticos as crenças identificadas po-
deriam estar associadas.

O primeiro conjunto de crenças sobre o ensino de língua estrangeira na escola pública iden-
tificada nessa investigação foi que: a professora de espanhol participante da pesquisa desenvolve 
um bom trabalho, pois sua aula não se limita ao uso do “quadro e giz”, o que associa uma boa aula 
de espanhol ao uso de tecnologias, como o datashow, livros de história em espanhol e atividades 
diversificadas e chamativas para os alunos. A segunda crença identificada foi a de que não se apren-
de línguas estrangeiras na escola pública, sendo possível somente a aprendizagem do “básico” em 
língua espanhola. De acordo com os participantes dessa pesquisa, a escola não prepara os alunos 
para o desenvolvimento das quatro habilidades, e, principalmente, não prepara o aluno para falar 
em língua estrangeira. Assim, a habilidade de falar é apresentada como o ideal de aprendizagem 
por parte dos participantes. A terceira crença identificada (em decorrência da segunda) foi a não 
capacidade da escola pública de ensinar as quatro habilidades em língua estrangeira, e a de que o 
curso de idiomas é o lugar apropriado para aprender (a falar principalmente) em língua estrangeira.

O segundo conjunto de crenças sobre o espanhol identificadas nessa pesquisa se refere à 
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aprendizagem de línguas para o mercado de trabalho. As crenças deste bloco foram três: a de que 
é imprescindível o conhecimento de línguas estrangeiras para a inserção no mercado de trabalho; 
a de que o conhecimento do espanhol possibilita competir pelos melhores postos de trabalho; e a 
de que a aprendizagem do espanhol possibilita inserir-se em um mercado de trabalho, que pode 
ser até mesmo o informal.

O terceiro conjunto de crenças corresponde às crenças sobre a facilidade para aprender 
espanhol, decorrente da semelhança com a língua portuguesa, e em práticas de ensino que se 
apoiam em atividades que exploram a aparente facilidade entre as duas línguas (como por exem-
plo, atividades de tradução, baseadas em listas de vocabulários focadas nas diferenças lexicais en-
tre o espanhol e o português). As crenças identificadas nesse bloco foram que: o espanhol é uma 
língua fácil de aprender; os alunos e os pais não atribuem importância à aprendizagem de línguas 
estrangeiras; e o espanhol é a língua que melhor atende aos alunos da escola pública, pelo fato de 
“facilitar” o estudo dos aprendizes pela semelhança com o português. Os resultados sugerem que o 
ensino do espanhol nessa escola parece constituir discursivamente um artifício para a manutenção 
da estratificação social e do status quo.

A partir dos trabalhos apresentados, apresenta-se, no Quadro 1, um resumo das crenças de 
professores de espanhol sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, encon-
tradas nos trabalhos supracitados. 

Quadro 1 Resumo das crenças de professores de espanhol sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira.

•	 O professor deve dominar e saber falar a língua-alvo.
•	 É importante fazer a correção imediata dos erros cometidos pelos alunos em língua estrangeira.
•	 O ensino de gramática é importante.
•	 É possível aprender espanhol na escola pública/Não é possível aprender espanhol na escola pública.
•	 A formação inicial não prepara adequadamente para a prática em sala de aula.
•	 É preciso buscar aperfeiçoamento para atuar em sala de aula.
•	 O uso de tecnologias é importante para o ensino-aprendizagem de língua estrangeira.
•	 A escola pública não prepara o aluno para as quatro habilidades.
•	 É possível aprender somente o básico em língua estrangeira na escola pública.
•	 O curso de idiomas é o local apropriado para aprender língua estrangeira.

A partir do Quadro 1, observa-se que as principais crenças de professores de espanhol so-
bre o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, recorrentes na maioria dos traba-
lhos citados, são as seguintes:

•	 O professor deve ter o domínio linguístico da língua que ensina;
•	 A formação inicial não prepara o futuro professor para a prática em sala de aula;
•	 Não é possível aprender língua estrangeira na escola pública.

Na próxima seção, citam-se trabalhos realizados com foco nas crenças de professores em 
formação sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira no contexto brasileiro.
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Trabalhos sobre crenças de professores de espanhol em formação e o processo de ensino-aprendi-
zagem de língua estrangeira

Além da apresentação das crenças de professores sobre o processo de ensino-aprendizagem 
de ELE, acredita-se que seja importante apresentar alguns trabalhos sobre as crenças de alunos de 
Letras, considerando que muitos dos trabalhos citados a seguir evidenciam que grande parte das 
crenças de professores sobre o processo de ensino-aprendizagem tem sua origem na formação ini-
cial. Desse modo, sobre crenças de alunos-professores de espanhol sobre o ensino-aprendizagem 
de língua estrangeira citam-se os trabalhos de:

• Silva e Lima (2009), que levantaram as de crenças de onze formandas de um Curso de Le-
tras-Espanhol por meio de uma sessão reflexiva. A discussão focou os temas da escolha da 
variante linguística, se as alunas se sentiam à vontade para se comunicarem em espanhol 
e as variáveis que interferiam na constituição de uma identidade em língua espanhola. A 
análise dos dados mostrou que oito das formandas não possuíam uma identidade própria 
em língua espanhola. As crenças identificadas nesse trabalho foram: passar um tempo em 
um país de língua espanhola possibilitaria falar bem o idioma; para se expressar bem é 
preciso adquirir o ritmo da língua; o sotaque brasileiro ao falar espanhol não é visto como 
algo negativo; a escrita oferece mais segurança e possibilidades de se adquirir uma iden-
tidade em língua estrangeira; ter consciência das variedades do idioma é condição para 
nele se expressar bem. As autoras apontam para o fato de as crenças das participantes 
serem frutos do contexto, da personalidade e da coletividade.

• Ferreira (2009), que objetivou estudar as crenças sobre aprender espanhol de alunos 
de Letras da Universidade Estadual de Santa Cruz. Os sujeitos dessa pesquisa foram 
sete alunas do curso de Letras. Algumas das crenças identificadas nesse trabalho foram: 
aprende-se um idioma quando se domina a gramática; as aulas dinâmicas e criativas 
são fundamentais para a aprendizagem; o bom professor de língua estrangeira tem que 
dominar o conteúdo (principalmente a gramática) e ser dinâmico; o papel do professor 
é fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento; é papel do aluno receber, absorver 
e obter o conhecimento transmitido; a aprendizagem de uma língua depende do pro-
fessor; os alunos não aprendem espanhol porque não estudam; o professor precisa ser 
fluente para ensinar de forma comunicativa; o aprendizado depende da relação aluno-
-professor-conteúdo; o livro didático é importante para embasar o ensino; não se deve 
usar o português na sala de aula; e ensinar uma língua estrangeira é ter conhecimento 
da sua totalidade. Os resultados obtidos pela autora apontam para o fato de que, de-
pois da disciplina de Metodologia do Espanhol, as alunas alegam estar mudando suas 
crenças sobre aprender espanhol, e que as crenças identificadas são decorrentes das 
experiências de ensino-aprendizagem em língua espanhola que tiveram.



• 319 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

 Com relação a trabalhos sobre crenças de professores em formação de Letras-Espanhol 
realizados na Universidade Federal de Santa Maria, encontram-se os trabalhos de:

•	 Amaro (2010), que investigou de que forma o perfil projetado pelos acadêmicos de Le-
tras-Espanhol da Universidade Federal de Santa Maria, ao ingressar no curso, transfor-
ma-se no decorrer da graduação por meio da relação dos acadêmicos com a realidade 
em que se encontram. Os sujeitos dessa pesquisa foram 20 acadêmicos do Curso de 
Espanhol: cinco alunos do primeiro ano de curso (2o semestre), cinco do terceiro ano 
(metade do curso, 6o semestre) e dez do quinto ano de faculdade (formandos do curso, 
10o semestre). As crenças identificadas revelam que, no início do curso, os acadêmicos 
trazem a crença de que irão adquirir fluência na língua, além de bons conhecimentos 
sobre gramática e didática; porém, no decorrer do curso, eles não alcançam concretizar 
as expectativas iniciais. Desse modo, Amaro (op. cit.) conclui que o perfil do acadêmico 
se transforma de modo negativo, no decorrer do curso, pela relação das crenças com a 
realidade que encontram.

•	 Azevedo (2013), que investigou as crenças de futuros professores de língua estrangeira 
(espanhol) sobre a profissão docente e a formação inicial. Os sujeitos dessa pesqui-
sa foram nove acadêmicos dos últimos semestres do curso de graduação em Letras-
-Espanhol da UFSM. Os dados demonstraram que as crenças “saber a língua”, “saber 
elaborar materiais didáticos”, “saber ensinar”, “trabalhar interdisciplinaridade”, “saber 
cultura de outros países” e “trabalhar com outros professores” são as principais “com-
petências” necessárias para a profissão docente. Outros aspectos identificados a partir 
da análise foram que os alunos não acreditam estarem preparados para o exercício da 
profissão docente, e tampouco se sentem preparados com relação às questões linguísti-
cas. Ademais, a maioria dos alunos demonstrou que não alterou a visão que tinha sobre 
a profissão no decorrer do curso, mantendo a visão inicial de comprometimento com a 
profissão. Os acadêmicos também sugeriram mudanças no curso, como maior compro-
metimento com o processo formativo por parte dos professores formadores e aumento 
de oportunidades para o desenvolvimento linguístico em espanhol. Desse modo, a au-
tora conclui que se faz necessária uma maior atenção para a formação inicial oferecida 
pelo Curso de Letras-Espanhol da UFSM.

A partir dos trabalhos apresentados nesta seção, apresenta-se, no Quadro 2, um resumo 
das crenças de professores de espanhol em formação sobre o ensino-aprendizagem de língua es-
trangeira encontradas nos trabalhos citados:
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Quadro 2 Resumo das crenças de professores de espanhol em formação sobre o ensino-aprendizagem de língua  

estrangeira.

•	 O professor deve dominar a língua que ensina e ser fluente.
•	 A aprendizagem em língua estrangeira depende do professor.
•	 O livro didático é importante para embasar o ensino.
•	 Os alunos não se sentem preparados para a atuação docente.
•	 Os alunos acreditavam que iriam adquirir fluência na língua (além de bons conhecimentos 

sobre gramática e didática) no início do curso de graduação.
•	 Os professores em formação não se sentem competentes linguisticamente.
•	 A formação inicial influencia, no decorrer do curso, na formação e mudanças de crenças dos alunos.

Assim, a partir do Quadro 2 e dos resultados do levantamento de crenças obtidos pelas pes-
quisas supracitadas, pode-se observar que algumas crenças são comuns aos trabalhos realizados 
sobre a formação inicial espanhol como:

•	 Os alunos não se sentem competentes linguisticamente;
•	 Os acadêmicos não se sentem preparados para atuar como professores;
•	 Apesar de os próprios professores em formação alegarem não apresentar domínio da 

língua, eles acreditam que o bom professor de língua estrangeira deve possuir fluência 
e domínio linguístico da língua que ensinam;

•	 O ensino-aprendizagem em língua estrangeira é de responsabilidade do professor;
•	 O material didático é um aspecto importante para o ensino-aprendizagem.

A seguir, nas considerações finais, serão apresentadas reflexões sobre as crenças identifica-
das pelos trabalhos mobilizados neste artigo e sobre a importância destes estudos para a atuação 
do professor em sala de aula.

Considerações finais
As pesquisas em crenças representam, para o ensino de línguas, a possibilidade de criação 

de espaços para que alunos, futuros professores e professores questionem e reflitam sobre suas 
crenças. O estudo de crenças é importante porque elas se relacionam e exercem forte influência na 
abordagem de ensinar do professor e na abordagem de aprender do aluno. Além disso, as crenças 
também se relacionam com fatores como a motivação, emoções e a identidade de alunos e profes-
sores. Desse modo, a partir dos resultados obtidos pelos trabalhos citados, ratifica-se a importância 
do estudo das crenças dos professores, pois elas os constituem – e influenciam diretamente – a sua 
prática docente (BARCELOS, 2004).

Considera-se que é com base nas crenças pessoais que os professores organizam seu ensino 
e definem, dentre outros aspectos, qual a melhor abordagem ou método de ensino a ser adotado 
para alcançar os objetivos propostos. Portanto, acredita-se que as crenças dos professores sobre o 
processo de ensino-aprendizagem interferem diretamente na atuação do professor em sala de aula 
e apresentam relação com a formação inicial recebida por esse professor na universidade.

Com relação às crenças recorrentes nas pesquisas citadas, nota-se que alguns resultados 
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são comuns, como o fato de a formação de crenças dos professores ser consequência da formação 
inicial e das experiências com o ensino-aprendizagem de línguas que tiveram (como aluno da edu-
cação básica e superior, como estagiário, como professor), e essas vivências influenciarem ou de-
terminarem a abordagem de ensinar em sala de aula como, por exemplo, em Nonemacher (2004).

Assim, os resultados e conclusões comuns nas pesquisas apontam para a necessidade de se 
repensar a formação inicial oferecida pelas universidades, pois ela influencia, de modo positivo ou 
negativo, na mudança e na formação de crenças dos futuros professores.
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Introdução
 Frente aos desafios intermitentes do binômio ensino e aprendizagem de literatura estran-
geira junto aos primeiros anos da graduação, quando nos deparamos com os alunos recém-che-
gados à Universidade – que, apesar de trazerem consigo trajetos e percursos escolares distintos 
trazem, como marca comum, a não habilidade e a reticência na aproximação e na imersão quando 
da leitura de um texto literário – esses alunos trazem, igualmente, uma dose significativa de dis-
tanciamento dos textos teóricos, justificada não somente por seu desconhecimento, mas principal-
mente pela dificuldade na leitura.

Partindo dessa realidade presente e preocupante (que vem sendo nutrida ao longo do En-
sino Fundamental II e do Ensino Médio), lancei mão de uma experiência didático-literária voltada 
para o gênero textual crônica. Dentre as razões que me levaram a tal escolha, destaco o tamanho 
dos textos. Foram textos curtos, que sustentaram a possibilidade de leituras integrais durante as 
aulas. E aqui há de se considerar a realidade socioeconômica e cultural em que vive boa parte dos 
alunos das universidades federais, ao compartilharem o tempo de seus estudos com a atividade 
profissional e o deslocamento universidade-casa-trabalho: sequência relevante no que trata da 
localização do campus Guarulhos da Unifesp. 

Após a leitura prévia dos textos em casa, partiu-se para uma leitura em voz alta, em sua ín-
tegra, na sala de aula. Foi o start para a discussão sobre o eixo central temático das crônicas; um 
momento de intersecção entre a interpretação dos alunos, a discussão fomentada entre eles (que 
teve a professora como interlocutora), e as informações que o texto apresentava. Portanto, foi o mo-
mento de ouvir e acatar a carga subjetiva de cada leitor – fator fundamental nas leituras literárias e 
que tem ocupado parte dos estudos direcionados ao ensino e aprendizagem de literatura no sentido 
de reivindicar esse espaço para a leitura individual do aluno, expondo o estofo cultural e sensorial de 
cada um deles. Tal aspecto vem sendo apontado em trabalhos como o das autoras Neide Luzia de 
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Rezende (FEUSP) e Ana Crelia Penha Dias (UFRJ), que tem discutido a cisão entre “utilizar” (ler para 
si) e “interpretar” (desenvolver um saber sobre a literatura) – proposta por Umberto Eco e repensada 
por Anne Rouxel (2013). Tal pensamento crítico igualmente tem sido tema de pesquisadores e estudi-
osos alinhados ao questionamento de que, na escola, diante das numerosas subjetividades, não seja 
possível levar em conta a leitura individual dos alunos.

Afora essa prática – de deixar de lado a interpretação pessoal e, portanto subjetiva do aluno 
leitor de literatura – as aulas de literatura no Ensino Fundamental e no Ensino Médio têm contri-
buído sensivelmente para que os alunos se afastem dos textos literários, especialmente por rece-
berem carga excessiva de textos teóricos ou didáticos sobre Literatura. Ao fixar-me neste ponto, 
tentei uma resposta e uma reação à problemática central a que se dedicou Todorov em A Literatura 
em perigo, quando insiste em um alerta a respeito de que os alunos “não aprendem acerca do que 
falam as obras, mas sim do que falam os críticos” (TODOROV, 2009, p. 27), e reiterei minha opção 
no sentido de que essa turma se dedicasse à leitura de textos literário-jornalísticos de um autor 
que se instaura entre os que se dedicaram à literatura e, justamente por esse ofício de dedicação à 
escritura, foi reconhecido como um escritor de expressividade entre o canon literário.

Portanto, ao propor um corpus composto de crônicas jornalísticas de autoria de Gabriel 
García Márquez, foi possível apresentar aos alunos um gênero textual nem sempre presente em 
sua formação ou em seu letramento literário. Gênero híbrido por excelência, que mescla literatura 
e jornalismo, ficção e realidade ou ficção e informação, a crônica traz, em sua essência, os traços 
da oralidade, fator que permite uma aproximação mais natural e rápida ao leitor jovem, pois se 
avizinha a alguém que nos conta um conto ou uma história.

Tais traços – resultantes da mistura entre o quê se fala, como se fala, com o quê se escreve 
e o que se lê – permitem, por meio de uma linguagem mais simples, mas não simplificada, que 
venham à tona temáticas próximas a nós, dentro de nossas cotidianices; que assuntos miúdos 
possam ser discutidos ao pé do ouvido, ao “rés do chão”, como trata Candido, mas que ao mesmo 
tempo deem espaço e vez para os temas universais.  

A partir dessas marcas, a crônica ganhou, na trajetória dos estudos literários, o status de gêne-
ro menor, justamente por ser diferente do romance, do conto ou do ensaio – característica assim ob-
servada por Antonio Candido, ao afirmar que “[...] parece mesmo que a crônica é um gênero menor. 
‘Graças a Deus’ – seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós. E para muitos pode 
servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura.” (CANDIDO, 
1992, p. 13). E foi justamente esse aspecto que me levou a reforçar a escolha por esse gênero textual. 
Uma vez que a crônica, ao contar com a efemeridade de um período sob a marca da simplicidade, 
consegue produzir o efeito de deslocar o autor de sua função sacralizada, deixa evidente essa áurea 
de intimidade na relação texto e leitor, gerando diálogos, concordâncias e reflexões, elementos que 
reforçam um das marcas mais evidentes e necessárias da Literatura: a humanização.

Tanto assim que a composição desse corpus contemplou assuntos que revelavam aspectos 
múltiplos do escritor colombiano, incluindo o seu universo cotidiano, as proximidades intelectuais, 
seu comportamento político nada partidário, entre outros aspectos. Dessa forma foi possível, 
também, promover a dessacralização da figura de García Márquez, cuja imagem se apresenta tão 
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marcadamente entalhada na memória do público por conta da popularidade de suas obras. Essa 
construção da imagem do escritor colombiano ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1982 se 
deu entre os alunos justamente com a leitura de um gênero que teve papel fundador em sua escritura, 
mas que continua pouco difundido. Falamos, novamente, desse conjunto de crônicas jornalísticas.

Esse exercício de aproximação, que via textos nem tão divulgados e conhecidos de García 
Márquez transitando pelo universo jornalístico, proporcionou ao aluno um caminho novidadeiro; 
porém. da mesma forma, levou-o à compreensão de que, diante de um escritor mais próximo ao 
cotidiano da escrita, a perspectiva de crítica é perfeitamente plausível e que, portanto, os escritores 
(mesmo os mais consagrados) podem – e devem – ser criticados. Prática que reitera o que a pro-
fessora Ligia Chiapini Leite já nos alertava na década de 80 quando publicou Invasão da catedral: 
literatura e ensino em debate: “[...] o professor de Literatura não pode subscrever o preconceito do 
texto literário como monumento, posto na sala de aula apenas para reverência e admiração do ser 
humano” (LEITE, 1983, p. 29).
 Uma vez dessacralizado, esse escritor presente no imaginário dos alunos como o ganhador 
do Nobel de Literatura e autor de uma das obras mais lidas no mundo, o romance Cem Anos de So-
lidão revelou-se, então, um García Márquez multifacetado, que entre pai de família, militante polí-
tico pelos movimentos de esquerda, jornalista, romancista, contista, ativista dos Direitos Humanos, 
também se dedicou às cotidianices de comentários mais prosaicos de um ser humano comum e 
atento aos movimentos e pulsações da vida e da sociedade. Ou seja, colocando em prática as pa-
lavras de Candido, “[...] a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão 
das coisas e das pessoas” (CANDIDO, 1992, p. 14).

A constatação de se sentirem próximos ao escritor consagrado – justamente por esse mo-
vimento de dessacralização e de leitura de seus textos jornalísticos, por isso, menos densos, mais 
fugazes, escritos sob o calor da hora, sob a demanda do mesmo cronus que está na gênese da palavra 
crônica –, otimizou pontualmente as três etapas desse processo: a primeira delas, a facilidade e a co-
modidade dos alunos leitores ao se aterem à estrutura linguística dos textos, reconhecendo com mais 
tranquilidade as questões da linguagem, da escolha do léxico e das construções verbais, por exemplo.

A segunda, a maneira subjetiva – portanto pessoal e ao mesmo tempo crítica – como García 
Márquez se expõe em cada um dos textos, nos quais tratou de temas distintos. Justamente por 
esse gênero textual ter, entre suas marcas primordiais, o seu engajamento com o registro do cotidi-
ano, com o real e sua articulação temporal, permitindo assim que o seu autor chame para a escri-
tura tanto suas reflexões prosaicas como as universais sob à luz do fator social, possibilitando seu 
posicionamento crítico pessoal acerca de um acontecimento que estava muito distante do mundo 
dos alunos: a guerra em El Salvador. Tal capacidade de aproximação se credita a esse gênero textual 
que, por estar, nesse caso, em primeira pessoa, facilitou tal proximidade, chamando o leitor para 
um dedo de conversa, bem ao “rés do ouvido”. 

E a terceira etapa, que diz respeito à escrita, esta da qual tratarei logo mais.
Paralelamente a essa proximidade junto ao escritor colombiano, a partir dos caminhos que 

o próprio gênero textual permitiu (como já havia mencionado anteriormente) entrou em cena o 
diálogo de leituras, ou seja, a leitura do texto e do contexto. Essa prática promoveu, principalmen-
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te, o exercício da interdisciplinaridade, na medida em que obrigou o aluno leitor a transitar pela 
política, economia, sociologia, filosofia, comunicação, publicidade, história, estudos culturais, geo-
grafia, medicina e, mais uma vez, a alinhar os fios dessa tessitura que revelam as crônicas jornalís-
ticas de García Márquez pontuadas por traços literários.

O trânsito entre esses vários campos do saber fez com que o aluno reconhecesse na figura 
desses vários Gabriéis um sujeito latino-americano, que manteve sua identidade cunhada em sua 
literatura e em sua maneira de viver. Identidade que foi calcada, entre outros fatores, nas relações 
de proximidade, convivência e de amizade com tantos outros escritores latino-americanos igual-
mente presentes nessas crônicas estudadas na disciplina.

Tomar conhecimento de que García Márquez foi um latino-americano que conviveu com 
outros idênticos a ele na escritura e na identidade suscitou nos alunos uma necessidade de se 
conhecer e reconhecer como latino-americanos. Entender tais escritores como sujeitos de uma 
América Latina que talvez siga desconhecida – e, portanto, desvendada – para o aluno foi assunto 
entre as discussões e constatações registradas em seus depoimentos de final de curso.

Um intelectual próximo dos leitores
No corpus, formado por seis crônicas – uma em particular intitulada Tenemos que salvar El 

Salvador – contemplou a faceta política de García Márquez, um intelectual de seu tempo, no conceito 
de Edward Said (1996).

Mais uma vez esse gênero textual – tido em algum momento da trajetória literária como 
menos importante e que, nas palavras do jornalista Artur da Távola, “[...] é um hiato, uma interrupção 
da notícia, um suspiro da frase, um desabafo do parágrafo, um relax do estilo direto e seco da escrita 
do jornal, do qual se arroga ser o hiato literário, a literatura do jornal” (TÁVOLA, 1985) – proporcionou 
ao aluno a possibilidade de reconhecer em seu autor marcas de identificações política e ideológica. 
Dessa maneira, García Márquez pôde ser mostrado atendendo a um dos princípios fundamentais do 
papel do intelectual de seu tempo, que é a representatividade perante plateias, como assinala Said 
(1996, p. 31): “[...] el intelectual es una figura representativa que importa: alguien que representa 
visiblemente un determinado punto de vista, y alguien que ofrece representaciones articuladas a su 
público superando todo tipo de barreras”. 

Assim, esse escritor cronista articulado à marca da temporalidade pôde ,em distintas épocas 
da história (em particular da história da América Latina), promover o compartilhamento e a divulga-
ção de uma trajetória político-social que não lhe foi permitida em outros meios de comunicação afora 
o jornal, espaço fundador na trajetória de García Márquez.

Já me encaminhando para as considerações finais, ressalto uma das mais significativas eta-
pas que esta experiência nos proporcionou aos alunos e a mim, e completando o que anteriormen-
te anunciei: se trata da terceira etapa desse processo, a da dessacralização ou do conhecimento 
de uma faceta cronista de García Márquez. A referência aqui é precisamente à redação de uma 
crônica. Lançando mão do universo garciamarquiano, tateado a partir da quarta crônica em sala de 
aula, o aluno teve, como uma das formas de avaliação, a redação de uma crônica. 

De certa forma, foi dado ao aluno o mesmo lugar do cronista García Márquez, apostando 
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em sua criatividade e, sobretudo, em sua capacidade de escrita. Ter dado voz à escrita do aluno 
resultou em um aspecto positivo. Comprovação de tal afirmação veio expressada em grande parte 
dos depoimentos recolhidos no final do curso, dos quais reproduzo alguns:

“Essa disciplina eletiva nos proporcionou criar uma crônica usando algumas particula-
ridades do escritor nos dando uma certa liberdade em que no mundo acadêmico não 
temos”. Hellen Oliveira de Menezes, Letras, 2o Termo.

“O que me marcou nessa disciplina foi o incentivo pela exposição da nossa criatividade 
como escritores e o estímulo para nos tornarmos profissionais para o mercado de tra-
balho. [...] A eletiva me despertou a curiosidade e o olhar aguçado para os textos que 
temos contato e também para os acontecimentos do cotidiano”. Bárbara Ramos Jorge, 
Letras, 2o Termo.

“Através desses meios (ppt vídeos e até uma música) e das explicações da professora, 
pudemos conhecer melhor a cultura latino-americana, tão pouco passada para os 
alunos no período escolar”. Gabriela Rodrigues, Letras, 2o Termo.

 Esta pequena amostra levou-me a reiterar minha opção em trabalhar com a crônica em sala 
de aula, pois esse gênero textual utilizado para a redação própria, autoral, de cada aluno, corrobo-
rou com a capacidade que o gênero propõe: a de participar de situações comunicativas, empregan-
do a variedade e o estilo de linguagem adequados a situação, somando-se sensações e impressões 
despertadas nas sessões de leitura.

Como entendo a leitura e a escrita como partes de um único processo, esse processo que 
nutre o letramento literário dos alunos, assim expressado nas palavras de Paulino e Cosson (2009, 
p. 23), palavras estas que contam com meu endosso: “[...] o letramento literário é um processo de 
apropriação da literatura que envolve tanto a leitura quanto a escrita na construção de sentidos 
e tem como característica manter-se em permanente estado de alerta de formação”. Somo a este 
ponto fundamental, a afirmação dos autores Paulino e Cosson (2009, p. 67): 

[...] o objetivo não está na formação de escritores, mas sim em oportunizar, através de exercícios de 
criação, um contato intenso com as palavras e os mecanismos da linguagem que permitem a construção 
dos sentidos (PAULINO; COSSON, 2009, p. 68).

Em outras palavras, é no exercício da leitura e da escrita de textos literários que se desvela a 
arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói 
um modo próprio de se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é de todos.

Considerações finais
Promover a leitura de crônicas jornalísticas de autoria de Gabriel García Márquez estabe-
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lecendo um diálogo intenso entre o texto e contexto nos apontou mais que uma alternativa, mas, 
sobretudo, uma constatação no que diz respeito a um dos entraves primeiros da aproximação dos 
graduandos das primeiras séries do curso de Letras dos textos literários e teóricos. Nesse sentido, 
a leitura de crônicas jornalísticas, carregadas de literariedade – como é o caso dos textos de Gar-
cía Márquez –, seguida de um exercício de escrita promoveu no aluno a possibilidade de saber se 
informar mais sobre o autor e sua multifacetada personalidade e, da mesma forma, saber mais 
sobre a história da América Latina via acontecimentos históricos, políticos e culturais e via outros 
escritores presentes nas narrativas garciamarquianas aqui estudadas. A leitura promoveu, ainda, a 
ruptura dessa dificuldade quase crônica encravada na leitura e na reflexão de textos literários, isso 
sem falar nos textos teóricos. De certa forma, desembaçou as lentes do ato de leitura, ajustando-as 
no foco da literatura.

Assim, o teor positivo de tais resultados expressou-se na criação do neologismo que os 
acompanhou desde as duas primeiras aulas, motivo principal que levou-me a realizar este traba-
lho, ganhando a seguinte versão dos alunos: “Eu cronico e você me lê”. Deste ponto em diante, até 
“cronicar” com Gabo foi um passo bem mais rápido e gratificante do que se esperava.
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DISPUTAS DISCURSIVAS ENTRE AS 
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Discutiremos neste trabalho a importância de se compreender discursos ligados a tradições 
acadêmicas que constituem o âmbito específico da formação de professores de línguas estrangeiras 
na atualidade. Assim sendo, os contextos em que se formam os docentes de Espanhol Língua 
Estrangeira (doravante E/LE) estão atravessados por relações de poder, já que são constituídos por 
lutas discursivas em torno das concepções de língua e de sujeito.

Assim sendo, analisaremos uma entrevista realizada de modo semiestruturado com uma 
professora universitária de língua espanhola, atuante em uma universidade pública do estado do 
Rio de Janeiro, e um artigo acadêmico selecionado pela professora como parte da bibliografia de um 
de seus cursos na licenciatura. Esse artigo trata sobre os dialetos regionais e as línguas vernáculas1 
que vêm sofrendo interdição, principalmente a partir da reforma educativa argentina.

Pretendemos, a partir da análise do corpus, demonstrar como os discursos da professora e 
do artigo por ela selecionado estão atravessados por formações discursivas e regimes de verdade 
que encetam determinadas concepções de língua, sujeito e poder.

Concepções de língua e de sujeito
Jacqueline Authier-Revuz (2004, p. 36) retoma as ideias de Bakhtin para defender que “o 

dialogismo é dado como condição de constituição do sentido”, o que significa dizer que o sentido e 
a compreensão se formam necessariamente no e pelo entrecruzamento de discursos. Nesse sentido, 
compreender é posicionar-se ativamente em relação a um determinado discurso, pois a compreensão 
é concebida como um contradiscurso. A autora ainda afirma que todo discurso é constitutivamente 
heterogêneo, e que a heterogeneidade pode ser mostrada ou não-mostrada. Em um de seus artigos, 
Authier-Revuz (2011) define a heterogeneidade mostrada como o plano no qual o dizer, pelas formas 
observáveis, dá lugar nele mesmo ao interdiscurso e à interlocução. Já a heterogeneidade não mostrada 
refere-se ao modo como a produção do dizer é constitutivamente formada na relação com o outro.

1  Martelotta (2008, p. 149) define o vernáculo como a “língua falada em situações naturais, espontâneas, em 
que supostamente o falante se preocupa mais com o que dizer do que com o como dizer”. 
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 A natureza dialógica da linguagem, portanto, é determinada por seu caráter responsivo, 
visto que todo enunciado responde “de uma forma ou de outra aos enunciados do outro que o 
antecederam” (BAKHTIN, 2003, p. 300). O próprio objeto do discurso dos sujeitos se torna um palco 
de encontro com opiniões de coenunciadores (imediatos ou não) ou com pontos de vista, visões de 
mundo, teorias etc.
 O pensamento de Bakhtin é relevante na medida em que o autor reflete principalmente 
acerca do nível do enunciado, levando em conta as condições de produção na abordagem de um 
determinado texto. Para ele, “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 
de outros enunciados” (idem, p. 272). Dessa maneira, é preciso considerar, no tratamento dos 
textos, as estruturas linguísticas enquanto elementos dependentes do contexto extratextual que 
se coadunam para formar os enunciados. Estes, por sua vez, têm uma relação intrínseca com a 
realidade de que são produto e produtores, simultaneamente.
 Authier-Revuz (2004) define os enunciados como acontecimentos concretos e únicos, 
portadores de um acento apreciativo, produzidos na interação. Todos os enunciados, por 
conseguinte, carregam consigo um julgamento de valor, o que se relaciona diretamente à não 
neutralidade do discurso e à possibilidade de um enunciado responder a outros enunciados, seja 
corroborando-os ou opondo-se a eles.

O conceito de Formação Discursiva (doravante FD) tem igual relevância para a compreensão 
do processo de produção dos enunciados e dos sentidos. No pensamento foucaultiano, tal conceito 
relaciona-se às “condições de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de 
modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva” (FOUCAULT, 2014a, p. 47). 
 Além do conceito de enunciado, também tem relevância, neste trabalho, o conceito de texto, 
que se configura como uma unidade de sentido inscrita numa determinada situação (ORLANDI, 
2000). Sendo assim, consideramos tanto a entrevista quanto o artigo como textos, pois ambos 
organizam “a relação da língua com a história no trabalho significante do sujeito em sua relação 
com o mundo” (idem, p. 69). A diferença entre o texto oral e o texto escrito é a de que, neste, 
o sujeito constrói sua identidade de autor, provocando um efeito a nível das representações, de 
unidade, completude, coerência. Contudo, tanto o sujeito quanto o sentido são constituídos pela 
descontinuidade, pela dispersão, pela incompletude, pela contradição. 
 Além disso, tanto os discursos orais como os escritos indiciam uma inserção do sujeito 
em um determinado regime de verdade que, segundo Foucault (2012), tende a exercer sobre os 
demais discursos uma pressão, ou seja, um poder de coerção. O filósofo ainda afirma que “não nos 
encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma ‘polícia’ discursiva que devemos 
reativar em cada um de nossos discursos” (idem, p. 34).
 Ainda de acordo com Foucault (2014b), há duas modalidades de produção da verdade: 
os procedimentos da confissão e a discursividade científica. Podemos relacionar a questão da 
produção da verdade na discursividade científica ao estudo realizado por García Negroni (2008) 
acerca das manifestações da subjetividade em artigos científico-acadêmicos. Segundo a autora, a 
escrita científica é “tradicionalmente caracterizada por las propiedades de objetividad, neutralidad, 
impersonalidad y precisión” (idem, p. 10), no que se refere à realidade externa, que se manifestaria 



• 331 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

no texto como totalmente independente das apreciações, emoções e sentimentos do autor. No 
entanto, García Negroni (2008) demonstra, apesar das estratégias de despersonalização presentes 
no discurso científico-acadêmico, como tal discurso apresenta marcas da subjetividade e da 
heterogeneidade, que podem estar relacionadas à configuração de diferentes ethos discursivos, 
dependendo da disciplina em questão.
 Maingueneau (2006) defende que cada texto pertencente a um dado gênero discursivo e, 
ligado a um certo posicionamento ideológico, induz expectativas no tocante a um determinado 
ethos. Segundo o autor, “a noção de ethos permite, ainda, refletir sobre o processo mais geral 
de adesão dos sujeitos ao ponto de vista defendido por um discurso” (idem, p. 271), processo 
particularmente evidente no caso de discursos como a literatura e a ciência, que devem conquistar 
um público que pode aderir a eles ou recusá-los.

Veremos, na seção seguinte, o modo como as questões até aqui discutidas podem iluminar 
a análise do artigo selecionado pela professora universitária e de um fragmento da entrevista 
concedida por ela.

O artigo e a entrevista: heterogeneidade discursiva e condensação de textos
 Destacaremos o primeiro parágrafo do artigo selecionado pela professora, intitulado 
“Lengua propia y exclusión social: los dialectos regionales y las lenguas vernáculas”, de autoria de 
Albarracín e Alderetes (2003):

La opresión cultural, social y económica iniciada con la conquista española continúa intacta cinco 
siglos después. Son múltiples las formas bajo las que se manifiesta. Una de ellas, tiene que ver con la 
unidireccionalidad lingüística que en nuestro país privilegia – de manera excluyente – el desarrollo de la 
lengua oficial estándar, debilitando las lenguas vernáculas y desconociendo las variedades regionales del 
español, que tienen indudables influencias de nuestras lenguas ancestrales (ALBARRACÍN; ALDERETES, 
2003, s/p).

Note-se que, para os autores, a noção de correção e de censura está vinculada à ideia de 
interdição ao uso da língua materna, interdição esta fomentada principalmente pelas instituições 
de ensino. No entanto, adota-se no artigo uma visão normativa de poder, pois se afirma que “la 
opresión cultural, social y económica iniciada con la conquista española continúa intacta cinco siglos 
después” (grifos nossos). Nesse sentido, atribui-se certa pureza aos povos anteriores à conquista, 
como se não mantivessem entre si relações por vezes conflituosas.
 Foucault (2014b, p. 100-101), por outro lado, não entende as relações de poder “como 
um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre outro”, mas sim como 
“o suporte móvel das correlações de força”. Para o filósofo, o poder é produzido a cada instante 
e se exerce a partir de pontos diversos e em meio a relações móveis e desiguais ao invés de ser 
considerado como uma potência que alguns grupos detêm. O princípio das relações de poder, 
portanto, não implica uma oposição binária entre dominadores e dominados e, embora existam 
pontos de resistência, estes representam, nas relações de poder, não só o papel de adversário, 
mas também de apoio, estando distribuídos de modo irregular. Coracini (2007, p. 17), de modo 
semelhante, afirma que “o discurso é o lugar em que o poder se exerce, mas é também o lugar da 
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resistência do sujeito a esse mesmo poder”.
 Destacaremos, também, dois parágrafos nos quais é possível verificar a heterogeneidade 
mostrada a partir das aspas, que acompanham os vocábulos corrupciones e bien e que podem 
funcionar como operadores metalinguísticos:

Obviamente, para el análisis del español de esta área lingüística resulta de gran importancia el 
conocimiento del quechua; sin embargo, el estudio de dicha lengua no forma parte de la currícula 
formal de las carreras pertinentes ni constituye objeto de investigación en las Universidades. Los escasos 
estudios realizados en la provincia de Tucumán acerca de las influencias de la lengua quechua en la 
configuración de las modalidades del español regional, en su mayoría han estado orientados a negar o 
minimizar dicha influencia y a considerar las manifestaciones del dialecto local como meras desviaciones 
o ‘corrupciones’ del español académico normativo en boca de bilingües de extracción quechua. 
No debe extrañar, en consecuencia, que en los niveles educativos oficiales se actúe como si la lengua 
fuese homogénea en todo el territorio nacional. Así, la escuela censura el uso de la variedad regional y 
estigmatiza a quienes no hablan “bien” la lengua oficial, vulnerando de este modo el derecho al uso de la 
lengua propia. En el Noroeste argentino, numerosas expresiones usuales llevan a la inmediata corrección 
por parte del maestro, que no está preparado para entender que detrás de las mismas, operan complejos 
procesos de transferencia lingüística. Cuando corrige está arrasando con un código cuya presencia ni 
siquiera sospecha (ALBARRACÍN; ALDERETES, 2003).

García Negroni (2008, p. 22) afirma que, com o uso das aspas, o enunciador “desdobla 
su discurso para comentar, al mismo tiempo que las utiliza, las palabras que emplea”. Esse 
procedimento foi denominado por Authier-Revuz (1998) como “modalização autonímica” e refere-
se às formas, linguísticas ou discursivas, através das quais se realiza o desdobramento enunciativo 
próprio à configuração da reflexividade metaenunciativa. De acordo com a autora, a enunciação de 
um determinado signo desdobra-se como um comentário de si mesma, e este modo enunciativo 
desdobrado é marcado por uma distância interna e implica manifestações de “‘posições enunciativas’ 
particulares a discursos, gêneros, sujeitos” (AUTHIER-REVUZ, op. cit., p. 14).
 A partir do estudo de García Negroni (2008), podemos observar que as aspas empregadas 
nos itens lexicais corrupciones e bien indiciam uma atitude de distanciamento dos enunciadores 
diante de outras vozes, bem como um forte questionamento em relação ao discurso que estigmatiza 
as línguas vernáculas e os dialetos regionais. Tal questionamento é reforçado no segundo parágrafo, 
destacado por uma ideia desqualificadora, por sua vez verificada no gerúndio vulnerando. Desse 
modo, os autores do artigo denunciam uma visão segundo a qual a língua seria homogênea e 
desprovida de variedades regionais. É interessante notar também, nesse mesmo parágrafo, o uso 
da passiva com se em se actúe, que, de acordo com a autora, “permite dejar indeterminado a quien 
se considera responsable de la acción” (idem, p. 13) e constitui uma estratégia de despersonalização 
do discurso. Ainda em relação a esse parágrafo, é possível verificar novamente uma concepção 
muito verticalizada das relações de poder no fragmento de enunciado “cuando corrige está 
arrasando con un código cuya presencia ni siquiera sospecha” (grifos nossos). Tal concepção conduz 
não somente a uma análise simplificada dos autores do artigo no que diz respeito aos processos de 
transcodificação, mas também a uma vitimização dos sujeitos, isto é, uma atribuição acentuada de 
inocência aos indivíduos por parte dos enunciadores. 
 Consideramos que as estratégias de despersonalização e a noção verticalizada de poder se 
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ligam, de certo modo, a uma FD que denominaremos cientificista por corroborarem uma pretensão 
de neutralidade, supostamente própria ao discurso científico-acadêmico. Percebemos tal FD 
cientificista de modo mais incisivo em outros dois parágrafos, destacados a seguir:

A título de ejemplo, reproducimos dos testimonios representativos del modo de habla en la región. En 
primer término, un fragmento del relato de un niño de 12 años de edad, residente en el departamento 
Figueroa, en la Provincia de Santiago del Estero […] El otro ejemplo fue tomado en una escuela secundaria 
de manualidades, ubicada en pleno centro de San Miguel de Tucumán, a la que concurren jóvenes 
provenientes de barrios de la periferia. A través de la ventana de un aula, dos profesoras de Lengua 
observan la clase de cocina y escuchan el siguiente diálogo entre la docente y las alumnas:
Docente: — Marita, ilo poniendo al agua hasta que terminés de hacer la masa (ALBARRACÍN; ALDERETES, 2003).

 Note-se como os autores do artigo propõem-se a dar exemplos de produção oral realizada 
em determinadas regiões da Argentina. Entretanto, o relato e o diálogo escolhidos são introduzidos 
sem que se mencionem os nomes dos participantes dessas interações, o que nos leva a considerar 
que os autores atribuem a esses sujeitos um papel de meros informantes. Isso, de certo modo, 
coloca em evidência a configuração de um ethos preocupado com a “objetividade” dos dados 
linguísticos da pesquisa. 
 Veremos, no entanto, que existe uma tensão entre uma adesão à FD cientificista e diferentes 
vozes a partir da análise do fragmento da entrevista.
  Destacaremos a seguir um fragmento2 no qual a professora universitária (doravante Lúcia)3 
fala a respeito do critério utilizado por ela para a seleção dos textos trabalhados nos cursos que 
ministra na licenciatura em Letras Espanhol:

Lúcia: […] parece que os profe- a gente (.) a gente tá forma::ndo o o eh aqui na faculdade a gente não 
toca nesses temas que são temas importantes (.) e parece que eles saem ainda muito inocentes com 
relação a isso (.) então se você pergunta eu tenho começado a tentar introduzir isso no:: Espanhol 2 que 
é o curso de graduação que eu tenho dado (.) eh:: o que que eles sabem de variaçã::o (.) e eles ainda 
acreditam na coisa do Castellano e Espanhol da Amé::rica (.) e acreditam que (.) que um é melhor que 
o o::utro então é preciso que eles comecem a ler esses textos que estão circulando (.) pra se dar conta 
que:: (.) essa questã::o tem leituras diferentes eles precisam conhecer essas leituras então (.) a o critério 
foi (.) os gê::neros (.) mas eh:: depois dos gêneros essa questão do:: (.) de textos mais eh textos teóricos 
comprometidos que trouxessem um pouco da:: (.) da realidade que eles vão encontrar aí fora e que vão 
ter que se colocar sobre ela (.) na:: pra dar [aula
Elíria: ãh-hã
Lúcia: né:: na escola

 
 Daher et al. (2004) consideram a entrevista como um dispositivo enunciativo e um gênero 
discursivo em que se constroem possíveis versões de realidade. Portanto, não há uma correspondência 
direta entre o dito e a verdade. O gênero entrevista, além disso, possibilita, num dado momento/
espaço, a atualização de textos que foram regularmente produzidos na interação entre o(s) sujeito(s) da 
pesquisa e seus interlocutores, o que implica uma determinada “massa de textos”.
 Isso é indiciado, por exemplo, na ênfase de volume que Lúcia realiza nos vocábulos “aqui” 

2  Conferir as convenções de transcrição no Anexo 1.
3  Utilizamos um nome fictício com o objetivo de proteger a identidade da professora entrevistada.
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e “toca”. O destaque que se dá para a falta de abordagem de certos temas “aqui na faculdade” 
demonstra a existência de debates e polêmicas que circulam na academia e que são anteriores 
ao momento da entrevista. É interessante notar também que, no início do fragmento destacado, 
Lúcia realiza um corte abrupto no vocábulo “professores”, enunciando logo em seguida a forma 
“a gente”, o que revela um movimento de inclusão por parte da entrevistada, que toma para si a 
responsabilidade de seu dizer e de seu papel como professora formadora.
 Podemos observar ainda que Lúcia, de modo semelhante aos autores do artigo, atribui uma 
certa inocência aos licenciandos do curso de Letras, o que implica também uma visão normativa das 
relações de poder. Além disso, a fala de Lúcia assume um caráter de cunho constatativo na medida 
em que os debates e polêmicas mencionados anteriormente se inserem em um determinado 
regime de verdade, o que é possível verificar a partir do fragmento de enunciado “da realidade que 
eles vão encontrar aí fora”. 

Considerações finais
Vimos, a partir da análise, que a entrevista e o artigo acadêmico analisados são dialógicos 

já que, em diversos momentos, percebe-se a heterogeneidade dos discursos, seja pela atualização 
de uma “massa de textos” produzidos previamente – como é possível verificar na entrevista – seja 
pelas estratégias enunciativas – como os diferentes modos de heterogeneidade que atravessam 
tanto o artigo quanto a fala da professora. Além disso, verificamos o modo como as estratégias 
de despersonalização ligam-se a uma FD cientificista e a um ethos preocupado com a preservação 
de um discurso “neutro e objetivo”. A constituição desse ethos, no entanto, mantém relações de 
tensão com o ethos configurado por Lúcia na entrevista, já que seu discurso é mais disperso por 
visibilizar diferentes vozes, tais como a dos demais professores formadores e a dos licenciandos do 
curso de Letras Espanhol.
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Anexo 1
Símbolos Especificações

(.) micropausa

- corte abrupto da fala

:: duração mais longa do alongamento da vogal

↑ subida de entonação

↓ descida de entonação

Sublinhado acento ou ênfase de volume
Convenções de transcrição adaptadas de Jefferson (1983).
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Anexo 2

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Letras e Artes

Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa Formações linguística e literária na licenciatura em 
Letras Espanhol: discursos e concepções teórico-práticas, que tem como pesquisadores responsáveis o Prof. Dr. 
Antonio Francisco de Andrade Júnior (orientador) e Elíria Quaresma Fugazza (orientanda de Mestrado).

Esta pesquisa pretende levantar dados relevantes para a pesquisa em torno da formação do professor de espanhol.
Obrigada por participar! 
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos.
Este documento foi impresso em uma via, que ficará com os pesquisadores responsáveis Prof. Dr. Antonio 

Francisco de Andrade Júnior (orientador) e Elíria Quaresma Fugazza (orientanda de Mestrado).

Consentimento Livre e Esclarecido

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 
pesquisa, concordo em participar da pesquisa Formações linguística e literária na licenciatura em Letras Espanhol: 
discursos e concepções teórico-práticas e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 
e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

______________________________________________________________________
(Assinatura do(a) participante)

Rio de Janeiro, _____ de ________________________ de 2014.



DIVERSIDAD, PLURILINGÜISMO E 

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA ENSEÑANZA  

DE LENGUAS ADICIONALES

Iván Alejandro Ulloa Bustinza 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)

Septiembre de 2014. En una conferencia en Foz do Iguaçu, Douglas Diegues, principal 
mentor del “portuñol salvaje” en la Triple Frontera, expuso sus ideas en un clima de cordialidad. 
Entre otras cosas, Douglas, gran conocedor de la lengua y cultura guaraníes, explicó su concepción 
de traducción. Para él, existe un tipo de traducción que consiste en una forma de imperialismo y 
colonialización. El “portuñol salvaje”, al contrario que el español o el portugués, sería una forma 
de expresión más libre. Tras un largo período histórico en el cual los Estados-Nación intentaron 
consolidar su identidad en torno del monolingüismo a través de la escuela y de otros aparatos 
ideológicos, se abre ahora, en medio de tratados de integración económica, una nueva época en la 
cual se incentiva el uso y el aprendizaje de diferentes lenguas. Esto resulta más claro, sobre todo, 
en el caso del español y del portugués ya que, en lo que respecta al guaraní, las disposiciones 
gubernamentales e internacionales que presentan esta lengua como cooficial en el Paraguay y en 
el Mercosur chocan con serios obstáculos de índole diversa, pues el guaraní, lengua de aprendizaje 
difícil, posee un estatus internacional menor que el de las grandes lenguas internacionales, por no 
hablar de los estereotipos que todo lo indígena despierta en algunos sectores de la sociedad. 
 El guaraní en Paraguay es una lengua afectiva que se reparte funciones comunicativas con el 
español (MELIÁ, 2010). En áreas de frontera, como en Ciudad del Este o en Mato Grosso, constituye 
una importante marca de identidad de la esencia paraguaya frente a la nueva colonización de los 
capitales extranjeros. En este sentido, teniéndose en cuenta la avalancha de brasileños en Paraguay, 
la lengua guaraní es un importante factor identitario. Es común en las tiendas de Ciudad del Este, 
por ejemplo, observar que los paraguayos se expresan mayoritariamente en portugués con los 
extranjeros que van a realizar compras, mientras que en sus numerosos apartes, se comunican 
entre ellos en guaraní, aprovechando de paso el anonimato que la lengua indígena les ofrece. 
Los dueños de las tiendas – árabes o brasileños en su mayoría – no ven con buenos ojos que sus 
empleados hablen entre ellos en guaraní, y los incentivan para que se expresen en portugués. 
 Las lenguas en contacto, en cierto modo, compiten entre sí. En este sentido, el valor 
agregado de una determinada lengua depende de su valoración social en el contexto plurilingüe, 
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debido, entre otros factores, al prestigio económico y social de la comunidad que la habla (PENNY, 
2004). En la Triple Frontera, especialmente en la relación Brasil – Paraguay, el mayor prestigio 
económico y social lo tiene el portugués, por ello es fácil advertir que, mientras que la mayor parte 
de los paraguayos que viven en la frontera hablan portugués, muchos de los brasileños que se 
desplazan a Ciudad del Este – e incluso los que viven en Foz de Iguaçu – no dominan el español. Las 
grandes bolsas de comunidades brasileñas en el interior de Paraguay, en las ciudades de Santa Rita, 
Naranjal o Santa Rosa, complementan esta situación. Se trata de ciudades jóvenes, productos de la 
colonización brasileña, en las cuales el portugués es la lengua más usada, tanto entre las personas 
de la comunidad como en los medios de comunicación, ya que tanto la televisión como la radio 
más seguidas son las brasileñas. En el plano cultural, en las celebraciones de estas comunidades, se 
mantiene intacta la tradición brasileña de influencia gaucha (ALBUQUERQUE, 2010). 
 La Triple Frontera es – no nos cansaremos de repetirlo – una región de contrastes. Localismo 
y globalización convergen en una relación compleja, de calma tensa, como demuestran los medios 
de comunicación a ambos lados de la frontera. En este sentido, del lado brasileño los estereotipos 
son muy marcados. “A Ponte da Amizade” es retratada en los telediarios y en los periódicos como 
un punto de entrada de drogas, armas ilegales y productos falsificados, fomentando el tópico del 
dinero fácil, de la mala calidad de los productos paraguayos y de tierra sin ley. Del lado paraguayo, 
los medios de comunicación de masas defienden el status quo y, con él, los intereses de las grandes 
corporaciones y empresas privadas, por lo cual no se sitúan totalmente a favor de los sectores 
subalternos de la sociedad paraguaya, es decir, los campesinos, los indígenas, y sus respectivas 
asociaciones y comunidades.

Los medios alternativos de comunicación, es decir, emisoras de radio comunitarias de corto 
alcance, movimientos sociales y otras organizaciones no gubernamentales, intentan expresar una 
realidad sensiblemente diferente, donde las grandes compañías agropecuarias – muchas de ellas 
en manos de empresarios brasileños, – poseen grandes extensiones de tierra que los indígenas 
reivindican como propias.
 Los guaraníes, en muchos casos, no poseen escrituras de las tierras que desde tiempo 
ancestral han ocupado. La cuestión de la lengua escrita y de los papeles notariales es cosa de 
la civilización occidental. Como defiende Ribamar Bessa (2006), si un indígena quiere demostrar 
que una tierra es suya, te invita a seguirlo y te muestra dónde están enterrados sus ancestros. 
Eso debería ser suficiente. Por otra parte, el problema de la repartición de la tierra en Paraguay 
encuentra raíces en la Dictadura de Stroessner, quien vendió tierras de manera irregular a los 
inversores extranjeros, a precios irrisorios, con ocasión de la famosa “Marcha hacia el Este”, quienes 
las compraron en enormes cantidades, muchas veces manteniéndolas improductivas.
 Los medios de comunicación brasileños y paraguayos defienden los intereses de las 
grandes empresas del agronegocio. En sus artículos y noticias, el indígena y el campesino que se 
rebela es caracterizado como violento, manipulable, vago, improductivo. Se les acusa de ejercer 
la violencia, ocupando por la fuerza terrenos que no les pertenecen. Sin embargo, según medios 
de comunicación alternativos y las asociaciones y comunidades campesinas e indígenas, la cosa es 
bien distinta: empresas privadas de seguridad, convertidas en milicias parapoliciales, invaden los 
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poblados indígenas y los asentamientos campesinos disparando armas de gran calibre. Se libra una 
guerra y los medios de comunicación sólo notician hechos puntuales, acontecimientos que llaman 
la atención por algunos días y luego se olvidan. Se ofrecen versiones opuestas, se crea confusión y 
el conflicto sigue su curso hasta el siguiente altercado.

Sobre la realidad de la frontera se ciernen una amplia gama de representaciones mediáticas:

Todas essas informações sobre a fronteira Brasil-Paraguai produzem generalizações e reforçam estigmas. 
As representações não significam ilusões ou mentiras construídas sobre uma realidade social verdadeira 
e concreta. Elas são parte da realidade social, são produções simbólicas repletas de significados. Essas 
imagens estão associadas ao fenômeno da generalização e cristalização da pior ou da melhor parte de 
uma determinada configuração social (ELIAS, 2000). Desta forma, os jornalistas são provavelmente os 
principais responsáveis pela acentuação dessa imagem estigmatizada da fronteira Brasil-Paraguai.
As fronteiras nacionais são fenômenos bem mais complexos, não se resumem a limites, divisas, tratados 
diplomáticos, nem podem ser simplificados como o lugar do narcotráfico e do contrabando. Não existe a 
fronteira em abstrato, o que existem são situações sociais e singulares de fronteiras. Alguns fenômenos 
podem ser generalizados para outros contextos fronteiriços e outros são específicos de uma dada 
configuração social […]. As fronteiras são fenômenos sociais, plurais e dinâmicos. A imigração brasileira 
no Paraguai produz uma pluralidade de fronteiras (políticas, jurídicas, econômicas, culturais e simbólicas) 
em relação a sociedade paraguaia. Essas fronteiras não são estáticas, mas estão em constante movimento 
de redefinição e negociação (ALBUQUERQUE, 2010, p. 42).

 Con el advenimiento de la era de la Información y las nuevas tecnologías digitales, en 
el contexto de internet y la telefonía móvil, no puede negarse que la situación ha cambiado un 
poco. Anteriormente, sólo las grandes agencias de información, como Reuters o la Agencia EFE, 
detentaban el monopolio de la comunicación. Además de estas agencias internacionales, globales, 
los medios de comunicación mayoritarios de cada país (generalmente ligados a importantes 
familias o a grupos empresariales de gran poder) son las entidades que manejan la información, 
creando a través de mecanismos cognitivos de gran alcance una corriente de opinión mayoritaria 
que, a final de cuentas, apoyando al statu quo, crea la realidad, modelándola al antojo de las elites 
simbólicas (VAN DIJK, 2008). En este sentido, los sujetos subalternos no tienen capacidad para 
competir con estos conglomerados capitalistas, y su voz es silenciada. En ese mismo congreso, 
Carlos Gonzalvez, del Centro de Producción Radiofónica Ñane Ñe’ê-Beto Centurión – que aglutina 
a las radios comunitarias de Paraguay –, explicó que la ley de radios comunitarias (en su momento 
acogida con grandes esperanzas porque era una de las pioneras en el continente), al final ha servido 
para coartar la libertad de expresión de las comunidades campesinas, ya que les impide poner 
publicidad, con lo cual el financiamiento se hace muy difícil, y, por otra parte, se les concede muy 
poca potencia, por lo que su radio de acción queda reducido a unos pocos kilómetros. Pese a todo, 
la voz de las comunidades campesinas y de las diversas etnias indígenas guaraníes, consigue abrirse 
camino a través de ONGs internacionales y mediante páginas web y blogs, así como con YouTube y 
otros servidores de vídeos.
 Conflicto agrario en el ámbito rural, cuestiones de urbanismo e higiene social en Ciudad 
del Este; turismo, gastronomía y preservación de la naturaleza en Argentina; grandes hoteles 
para convenciones, Cienciología, grandes proyectos arquitectónicos en Foz de Iguaçu… Sobre la 
Triple Frontera, en su conjunto, se cierne un proyecto de libre comercio y crecimiento económico 
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sostenido. Todo esto hace de esta región un lugar interesante. Por otro lado, la existencia de 
libaneses, palestinos, chinos, taiwaneses, coreanos, japoneses, descendientes de alemanes, de 
italianos y de otras latitudes convierte la región en un lugar interesante desde el punto de vista del 
multiculturalismo y del plurilingüismo, especialmente en lo que se refiere a los proyectos a favor de 
una educación intercultural bilingüe o plurilingüe.
 Frente a los puntos de vista que reflejan una relación simétrica en la distribución de fuerzas 
de los espacios fronterizos, es necesario tener en cuenta que en regiones de frontera nunca se 
da este tipo de relación. Una nación es siempre más poderosa que la otra desde el punto de vista 
económico, lo cual produce una asimetría en el juego de fuerzas y poder. Esto provoca prejuicios y, 
según en vez de dar lugar a un hibridismo mestizo y a una indefinición de las identidades nacionales, 
éstas se refuerzan, provocando una intensificación de los rasgos culturales de los diferentes grupos 
étnicos (ALBUQUERQUE, 2010, p. 47):

O intenso contato entre grupos étnicos não dissolve as diferenças culturais. Pelo contrário, as 
identidades étnicas se fortalecem na zona de fronteiras […]. Por um lado, o cenário da fronteira 
entre Tijuana (México) e San Diego (USA) aparece como um lugar privilegiado do cosmopolitismo 
e como laboratório da chamada pós-modernidade: pessoas de várias nacionalidades falando 
muitas línguas, indivíduos assumindo as mais distintas identidades situacionais, simulacros das 
pirâmides do Sul do México sendo visitados pelos norte-americanos etc. Por outro lado, não 
desaparecem as discussões de identidade, de defesa da soberania nacional, as desigualdades 
de apropriação do saber e poder dos dois lados do limite internacional, as discriminações na 
escola e no trabalho e os conflitos e agressões aos imigrantes recém-chegados.

 En este sentido, el caso de la Triple Frontera es paradigmático. Mientras que del lado 
brasileño los paraguayos se esfuerzan por hablar portugués, del lado paraguayo (sobre todo en 
Ciudad del Este), en el día a día del comercio, la lengua mayoritaria es también el portugués. El 
brasileño pasa a ser connotado por los paraguayos como el rico, el poderoso, y esta percepción tiene 
un doble efecto: por una parte aviva el mito de Brasil como la tierra de las oportunidades, al tiempo 
que potencia la imagen del brasileño como invasor, terrateniente, colonizador. Del otro lado, en 
Brasil, se agudizan los estereotipos estigmatizadores, que ven al paraguayo como subdesarrollado, 
contrabandista, inmigrante pobre, semi-analfabeto. Sabemos que estos estereotipos lo son porque 
parten de un principio generalizador, por el cual las características de unos pocos pasan a definir a 
todo el grupo. A medio camino entre ambos polos, se encuentran los denominados “brasiguayos”, 
aunque este concepto deba ser usado con cierto tacto, ya que ha experimentado una importante 
variación semántica, pues originalmente designaba a los emigrantes brasileños que llegaron a 
Paraguay, especialmente al Alto Paraná, en la década de 1970 y que, una década más tarde – 
coincidiendo con la expropiación de tierras para la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú – 
intentaron regresar a Brasil y se manifestaron, con la ayuda de la conferencia episcopal y del MST, 
para recibir tierras en Brasil (SPRANDEL, 1997). Aquellos brasileños pobres, que retornaron a su 
país de origen y cuya identidad se proyecta sobre sus descendientes – los cuales, por otra parte, 
una vez escolarizados en Brasil han sufrido y continúan sufriendo los prejuicios de la comunidad, 
especialmente de sus compañeros de clase, por el hecho de venir de Paraguay y no dominar el 
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portugués padrón que se enseña en las escuelas (PIRES SANTOS, 2004).
 La palabra “portuñol” es un neologismo que, como sucede con un gran número de palabras 
que han tenido mucho éxito, acaban por referirse a un número más o menos indeterminado de 
conceptos diferentes. Esto ocurre con varios conceptos que tratamos aquí, como, por ejemplo, con 
el término “brasiguayos”. En el caso concreto del “portuñol”, esta palabra designa, en primer lugar, 
una falta de competencia a la hora de hablar portugués o español, y surge en situaciones específicas 
en las que se encuentran un hispanohablante y un hablante de portugués que no dominan la otra 
lengua pero que, aún así, quieren intentar comunicarse en ella, basándose en una falsa idea de 
competencia automática debido a la proximidad de ambas lenguas. Estos casos específicos son, 
generalmente, el resultado del turismo o de otro tipo de contacto esporádico, no estable:

No es lo mismo, por ejemplo, el portuñol que es el resultado de los atropellos idiomáticos 
de quienes, muchas veces cargados de prejuicios, consideran innecesario estudiar el español, 
que las naturales contaminaciones propias de un brasileño aprendiz de español como lengua 
extranjera. En el primer caso, se trata de una alusión despectiva o irónica a las mezclas 
realizadas por publicitarios, por viajeros o por interlocutores que, en el caso de los hablantes 
de portugués, entienden que hablar español se limita a emplear un conjunto de interjecciones 
y frases hechas y una que otra diptongación […]. En el segundo caso, se trata de lo que los 
lingüistas denominan interlengua (BONFIM, 2012, p. 72).

Una segunda acepción del término vendría cuando nos encontramos con un contacto mucho 
más estable en el tiempo y en el espacio, generalmente en regiones fronterizas. En este caso, el 
español presenta dos grandes fronteras en la actualidad, que dan lugar a formas híbridas de ambas 
lenguas: la frontera norte de América Latina, con EEUU – que ha dado lugar al spanglish – y la frontera 
entre el español y el portugués, especialmente entre Brasil y varios países hispanoamericanos. En este 
segundo contexto, la existencia del portuñol configura algo así como un pidgin o creoule, una lengua 
que es una creación espontánea, natural, nueva, producto del contacto entre comunidades diversas.

Se trata de una lengua franca, que no posee ya las connotaciones despectivas que se le 
atribuyen al primer tipo de “portuñol” del que hablamos. Es una lengua de encuentro, que surge 
de la peculiar configuración social, cultural y económica de una determinada región. En el caso 
que nos interesa, la región “trinacional” o de la “triple frontera” entre Brasil, Paraguay y Argentina 
(ya que debemos tener en cuenta que este “portuñol” toma diferentes formas según las lenguas y 
dialectos envueltos en cada situación de contacto, ya se trate de la frontera de Brasil con Bolivia, 
con Venezuela o con Perú, entre otras), las alusiones al “portuñol” y, por otra parte, al bilingüismo 
español-portugués, no hacen sino encubrir una situación plurilingüe mucho más compleja, ya que 
las lenguas en contacto en esta región no son tan sólo el español y el portugués.

El guaraní, lengua cooficial de Paraguay y del Mercosur, bajo la loable pretensión de dar 
visibilidad y viabilidad al proyecto bilingüe de la integración latinoamericana, se está ocultando, 
acaso inconscientemente. Por ello, siempre debemos asumir la presencia del guaraní y de otras 
lenguas originarias y su pertinencia en esta distribución de fuerzas. Surgen, entonces, otros 
neologismos, que Bonfim (2012) acertadamente apunta como “guaranhol” y “guaraportuñol”, para 
referirse a otras lenguas “francas” de la región, ya se trate de la mezcla de español con guaraní o de 
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la mezcla de español, guaraní y portugués:

No está de más recordar que Brasil comparte con sus vecinos sudamericanos más de 16 mil 
kilómetros de frontera y que el intenso tránsito de personas y productos, los intercambios 
y las dinámicas socioculturales que se advierten en estos sectores, incluye, como es natural, 
prácticas lingüísticas entremezcladas. Y decir aquí “prácticas lingüísticas entremezcladas” 
significa necesariamente tener que trascender el universo estricto del portuñol y considerar 
tanto una serie de contactos lingüísticos que se advierten en las regiones de frontera entre 
Brasil y sus vecinos, como las situaciones de bilingüismo que se viven en algunos de esos 
países […]. Concretamente, en el caso de Paraguay, se da el caso de que el país cuenta con dos 
lenguas oficiales, lo que quiere decir también que en la vida cotidiana se adviertan una serie 
de préstamos entre el español y el guaraní. Y para referirse a las mezclas entre estos idiomas, 
los paraguayos emplean el término jopara, que en guaraní significa precisamente mezcla. 
Para estos casos se han forjado también términos como guarañol y, en el caso de las mezclas 
entre guaraní, portugués y español, guaraportuñol. Y si se considera que la región – habitada 
además por migrantes coreanos, japoneses y libaneses, entre otros – es también el destino de 
migrantes brasileños, habrá que incluir en este acopio de neologismos el término brasiguayos 
(BONFIM, 2012, p. 73-74).

Además, debemos tener en cuenta que la variación y el cambio lingüístico – y el tránsito 
desde el estatus de lenguas francas, pidgin o dialectos hacia la posición de “lenguas” – dependen, 
principalmente, de factores sociales, culturales y económicos, que poco o nada tienen que ver con 
factores internos del sistema lingüístico de las diferentes lenguas (PENNY, 2004). Por ello, elementos 
como el prestigio social cobran una importancia fundamental en esta correlación de fuerzas.

Para que una determinada variedad lingüística se perfile como lengua en el futuro, ella 
debe ser objeto de un proceso de elaboración que incluye la creación de diccionarios, gramáticas, 
la existencia de una literatura y una industria cultural etc., e identificarse con un grupo social o 
comunidad dominante y con prestigio. Como hemos dicho, en el caso de la frontera entre Brasil y 
gran parte de los países hispanohablantes de América Latina – pero especialmente en la frontera 
con Paraguay – la lengua de prestigio, debido al crecimiento y al poder económico de Brasil, 
actualmente es el portugués, y estas condiciones socio-económicas determinan que, en la región 
de frontera, el portugués sea la lengua dominante, por delante del español y del guaraní.

En Ciudad del Este (probablemente el punto de contacto más intenso entre español y 
portugués en la Triple Frontera), se puede observar perfectamente esta relación asimétrica: 
brasileños llegados de todas partes de Brasil acuden a la ciudad paraguaya para realizar compras, 
donde los reciben los ciudadanos paraguayos hablando en portugués. Por otra parte, el guaraní 
queda reducido a los intercambios íntimos o reservados entre los comerciantes y empleados 
paraguayos y, en algunas ocasiones, su uso está vetado por parte de los jefes, en muchos casos 
árabes, coreanos o brasileños.
 La incidencia de comunidades árabes, coreanas, entre otras, en la región, es también 
importante, y se caracteriza por elementos propios de los procesos migratorios de comunidades 
socio-culturales, con un intento de mantener viva no sólo la propia lengua, sino también la cultura 
y la religión, lo que se aprecia en la presencia de la mezquita y del templo budista de Foz, además 
de otras agrupaciones y comunidades religiosas, afincadas tanto en Foz como en Ciudad del Este. 
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Estas comunidades – especialmente la comunidad libanesa, mayoritaria en la región – se enfrentan 
al reto de mantener su cultura frente a las nuevas generaciones que, generalmente, han nacido en 
Brasil o en Paraguay, y presentan una notable influencia de la cultura brasileña y paraguaya.
 Otro de los conceptos o significados que posee el término “portuñol”, también citado 
por Bonfim (2012), es el que se refiere a la interlengua desarrollada por hablantes del portugués 
como lengua materna que aprenden español y viceversa. Se trata de una interlengua que, pese 
a ser individual, una suerte de idiolectos, productos de diversos factores (como la experiencia 
personal de cada alumno y su proceso de aprendizaje), presenta ciertas características comunes 
que han sido cabalmente explotadas por estudios contrastivos aplicados a la enseñanza de español 
para brasileños y viceversa. Esos errores más o menos fosilizables y fosilizados, comunes a los 
aprendientes de una lengua meta que comparten lengua materna, podrían definir a grandes rasgos 
este tipo de portuñol: problemas a la hora de distribuir la diptongación de “e” y “o”, breves tónicas 
del latín, cuestiones relativas a la nasalización y grado de abertura de las vocales, uso del infinitivo 
con desinencias y del subjuntivo, los “falsos amigos” etc.

En la UNILA, uno de los objetos de nuestro análisis, este portuñol en el contexto de la 
integración latinoamericana, trasciende el concepto de interlengua y se aproxima más del estatus 
de lengua franca, ya que unos y otros, aunque en un grado diferente, se encuentran en una situación 
de inmersión, prácticamente completa en el caso de los alumnos hispanoamericanos, y parcial en 
el caso de los brasileños. Pero no sólo los alumnos se encuentran en esta situación: numerosos 
profesores han hecho del portuñol una de sus señas de identidad. Interesantes elementos se 
conjugan en este contexto. Por una parte, se aprecia un mayor interés por parte de los alumnos y 
profesores hispanohablantes por aprender y usar el portugués, y en las reuniones de profesores, 
aunque en determinadas intervenciones puntuales se use el español, lo más normal es usar el 
portugués, inclusive en las reuniones de los profesores de Español Lengua Adicional.

En el caso de los alumnos, es común una práctica curiosa: el alumno brasileño se expresa 
en portugués, mientras que el alumno hispanoamericano se expresa en portuñol o directamente 
en español, de manera que pueden mantener una larga conversación en la que se entienden 
perfectamente, manejando cada uno su lengua materna. En otros casos, un determinado profesor 
hispanoamericano puede abrir un diálogo con otro profesor o con un técnico administrativo en 
portugués, por ejemplo, mientras que éste le responde en español. En este caso, el primero puede 
optar por continuar hablando en portugués o pasarse al español.

Se ha instalado en la UNILA una intercomprensión total, que muchas veces no tiene su 
paralelo en un completo equilibrio de las lenguas involucradas. De hecho, la lengua más utilizada 
en el ámbito académico sigue siendo el portugués. Esto provoca, a mi modo de ver, un cierto 
problema en el aprendizaje de los alumnos, especialmente los brasileños, cuando tienen uno o varios 
profesores que dan las clases en español con su acento correspondiente y no tienen la sensibilidad 
necesaria para hablar despacio y claro. Los alumnos brasileños se encuentran en una institución 
bilingüe, pero en una situación de inmersión parcial, mientras que los alumnos hispanoamericanos 
se encuentran en una situación de inmersión prácticamente total – y esto provoca, a mí entender, 
que el ritmo de aprendizaje de la lengua meta sea menor en los alumnos brasileños.

Además de que los brasileños, salvo excepciones, no sienten una verdadera necesidad de 
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hablar español, ni en Foz de Iguaçu, ni en Ciudad del Este. Probablemente, en el caso de Puerto 
Iguazú, del lado argentino, su necesidad de hablar español sea mayor, pues la influencia brasileña 
de este lado de la frontera no es tan intensa como en el caso de Paraguay, donde el proceso histórico 
ha provocado un contacto mucho más intenso entre hablantes bilingües de español y guaraní (y 
monolingües de ambas lenguas) y brasileños, mayoritariamente monolingües, lo que se aprecia 
en determinadas ciudades de Paraguay, donde la lengua mayoritaria y dominante es el portugués.
 Un elemento clave en este contacto entre lenguas que nos hace cuestionarnos el concepto 
de “bilingüismo” aplicado a la UNILA es la existencia de numerosos hablantes de lenguas originarias 
como lengua materna, verdaderamente común entre los alumnos bolivianos. Algunos de estos 
alumnos sólo han aprendido el español a una edad tardía, sobre los cinco años y, por otra parte, 
el tipo de organización político-social de sus comunidades de origen difiere enormemente con 
respecto a Brasil. Se trata de comunidades en las que rige un tipo de organización indígena basada 
en el cooperativismo. En estos casos, se produce un choque cultural que se aprecia en las clases, 
donde los alumnos argentinos o uruguayos se muestran mucho más participativos y desinhibidos, 
mientras que los bolivianos presentan una mayor timidez. Es importante cuestionarse hasta qué 
punto estos alumnos sienten el bilingüismo como un elemento de integración, o si este bilingüismo 
encubre, en realidad, una variación sobre la misma exclusión y segregación de las lenguas originarias.
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Introdução
 O crescente uso das mídias para a divulgação de cursos de línguas estrangeiras das grandes 
escolas de idiomas faz circular na sociedade visões e sentidos explícitos e implícitos a respeito de 
diversos aspectos vinculados aos cursos que oferecem, tais como: cultura dos países estrangeiros, 
relevância das línguas, importância do aprendizado para a carreira profissional e para a vida social, 
utilização de (melhores) métodos, materiais e características dos professores. 

As propagandas de cursos de idiomas, nesse sentido, ao mesmo tempo em que fazem cir-
cular sentidos já estabilizados e anteriores, também constroem e criam novos sentidos sobre o que 
é considerado, em dado contexto histórico, “o” melhor método, “o” melhor curso e, também, “as” 
características do “melhor” professor.

Considerando-se a relevância atribuída atualmente ao poder das mídias na sociedade, partimos 
da hipótese de que a análise dos conteúdos presentes nas propagandas de cursos de idiomas poderá 
evidenciar sentidos que contribuam para a caracterização sobre a docência em língua estrangeira.
 Com a atuação da publicidade na sociedade, torna-se necessário estudar e explorar o uso des-
se meio no campo do mercado do ensino de línguas. Em nossa pesquisa nos ocupamos, mais espe-
cificamente, do mercado do ensino de espanhol, com o intuito de identificar os sentidos produzidos 
e circulados sobre a docência de Língua Espanhola (LE) e os possíveis reflexos sobre a forma como se 
encara o ensino e a aprendizagem do espanhol na atualidade. O trabalho do professor sofre influên-
cias de diversos meios e fatores e consideramos, nesta pesquisa, que os efeitos do mercado são um 
deles, pois influenciam a própria definição daquilo que se considera trabalho docente na medida em 
que produzem sentidos e prescrevem quem é o professor e como deve ser seu trabalho, tanto com o 
objetivo de divulgar seus cursos, quanto com o objetivo de selecionar seus professores.

Outro fator que contribuiu para a escolha dessa temática de pesquisa é a crescente valorização 

1  Trabalho baseado na dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade 
Federal de São Carlos (PPGL/UFSCar), orientado pela Profa. Dra. Isadora Valencise Gregolin.
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da língua espanhola que, segundo Sedycias (2005, p. 35), com o avanço da globalização mundial e as 
privatizações ocorridas na América Latina nos últimos anos (inclusive no Brasil), são um alerta para 
que os profissionais brasileiros e hispano-americanos procurem se capacitar para este novo mercado, 
adquirindo, assim, a capacidade de se comunicar em outras línguas.

Nesse sentido, a justificativa para a escolha da língua espanhola se deve à crescente oferta 
de cursos dessa língua no Brasil, em decorrência de diversos fatores que culminaram na expansão 
daquilo que se convencionou chamar indústria das línguas. Essa noção de indústria das línguas 
surgiu nos anos 1980 com a relação entre a indústria e os objetos e produtos linguísticos ligados às 
línguas (CALVET, 2007).
 O objetivo geral da pesquisa é identificar quais sentidos sobre a docência são produzidos 
e postos em circulação pela publicidade de escolas de idiomas e quais desses sentidos referem-
se, especificamente, à língua espanhola. Dessa forma, para realizar tais reflexões, optamos pela 
análise do conteúdo de publicidades de cursos de idiomas que trabalham com línguas em geral – a 
espanhola, mais especificamente, por entendermos que há sentidos muito específicos sendo pro-
duzidos sobre o espanhol e sobre as formas de ensiná-lo. A partir desse objetivo geral, derivam as 
seguintes perguntas de pesquisa:

1. De que forma a publicidade dos cursos de idiomas tematiza o papel do professor de língua es-
trangeira, em geral, e de língua espanhola, mais especificamente?

2. Quais sentidos sobre os processos de ensino e aprendizagem de espanhol são produzidos e 
postos em circulação?

A proposta de analisar sentidos sobre a docência produzidos e postos em circulação pela 
publicidade de escolas de idiomas evidencia o caráter qualitativo-interpretativista da pesquisa. 

Corpus2 da pesquisa
 Diante da amplidão desse universo – e considerando que seria inviável definirmos uma de-
terminada região geográfica para realizarmos a pesquisa –, nossa opção metodológica foi a de reunir 
publicidades disponíveis na Internet e em sites de escolas de idiomas pertencentes às grandes redes 
de franquias brasileiras. Partimos da hipótese de que esse corpus, ainda que não reflita a totalidade 
das publicidades de escolas de idiomas do país, pode evidenciar alguns dos sentidos produzidos e 
postos em circulação por escolas de idiomas, o que se alinha ao nosso objetivo de pesquisa.
 Dentre as opções de publicidades encontradas, optamos pela análise (em formato de pan-
fletos) das quatro maiores franquias de escolas de idiomas do país: CCAA, CNA, Fisk e Wizard. O 
corpus de análise foi efetivamente constituído de dois panfletos de cada franquia, divulgados entre 
os anos de 2011 e 2014. Este recorte temporal dos últimos quatro anos nos auxiliou na busca de 
nosso objetivo, pois permitiu analisar como a publicidade, a serviço das escolas de idiomas, traba-
lha a divulgação das línguas estrangeiras na atualidade.

Com relação ao contexto de produção, o gênero publicitário, nos diversos contextos em 

2  Ver a seção de Anexos.
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que esteja inserido, tem como objetivo principal convencer o consumidor de que ele necessita de 
um determinado produto ou serviço, o que é o caso em questão: convencer de que é necessário 
aprender uma língua estrangeira. Nossa hipótese é a de que esse convencimento, no caso das pro-
pagandas de idiomas (confirmada pelas análises), se dá pela criação da necessidade de aprender 
uma língua estrangeira. 
 O contexto de circulação de nosso corpus foi considerado por nós, de uma forma geral, 
como sendo constituído de toda a sociedade que teve (ou tem) acesso às publicidades ao acessar 
a Internet no momento em que visitam as páginas dos cursos de idiomas, por meio de ferramentas 
de busca da Internet, e até mesmo quando estão em uma página qualquer e aparece a publicidade 
desses cursos em forma de pop-ups, por exemplo.

Estamos cientes de que as análises não abrangem a totalidade dos sentidos nos períodos 
mencionados, porém nos oferecem a possibilidade de conhecer alguns dos sentidos produzidos e 
que circularam neste período.

Fundamentação teórica
Nossa pesquisa alinha-se aos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodis-

cursivo (ISD), especialmente os trabalhos de Bronckart (2006; 2008; 2009; 2012) e Machado et al. (2009).
A perspectiva teórico-metodológica do ISD nos possibilita, segundo Machado et al. (2009, 

p. 16-17), “a análise de textos no e sobre o trabalho educacional, que julgamos ser essencial para 
uma melhor compreensão desse métier”. Dessa forma, a análise de propagandas de escolas de 
idiomas com o aparato do teórico-metodológico do ISD pode revelar representações sociais que se 
(re)constroem sobre o professor e seu agir profissional.

O ISD está inserido, segundo Bronckart (2006; 2008; 2009; 2012), dentro do interacionismo so-
cial, melhor dizendo, é uma corrente dentro dele. O interacionismo social é compartilhado por vários 
pensadores3 da área de humanidades, mas ainda não é um movimento formalmente constituído; pode-
mos dizer que é uma orientação epistemológica geral ou um posicionamento epistemológico e político. 

O interacionismo social é uma corrente que visa validar, dentro do plano científico, uma 
concepção do que é o estatuto do ser humano e considera o caráter indissociável dos processos 
de organização social das atividades, as quais são reguladas pelas atividades de linguagem e do 
desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas. Com isso, abre-se o caminho para a expli-
cação do funcionamento psicológico humano que está, necessariamente, implicado na história das 
interações humanas (BRONCKART, 2006, p. 122-123).

O ISD, ainda segundo Bronckart (2006; 2008; 2009; 2012), desenvolve a condução de tra-
balhos teóricos e empíricos desenrolados dentro dos três níveis do programa de referência do 
interacionismo social, que são: os pré-construídos, as mediações formativas e o desenvolvimento.

Em nossa pesquisa, como faremos uma análise dos textos publicitários, escolhemos como pres-
suposto teórico para embasar nossas análises o nível dos pré-construídos. Assim, faz-se necessário, para 
um melhor entendimento dessa noção, definirmos qual é o objetivo desse nível de referência, para 
apresentarmos, a seguir, as definições segundo o modelo proposto por Bronckart (2009, p. 128-129).

3  Bühler (1927), Dewey (1913), Mead (1934), Politizer (1928), Durkheim (1975), entre outros (BRONCKART, 2006; 
2008; 2009; 2012).
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O objetivo do ISD no nível dos pré-construídos é analisar as condições de funcionamento 
efetivo dos textos. Para isso, ele parte do princípio de que os gêneros textuais são produtos de uma 
atividade linguageira coletiva, atividade esta que é organizada pelas formações sociais e procura 
realizar as adaptações nos formatos textuais e as exigências das atividades gerais. 

No nível dos pré-construídos, há a menção ao termo atividades de linguagem, que chama-
remos, deste ponto em diante, de agir linguageiro. O agir linguageiro se traduz em um texto, po-
dendo ser definido como a totalidade da unidade de produção verbal que veicula uma mensagem 
organizada, visando à produção de um efeito de coerência sobre o destinatário, ou então, como 
unidade comunicativa de nível superior, que corresponde a uma determinada unidade de agir lin-
guageiro (BRONCKART, 2009, p. 87).

Para Bronckart (2012), o agir linguageiro que designa a realidade linguageira é constituído 
de práticas de linguagem situadas, que são realizadas por meio de textos. Assim, o texto corres-
ponde a uma unidade comunicativa ou interativa global que tem como intuito produzir, por meio 
do agir linguageiro, um efeito sobre os envolvidos na situação textual (o destinatário, o espaço, o 
tempo, entre outros).

Os textos são qualificados, segundo Bronckart (2006), como

todas as produções de linguagem situadas, que são construídas, de um lado, mobilizando os recursos 
(lexicais e sintáticos) de uma língua natural dada, de outro, levando em conta modelos de organização 
textual disponíveis no quadro dessa mesma língua. Esses textos podem ser definidos como manifesta-
ções empíricas/linguísticas das atividades da linguagem dos membros de um grupo. Sendo assim, se um 
texto mobiliza unidades linguísticas, não constitui em si mesmo uma unidade linguística; suas condições 
de abertura, de fechamento (e provavelmente de planificação geral) não são da competência do plano 
linguístico, mas são inteiramente determinadas pela ação que a gerou. É a razão pela qual classificamos 
o texto como unidade comunicativa (BRONCKART, 2006, p. 13).

Dessa forma, para Bronckart (2008, p. 35), como o texto está inserido em um contexto que 
envolve tanto o seu momento de produção atual como as manifestações já existentes a este res-
peito, a interpretação de um texto seria, principalmente, a interpretação das figuras interpretativas 
da ação que estão nela contidas, ou seja, a interpretação da ação humana.
 Bronckart (2006; 2008; 2009; 2012) defende, ainda, que os textos são produzidos pela ope-
racionalização de mecanismos estruturantes heterogêneos e frequentemente facultativos e que, às 
vezes, exploram recursos linguísticos por concorrência. Isso porque, quando um texto é construído o 
seu produtor faz escolhas referentes à combinação dos mecanismos de suas modalidades linguísticas.

Nessa perspectiva, os gêneros de textos constituíam os produtos de configurações de escolhas entre as 
possíveis, que são momentaneamente estabilizadas pelo uso, escolha que emerge do trabalho que rea-
liza as formações sociodiscursivas para que os textos sejam adaptados as atividades que eles praticam, 
adaptados a um meio comunicativo dado, eficazes em face a tal aposta social. Em razão desse estatuto 
os gêneros mudam necessariamente com o tempo, ou com a história das formações sociodiscursivas 
(BRONCKART, 2006, p. 13).

 
 Bronckart (2006; 2008; 2009; 2102) inspirou-se nos trabalhos de Benveniste (1959), que 
propõe a distinção entre “história” e “discurso”, de Weinrich (1973), entre “mundo comentado” e o 
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“mundo narrado” e a de Simonin-Grumbach (1975), que tentou formalizar as operações dos planos 
enunciativos, e propôs uma reanálise das operações que os tipos de discursos subentendem, fazendo 
duas intervenções binárias. São elas: 

Para a primeira, (disjunção-conjunção), as coordenadas que organizam o conteúdo temático verbalizado 
estão explicitamente postas à distância das coordenadas gerais da situação de produção do agente (or-
dem do NARRAR), ou elas não estão (ordem do EXPOR). Para a segunda, as instâncias de agentividade 
verbalizadas estão postas em relação com o agente produtor e sua situação de ação de linguagem (impli-
cação), ou elas não estão (autonomia). O cruzamento do resultado dessas decisões produz, assim, quatro 
“atitudes de locução” que chamamos de mundos discursivos: NARRAR implicado, NARRAR autônomo, 
EXPOR implicado, EXPOR autônomo (BRONCKART, 2006, p. 14).

 Considerando essas quatro “atitudes de locução” podemos identificar quatro tipos de discursos, 
discursos estes que são classificados, segundo Bronckart (2006; 2008; 2009; 2012), da seguinte forma:

•	 Discurso interativo: é marcado pela construção do texto com as formas verbais e os prono-
mes de primeira e segunda pessoa, ou seja, eles participam da ação do texto, existe uma 
interação. Há, também, referências explícitas ao contexto de produção, e os tempos verbais 
utilizados são os que possibilitam a relação entre o conteúdo e o momento de produção. Há 
a predominância da conjugação verbal no tempo presente e no imperativo, isso porque, ao 
utilizarmos o imperativo, em geral, temos o intuito de exortar o nosso interlocutor a cumprir 
a ação indicada pelo verbo.

•	 Discurso teórico: há a ausência de termos que marquem a presença dos participantes, ou 
seja, não há referência da interação entre os participantes, o tempo e o lugar de produção.

•	 Relato interativo: é marcado por meio de unidades linguísticas que fazem indício da interação 
entre um dos participantes (primeira pessoa) e a utilização do tempo verbal, que faz com que 
os acontecimentos narrados estejam longe do momento de produção.

•	 Narração: existe, neste tipo de discurso, a ausência de qualquer interação entre os partici-
pantes, o tempo e o espaço, o que faz com que o acontecimento narrado seja separado do 
momento da interação, melhor dizendo, da produção.

Um dos pressupostos do ISD referente à análise de textos oferecido por Bronckart (2006; 2008; 
2009; 2012) – e que consideramos de extrema importância para esta pesquisa – é a criação do modelo de 
arquitetura interna dos textos, que se concentra na análise do folhado textual,4 dividida em três procedimen-
tos, a saber: a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização, e os mecanismos enunciativos.

A infraestrutura geral do texto é considerada o nível mais profundo da análise, a qual é compos-
ta, segundo Bronckart (2009, p. 128; 2012, p. 120), de três mecanismos:

4  Serve para explicitar a organização interna do texto. “Essa metáfora do “feuilleté” (folhado) é inspirada na que foi 
introduzida por S. Haller em seu Mémoire de licence (1995) dedicado ao “folhado enunciativo” (BRONCKART, 2012, p. 119).
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a) O plano geral: que se refere à organização do conjunto do conteúdo temático e é mostrado 
de forma visível no processo de leitura, podendo ser codificado em um resumo (que é de 
ordem cognitiva, ou que não parece indicar uma reformatação semiótica particular).

b) Os tipos de discursos: que podem ser definidos como configurações particulares de unida-
des e de estrutura linguísticas, em número limitado, que podem entrar na composição do 
texto; em outras palavras, são as designações de diferentes segmentos que o texto compor-
ta ao mesmo tempo (por exemplo: narração, discurso).

c) As sequências: designam modos de planificação mais convencionais ou, mais especifica-
mente, modos de planificação de linguagem, que se desenvolvem no interior do plano geral 
do texto (sequências narrativas, explicativas, argumentativas etc).No nível intermediário, 
os mecanismos de textualização – em particular as séries isotópicas5 de organizadores e de 
retomadas nominais – contribuem para marcar ou “tornar mais visível” a estruturação do 
conteúdo temático, estabelecendo sua coerência fundamentalmente articulados a lineari-
dade do texto; dessa forma, explicitam, tendo em vista o destinatário, as grandes articula-
ções hierárquicas, lógicas e/ou temporais do texto (BRONCKART, 2012, p. 119-122). 

 Distinguimos, ainda segundo o autor (2012, p. 122-129), três mecanismos de textualização:

a) A conexão: os mecanismos de conexão contribuem para marcar as articulações da progres-
são temática. São realizados por organizadores textuais, que podem ser aplicados ao plano 
geral do texto, às transições entre tipos de discurso e entre fases de uma sequência, ou, 
ainda, às articulações mais locais entre frases sintáticas. 

b) A coesão nominal: os mecanismos de coesão nominal têm as funções de introduzir os te-
mas e/ou personagens novos e de assegurar sua retomada ou sua substituição no desenvol-
vimento do texto. As unidades que realizam esses mecanismos são chamadas de anáforas, 
e podem ser pronomes pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos, e também alguns 
sintagmas nominais.

c) A coesão verbal: os mecanismos de coesão verbal asseguram a organização temporal e/ou 
hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou ações) verbalizados no texto, que são 
essencialmente realizados pelos tempos verbais. Entretanto, essas marcas morfológicas apa-
recem em interação com outras unidades, que possuem valor temporal (advérbios e organi-
zadores textuais, principalmente); além disso, sua distribuição depende, mais claramente do 
que os dois outros mecanismos de textualização, dos tipos de discursos em que aparecem. 

Os mecanismos enunciativos, na medida em que parecem ser pouco dependentes da linearidade 
do texto (a distribuição das modalizações, por exemplo, é quase independente da progressão do plano de 
texto), podem ser considerados como sendo do domínio do nível mais “superficial”, no sentido de serem 

5  As séries isotópicas buscam assegurar a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal.
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mais diretamente relacionados ao tipo de interação que se estabelece entre o agente-produtor e seus 
destinatários (BRONCKART, 2012, p. 119-120). Esses mecanismos enunciativos

contribuem mais claramente que os precedentes, para a manutenção da coerência pragmática (ou in-
terativa) do texto: contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos enunciativos (quais são as 
instâncias que assumem o que é enunciado no texto? Quais são as vozes que ai se expressam?) e tra-
duzem as diversas avaliações (julgamentos, opiniões, sentimentos) sobre alguns aspectos do conteúdo 
temático. Visando mais diretamente a orientar a interpretação do texto por seus destinatários, e esses 
mecanismos operam quase que independentemente da progressão do conteúdo temático, não se orga-
nizando, portanto em séries isotópicas e podendo ser chamados, por isso, de mecanismos configuracio-
nais (em oposição a sequencias) (BRONCKART, 2012, p. 130).

Distinguimos, segundo Bronckart (2008; 2009; 2012), dois mecanismos enunciativos:

a) o posicionamento enunciativo e vozes; 
b) as modalizações na tradição gramatical. 

O autor (ou agente-produtor do texto), dentro do posicionamento enunciativo e vozes, à pri-
meira vista, é quem assume ou se posiciona em relação ao que é enunciado, o que, ao contrário, atri-
bui de forma explícita essa responsabilidade a terceiros (p. ex.: segundo “autor”). A identificação dos 
posicionamentos enunciativos, entretanto, é um problema bastante complexo, considerando que, ao 
produzir seu texto, na verdade, o autor cria, automaticamente, um (ou vários) mundo(s) discursivo(s), 
cujas coordenadas e cujas regras são diferentes das do mundo empírico em que está mergulhado. 
Dessa forma, procedendo desses “mundos virtuais” e, mais especificamente, a partir das instâncias 
formais que os regem (textualizador, expositor, narrador), é que são distribuídas e orquestradas as 
vozes que se expressam no texto. As vozes podemestar implícitas, não sendo traduzidas por marcas 
linguísticas específicas (BRONCKART, 2012, p. 130).

Bronckart (2012, p. 130-131) considera, ainda, que as diferentes vozes podem se expressar 
em um texto, podendo ser reagrupadas em três subconjuntos:

a) a voz do autor empírico; 
b) a vozes sociais, que são as vozes de outras pessoas ou de instituições humanas exteriores 

ao conteúdo temático do texto;
c) e as vozes dos personagens (de pessoas ou instituições), que estão diretamente implicadas 

no percurso temático.

O outro mecanismo enunciativo – as modalizações – são, na tradição gramatical, as avaliações 
formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo temático e servem para explicar os julgamentos ou ava-
liações que emanam dessas instâncias e se dirigem a determinados aspectos do próprio processo de 
semiotização. A modalização se realiza por meio de unidades ou conjunto de unidades linguísticas de 
níveis muito diferentes, que chamamos de modalidades: tempo verbal no futuro do pretérito, auxiliares 
de modalização, certos advérbios, certas frases impessoais etc. (BRONCKART, 2012, p. 131-132).
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Desde Aristóteles, muitas classificações dos tipos de modalizações tem sido propostas. 
Bronckart (2012, p. 132) nos apresenta quatro:

1) Modalizações lógicas: são responsáveis pelo julgamento sobre o valor de verdade das pro-
posições enunciadas;

2) Modalizações deônticas: avaliam o que é enunciado à luz dos valores sociais;
3) Modalizações apreciativas: traduzem um julgamento mais subjetivo dos fatos;
4) Modalizações pragmáticas: introduzem um julgamento sobre uma das facetas da responsa-

bilidade de um personagem em relação ao processo de que é agente.

Análise do folhado textual
Infraestrutura
 De uma forma geral encontramos, nas publicidades, textos organizados sob o formato do lo-
gotipo da escola (com a formatação visual chamativa em relação aos demais textos), frases de efeito, 
slogans, (“Espanhol na Fisk. Todo mundo fala bem”, ou “Wizard. Você bilíngue”, por exemplo). Estas 
frases possuem uma formatação gráfica chamativa (letras grandes, coloridas), que contribuem para o 
efeito expressivo almejado.

Há a predominância de textos elencados sem um conectivo textual, ou seja, a maioria dos 
textos não possui uma organização sequencial e linear do conteúdo temático; esta conexão é realiza-
da por meio de hierarquização, sendo os elementos organizados por ordem de importância segundo 
a publicidade, mas principalmente pela “falta” dessa ordem, deixando, assim, a leitura a critério do 
leitor (consumidor), pois ao suprimir esses conectores o texto deixa para que ele preencha esses 
“vazios” com os conectores que lhe parecerem convenientes, conseguindo, assim, alcançar mais con-
sumidores, levando ao convencimento.

Nas publicidades que possuem uma configuração textual organizada de forma mais linear, 
esses textos são apresentados, em seu formato visual, em letras bem menores que as demais.
 Como dito por Campos (1987 apud CARMAGNANI; GRIGOLETTO, 2001) os textos publicitários 
utilizam-se do anúncio factual e do emocional; estes tipos de anúncio foram construídos, nos anún-
cios analisados, por meio de dois discursos elencados por Bronckart (2006; 2008; 2012): o discurso 
teórico e o interativo, com predominância do interativo.
 No plano geral, o resumo de todas as publicidades é: aprenda a língua espanhola com deter-
minada escola porque só assim terá acesso “ao” melhor método, “ao” melhor curso e, também “ao” 
melhor professor, portanto “aqui” a língua espanhola é “a” melhor.

Em relação às sequências, não há, neste gênero publicitário, uma preocupação voltada para 
a organização sequencial dos textos pelo uso de conectores textuais, pois estes são formados por 
textos conhecidos, segundo Gonzales (2003), como “frases de situação”, porque precisam de todos 
os outros elementos (verbais e não verbais) para produzir sentido. É uma forma não tradicional de 
organização textual, que contribui para uma leitura dinâmica e rápida na relação com o leitor.
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Mecanismos de textualização
 Passando, agora, para o segundo nível de análise do folhado textual, temos os mecanismos 
de enunciação (nível intermediário, composto de sistema de conexão, de coesão nominal e de co-
esão verbal). A macroconexão – termo utilizado por Lousada (2010) – estabelecida nos textos das 
publicidades, ou seja, a conexão entre as grandes ideias (conteúdos temáticos) não é feita por meio 
de conectivos explicitamente marcados nos textos.

Sendo assim, considerando a coesão nominal apresentada por Bronckart (2006; 2008; 2009; 
2012) como um dos mecanismos que introduzem os argumentos e organizam sua retomada na 
sequência do texto, percebemos que os textos publicitários analisados não os apresentam de forma 
explícita em sua configuração, o que não nos possibilita analisar esse mecanismo.

Quanto à coesão verbal, ela é dada no texto por uma série de verbos no imperativo e no 
presente – isso porque, sendo a maioria dos textos construídos sob o formato do discurso interati-
vo, o tempo predominante das conjugações verbais é o presente.

Mecanismos de responsabilização enunciativa
 Os mecanismos de responsabilização enunciativa presentes nas publicidades analisadas 
são compostos de posicionamento (gestão) enunciativo das vozes e de modalizações. A voz dos 
textos das publicidades é assumida pelo autor – neste caso, as escolas de idiomas, que se posicio-
nam como responsáveis pelo que é enunciado. A identificação do posicionamento das escolas nos 
textos se deu, na maioria das publicidades, por meio da conjugação verbal em primeira pessoa; 
somente uma escola se identificou de forma explícita pelo pronome pessoal de primeira pessoa do 
plural: “a gente”. O mecanismo de responsabilização enunciativa recorrente nas propagandas é a 
assinatura, que é o próprio nome da marca.
 As modalizações encontradas nos textos nos permitem avaliar alguns aspectos do conteúdo 
temático apresentados. Dentro dos textos encontramos as seguintes modalizações: nos textos sob 
o formato de discurso teórico, as modalizações lógicas, pois nos dão a impressão de valor de ver-
dade as proposições enunciadas (“[...] o segundo idioma estrangeiro mais estudado no mundo”); 
as modalizações apreciativas, que traduzem um julgamento mais subjetivo dos fatos (“Ei, é hora de 
fazer sucesso”); e as modalizações deônticas, implícitas em praticamente todo o conteúdo temáti-
co dos textos (por exemplo: “Material de qualidade reconhecido pelo mercado”); isso porque eles 
fazem as avaliações à luz dos valores sociais e consideramos, nesta pesquisa, que todos os textos 
analisados fazem circular valores na sociedade, principalmente sobre o ensino e aprendizagem e 
sobre a docência de LE.

Considerações finais
Nossa análise se ateve na análise da infraestrutura das publicidades, isso porque conside-

ramos que analisá-las nos permitiu refletir, de forma mais concreta, sobre o modo como os textos 
publicitários tematizam o papel do professor de língua estrangeira, mais especificamente de Língua 
Espanhola, e quais são os sentidos sobre o processo do ensino e aprendizagem do espanhol que 
são postos em circulação. 
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As análises empreendidas em nossa pesquisa evidenciam que as publicidades seleciona-
das tematizam o papel do professor como aquele que possui grande conhecimento da língua, é 
constantemente “treinado e atualizado”. Há, portanto, uma supervalorização do conhecimento do 
conteúdo específico (SHULMAN, 2005) e dos saberes disciplinares (GAUTHIER, 2006), ou seja, o 
professor é visto como um profissional, mas valoriza-se apenas o conhecimento que ele possui da 
língua, em detrimento dos demais tipos de conhecimentos.

Sendo assim, para ser considerado, na visão das escolas de idiomas, como “o” melhor pro-
fessor, é necessário saber “dominar” a língua. Esse sentido faz vir à memória do leitor (consumidor) 
o mito do ideal nativo, de que o nativo é, naturalmente, (bom) professor da língua estrangeira, uma 
vez que “domina” a língua.

A ênfase que as publicidades dão aos materiais didáticos (exclusivos, atualizados, moder-
nos), aos métodos de ensino da escola e aos aplicativos tecnológicos atribui os demais conheci-
mentos (SCHULMAN, 2005) e saberes (GAUTHIER, 2006) a estes elementos. Nesse sentido, confir-
mam resultados de pesquisas anteriores sobre textos prescritivos (MACHADO et al., 2009, p. 25) 
nos quais os professores ocupam posição de “simples adjuvantes ou instrumentos de um processo 
[...] seu trabalho maior é representado como sendo o de aplicar princípios, os conteúdos e as me-
todologias prescritas”.

Dessa forma, os resultados de nossas análises permitem-nos responder a nossa primeira 
pergunta de pesquisa:6 as publicidades tematizam o papel do professor com foco no uso que este 
faz dos métodos e tecnologias disponibilizados pela franquia. Nesse sentido, o papel do professor 
nas publicidades não está apagado, mas possui um lugar menor, pois o sucesso do aprendizado do 
aluno parece estar relacionado à “metodologia inovadora”, “ao material moderno”, “à tecnologia”, 
como elementos independentes no processo. Mas esse sucesso também depende da atuação do 
professor, pois segundo Celani (1997, p. 17), o professor deve “encontrar novas maneiras de utilizar 
esses recursos tecnológicos para o benefício da aprendizagem”.

As publicidades das franquias vendem um produto, o método da escola, e o professor está 
dentro desse método, pois seu trabalho é prescrito por ele, o que torna seu papel docente algo 
secundário, porque o professor, apesar de todos os treinamentos oferecidos pelas franquias, nunca 
será um produto; cada indivíduo possui suas características próprias.

Esse papel secundário do professor é confirmado pelas análises devido ao fato de que, nas 
oito publicidades analisadas, a menção ao trabalho do professor só é realizada de forma explícita em 
duas delas; nas demais, é implícito pelo método e pela relação de implicação entre aluno e professor.

As análises das publicidades também apontam determinados sentidos sobre os processos 
de ensino e aprendizagem de espanhol, tais como: a necessidade de conversação na língua es-
trangeira desde a primeira aula, materiais didáticos atualizados; a necessidade de pensar a partir 
da língua estrangeira. A junção desses itens nos permite responder a nossa segunda pergunta de 
pesquisa,7 pois somente se estes fatores estiverem presentes o ensino e a aprendizagem da LE se 

6  A relembrá-la: De que forma a publicidade dos cursos de idiomas tematizam o papel do professor de língua 
estrangeira em geral, e de língua espanhola, mais especificamente?
7  A relembrá-la: Quais sentidos sobre os processos de ensino e aprendizagem de espanhol são produzidos e 
postos em circulação?
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dará de maneira efetiva. Isso também transmite a ideia que aprender uma língua estrangeira é algo 
bom, prazeroso, que se faz com praticidade e que garante o sucesso profissional. 

Pressupõe-se, também, que o processo de ensino e aprendizagem está diretamente ligado 
à metodologia das franquias, pois em quatro das oito publicidades analisadas há menção direta 
sobre a metodologia e ao método (ou seja, a utilização destes termos), e nas demais a metodologia 
é apresentada.

Fica evidente que as respostas às perguntas de pesquisas dependem, principalmente, do 
produto vendido pela escola, que não é a língua estrangeira e a LE, mas precisamente, e sim, o pro-
duto principal das franquias: o método. Todos os demais elementos (língua, professor) são elementos 
secundários, dependentes do método. É possível perceber, por meio das análises, que o trabalho do 
professor nas franquias de escolas de idiomas é, atualmente, prescrito pelo método “exclusivo”.
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Anexos – Publicidades utilizadas para realizar as análises.

Anexo 1 Publicidade CCAA (2013/1).

]Fonte: extraída de <http://www.jornalodiario.com.br/TNX/conteudo.php?cid=22880&sid=217>.

Anexo 2 Publicidade CCAA (2013/2).

 
Fonte: extraída de <http://www.sindipoldf.org.br/noticias/noticias/13037>.
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Anexo 3 Publicidade CNA (2013).

 
Fonte: extraída de <http://www.bancariosribeiraopreto.com.br/?p=965>.
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Anexo 4 Publicidade CNA (2011).

Fonte: extraída de <http://jobsnanet.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html>.
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Anexo 5 Publicidade Fisk (2013).

Fonte: extraída de <http://fiskvilaformosa.files.wordpress.com/2013/01/emialmkt_espanhol.jpg>.
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Anexo 6 Publicidade Fisk (2011).

Fonte: extraída de <http://www.omb100.com/files_portais/riodejaneiro-ilavalqueire/ userfiles/image/ fisk_
fundo%20600x184%20NOVA%201.jpg>.
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Anexo 7 Publicidade Wizard (2013).

Fonte: extraída de <http://www.catalogosad.com.br/guiacomercial/comercios/wizard/index.php>.
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Anexo 8 Publicidade Wizard (2014).

Fonte: extraída de <http://wizardpousoalegre.blogspot.com.br/2011/11/aprenda-espanhol-na-wizard.html>.



DOM QUIXOTE: A TRANSITORIEDADE  

DA VIDA E A LITERATURA COMO ETERNIDADE

Aline Venturini1

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)
Campus União da Vitória

O foco dessa investigação é o personagem Dom Quixote, da obra El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha como uma representação da angústia do ser humano, diante da 
transitoriedade da vida e a Literatura como possibilidade de eternidade. Entendemos esse aspecto 
como fundamental para que uma obra seja considerada universal e, com Dom Quixote, o autor, 
Miguel de Cervantes, ao satirizar as novelas de cavalaria, discute o modelo do protagonista perfeito 
e inaugura um novo personagem, capaz de representar o ser humano em sua imperfeição, diante 
da possibilidade de morrer: o personagem, ao descobrir-se próximo do fim, busca realizar seu 
sonho de ser um cavaleiro andante, mesmo que isso o faça parecer louco diante dos outros.

A obra é cômica e trágica ao mesmo tempo, e a saga de viver do ser humano também 
é assim: cheia de obstáculos. E o autor lida com ela de forma tragicômica. A comicidade resulta 
do fato de Dom Quixote tentar ser um cavaleiro salvador dos males do mundo, como um ser que 
nunca erra, mas é trágico por ter a consciência de que, mesmo fracassando em suas aventuras, 
deseja viver aquela fantasia antes de morrer. A reflexão realizada na obra em torno da Literatura 
como possibilidade de eternidade representa um dos seus papéis artísticos: o de eternizar a vida 
do homem, pois a escrita tem esse caráter. O protagonista morre sem ser, de fato, um cavaleiro, 
mas vive para sempre graças a obra, que conta as suas “façanhas”, as quais não apresentam a 
heroicidade, e por isso é cômica. 

Investigamos, assim, as características presentes em Dom Quixote, obra do Siglo de Oro 
espanhol, as quais prenunciam o personagem do romance moderno, revisitando as referências 
teóricas de Foster e Bakhtin. A obra suscita muitas leituras e discussões por ter permanecido no 
imaginário da sociedade ocidental. A questão que intriga a maioria das leituras é a decisão do 
personagem Alonso Quijano de tornar-se um cavaleiro medieval chamado Don Quijote em uma 
época em que isso não fazia mais sentido. Muitas leituras afirmam a loucura do hidalgo.

A engenhosidade desse personagem está, sobretudo, na vivência da literatura como uma fuga 
de uma realidade melancólica, em que a proximidade da morte está presente. Alonso Quijano apresenta 

1  Professora de Língua Espanhola no curso de Graduação em Letras e doutoranda em Literatura Espanhola pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob a orientação do Prof. Dr. Ruben Daniel Castiglioni.
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na história a idade aproximada de cinquenta anos, o que representava a maior longevidade possível no 
contexto histórico da obra. Estava, inclusive, muito doente. A vivência de cavaleiro, ainda que ficcional, 
torna-se um sonho, mesmo que para isso o fidalgo tenha que simular que enlouqueceu. Prova disso é 
que, muitas vezes, na primeira parte do livro, afirma que sabe quem é, mas deseja ser cavaleiro:

— Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy Don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de 
Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino; ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado 
Hidalgo del señor Quijana.
— Yo sé quién soy – respondió don Quijote – y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los 
Doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos 
y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías (CERVANTES, 2006, p. 58).

Além disso, o fidalgo escolhe meticulosamente o nome de seu cavalo e de sua dama, 
planejando a sua aventura ficcional. Assim, tem consciência o tempo todo de quem é, mas escolhe 
fantasiar, imaginar, pois a sua vida real não tem mais sentido. Esse é um elemento poderoso do 
livro, que o aproxima dos romances realizados no século XIX. De acordo com Vieira (1998, p. 85),

no descompasso entre o destino e o sentimento, a realidade e o sentido, a alma e o mundo, o romance 
conta a história de heróis que estão sempre em busca e que já não contam com o amparo providencial dos 
deuses. Tendo em conta a perspectiva histórica a respeito do romance, Luckács estabelece uma tipologia 
que tem, como um de seus alicerces, a inadequação entre a alma e a aventura, entre o mundo interior 
e o mundo exterior. O primeiro tipo de romance – o do idealismo abstrato – revela um estreitamento 
da alma e um alargamento da ação. Segundo Luckács, o Quixote é a grande objetivação desse tipo, 
pois conta com um herói de alma encolhida, que tem uma problemática interna pouco definida e cujos 
fracassos diante da realidade parecem ser puramente exteriores. O cavaleiro está possuído por uma 
ideia elevada – a de fazer valer as leis e princípios da cavalaria – e considera sua ideia como única e 
perfeitamente real. Não percebe que entre sua ideia – sua “pátria transcendental” – e o mundo há uma 
carência completa de pontos em comum (VIEIRA, 1998, p. 85).

O protagonista sente-se motivado a buscar uma nova existência, ainda que ficcional, 
porque pressente a proximidade da morte. Os valores do seu tempo cronológico, de seu contexto, 
não harmonizam com os que têm em seu interior. O século XIX – época representada no romance e 
também o tempo contemporâneo do autor Cervantes – inicia um processo de mercantilismo, visto 
como o embrião do capitalismo. Isso significa que toda a organização feudal, seus valores e suas 
representações decaíram, abrindo lugar para um novo sistema econômico nascente. Dom Quixote 
combate seu surgimento, como se pode interpretar na cena em que luta contra moinhos de vento, 
símbolo do início da industrialização.

Semelhante ao herói moderno, parte sozinho e completamente desajustado em relação ao 
meio que o cerca. Essas são as características que definem o romance moderno, ou seja, o foco na 
individualidade e na subjetividade, contrastando com o meio. Ainda segundo Vieira (1998, p. 84),

o encurtamento de sua interioridade equivale, portanto, às inúmeras aventuras que experimenta ao longo 
de sua vida como cavaleiro. A evolução possível desse tipo de romance só pode resultar num esvaziamento 
do idealismo, isto é, a abstração excessiva do herói faz com que se percam os vínculos com o sublime, 
esbarrando progressivamente no cômico involuntário quando não se está condenado ao ridículo. Essa 
consideração da obra de Cervantes entra em discordância com as ideias de Schopenhauer, que considera 
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o Quixote um grande romance da vida íntima, muito mais ajustado, portanto, ao segundo tipo de romance 
indicado por Lukács – o do romantismo da desilusão. O momento privilegiado desse tipo de romance é 
o século XIX e a inadequação entre o mundo exterior e o mundo interior possibilita, pois, a amplitude da 
alma, que é muito mais vasta do que os destinos oferecidos pelo mundo (VIEIRA, 1998, p. 84).

Na primeira parte, Dom Quixote inicia a sua jornada sozinho e depois convida seu vizinho, 
Sancho Panza, para ser seu escudeiro. Sancho tenta chamar o fidalgo à razão. Já na segunda, 
realidade e ficção se misturam, e as aventuras dos dois se eternizam, em um livro escrito pelo autor 
fictício Cid Benengeli. Dom Quixote morre ao final da obra, mas vive através de suas aventuras. Os 
leitores principais, entre os quais estão os duques, interagem com os dois personagens e contribuem, 
igualmente, para a história, inventando aventuras falsas para se divertirem. Diante disso, nossa 
pergunta de pesquisa é a seguinte: Qual a relação entre a transitoriedade da vida do personagem de 
Quixote e a possibilidade da literatura torná-la eterna através da escrita e da memória dos leitores?

A mistura entre ficção e realidade, bem como a discussão empreendida no romance sobre 
o diálogo entre leitor e autor são aspectos que influenciaram autores do romance moderno, como 
Laurence Sterne e Machado de Assis, por exemplo. Além disso, Dom Quixote rompe com o estereótipo 
do herói perfeito no momento em que se mostra ridículo, cômico, justamente por suas ações estarem 
em completo desacordo com a sociedade circundante. Ao mesmo tempo, mantém características de 
uma personagem plana durante toda a obra, como preconiza Foster (1960), afirmando que esse tipo 
de personagem não muda, tendo em vista que assim eram os cavaleiros nos romances de cavalaria. 
A inovação principal de Dom Quixote, no entanto, consiste no elemento trágico, que é evitado pelo 
personagem durante toda a sua trajetória como cavaleiro; ou seja, ele evita, a todo custo, enxergar 
a realidade e quebrar suas ilusões. Mas ao fim da obra, pouco antes de morrer, ele se revela e, 
finalmente, se cansa, renegando todos os romances de cavalaria que outrora venerava.

Segundo Auerbach (1976), Dom Quixote não é uma obra trágica, pois não mostra a luta e 
o conflito entre classes sociais. Dom Quixote finge viver em um mundo de valores que não existe 
mais, os quais são ligados aos cavaleiros e ao mundo medieval. Seu escudeiro, Sancho Panza, tenta 
chamá-lo à razão sem sucesso, até que, na segunda parte, todos os outros personagens também 
começam a fingir viver naquele mundo de Dom Quixote, inclusive o próprio Sancho. A passagem “A 
Dulcinéia Encantada” comprova que Sancho mentiu para Dom Quixote sobre quando este encontrou 
a sua dama, e que ela está encantada como uma aldeã. Nesse momento, o protagonista recusa-se a 
enxergar que Dulcinéia fora inventada por ele e acredita em Sancho (ou ao menos finge que acredita).
 É sobre essa passagem que Auerbach (1976) discorre, sublinhando a ausência de elementos 
trágicos, característicos do romance moderno preconizado pela teoria marxista: o herói em conflito 
entre valores autênticos e um mundo degradado. Certamente, Dom Quixote não representa esse tipo 
de herói, mas também não é o herói dos romances de cavalaria, nem tampouco o herói tradicional 
(aquele que não apresenta contradições e nem fraqueza). Diante disso, pode-se afirmar que Dom 
Quixote representa uma espécie de primeiro embrião, juntamente com os romances de la picaresca, 
no Siglo de Oro, do protagonista do romance moderno. Vieira (1998, p. 60) afirma o seguinte:

Segundo Auerbach, a vontade idealista do cavaleiro, a nobreza de seus princípios, não se articula com o 
real, e a falta dessa consonância com a realidade existente não abre espaço para que se criem verdadeiros 
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conflitos, inviabilizando qualquer sentido trágico. A loucura de Dom Quixote restringe-se ao puro desatino 
e não propicia, em nenhum momento, uma visão visceral do mundo capaz de conter alguma revelação 
ou sabedoria. Ao contrário do que Auerbach encontra nos personagens de Shakespeare, os momentos 
de lucidez do cavaleiro nunca se confundem com sua loucura. Nesse caso, suas aventuras se reduzem a 
um quiproquó grotesco e divertido (VIEIRA, 1998, p. 60).

 Na análise de Auerbach (1976), o cômico, advindo da perspectiva aristotélica como um 
gênero menor, funciona de modo inovador em Dom Quixote. Isso ocorre devido à mistura do trágico 
– elemento que o personagem representa pela heroicidade, galhardia e erudição dos cavaleiros e 
que soa grotesco – em contraposição à singeleza e à linguagem popular dos demais personagens. 
Esta obra de Cervantes inova por apresentar uma literatura que irá inspirar os romances modernos, 
especialmente pela ironia e pelas oposições entre o erudito e o popular e a aristocracia e o povo.
 Essa dissonância encontra-se na ideia fixa do protagonista, de viver uma realidade que foi 
superada dando lugar ao grotesco cômico. De acordo com Auerbach (1976, p. 307), 

a dificuldade reside no fato de que, na ideia fixa de Dom Quixote, o nobre, o puro e o redentor estão 
ligados com o absolutamente insensato. Uma luta trágica pelo ideal e pelo desejável em primeiro lugar 
só pode ser representada, de tal modo que intervenha de forma sensata no estado real das coisas, 
estremecendo-o e importunando-o; de tal maneira que, contra o sensatamente ideal, surja uma oposição 
igualmente sensata, seja proveniente da inércia, da maldade mesquinha e da inveja, quer de uma visão 
mais conservadora. A vontade idealista deve estar de acordo com a realidade existente pelo menos até 
o ponto de poder atingi-la, de tal forma que uma penetre na outra e surja um verdadeiro conflito. O 
idealismo de Dom Quixote não é desta espécie. Não se baseia numa visão das circunstâncias fatuais da 
vida; embora Dom Quixote tenha uma tal visão, ela o abandona tão logo o idealismo da ideia fixa dele 
se apodera. Tudo o que faz depois é totalmente carente de sentido e tão inconciliável que a única coisa 
que resulta disso é uma cômica confusão. Não só tem possibilidade de êxito, mas não encontra nenhum 
ponto de apoio na realidade; atinge o vazio (AUERBACH, 1976, p. 307).

 Isso significa que a paródia dos romances de cavalaria realizada por meio de Dom Quixote 
propõe-se a desmistificar os heróis nesses romances. Os personagens são planos e, segundo Bakhtin 
(1998 p. 271), aventureiros desinteressados que só sobrevivem naquele mundo de fantasias e de 
coincidências maravilhosas. Dom Quixote imprime uma representação ridícula, porque o mundo 
em que está inserido e que insiste em negar o tempo inteiro é completamente oposto aos seus 
anseios de cavaleiro andante.
 A fantasia que o hidalgo pretende viver, em sua fingida loucura, seria vista por Auerbach 
(1976, p. 311) como uma fuga de um cotidiano que o oprime, no qual não pode realizar-se 
plenamente. É por isso que a ideia fixa termina quando o personagem se vê às portas da morte.
 O personagem encontra na literatura de cavalaria o sentido que faltava em sua vida: à beira 
da morte, doente, em um cotidiano melancólico, sabia que logo iria morrer. Encontrou na fantasia 
da literatura a possibilidade da imortalidade que em vida não teria. Esta imortalidade somente a 
literatura poderia proporcionar a um personagem, por meio da leitura contínua de seus leitores, 
através dos tempos. Assim, Dom Quixote, mortal, tornou-se imortal nas páginas de um livro 
transformado em um dos embriões fundamentais do romance moderno.

Por que isso acontece? Por que Quixote, sendo um personagem desprovido do elemento 
trágico social, pode ser considerado uma das personagens – junto com as do romance picaresco 
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– fundamentais para o início da concepção do romance? A razão disso é que as características 
apresentadas, tais como a individualidade, a reação frente à morte e a vontade de ser imortal, além 
de superar a realidade hostil, continuam muito vivas na literatura atual. A perpetuação da obra 
possibilita isso essa presença.

A figura de Quixote inscreve-se, de acordo com Bakhtin (1998), na categoria dos personagens 
do bufão e do bobo, figuras que são apresentadas também pelo romance picaresco e que foram 
fundamentais para a constituição futura do romance como conhecemos. Segundo o autor,

uma particularidade e um direito são característicos delas: são estrangeiras nesse mundo, elas não 
se solidarizam com nenhuma situação de vida existente nele, elas veem o avesso e o falso de cada 
situação. Por isso podem utilizar qualquer situação da vida somente como máscaras. O trapaceiro ainda 
tem uns fios que o ligam à realidade; o bufão e o bobo “não são deste mundo” e por isso têm direitos e 
privilégios especiais. Estas figuras que riem, elas mesmas são também objeto de riso. Seu riso assume 
um caráter público da praça do povo. Elas restabelecem o aspecto público da representação, pois toda a 
existência dessas figuras, enquanto tais, está totalmente exteriorizada, elas, por assim dizer, levam tudo 
para a praça, toda a sua função consiste nisso, viver no lado exterior (é verdade que não é a sua própria 
existência, mas o reflexo da existência de um outro; porém elas não têm outra). Com isso cria-se um 
modo particular de exteriorização do homem por meio do riso paródico. [...] Na literatura romanesca, 
elas sofreram uma série de transformações e também transformaram alguns elementos importantes do 
romance (BAKHTIN, 1998, p. 276).

Dom Quixote passa a viver uma existência que não é sua. A sua vida de hidalgo pobre, 
que não tem sentido, passa a ter quando finge ser o cavaleiro andante Dom Quixote. Mesmo em 
desacordo com a realidade circundante, mesmo sendo visto como louco. Por essas razões é que a 
sua vida se justifica, e é desse modo que se tornará imortal, através das páginas da literatura. Ainda 
em vida, na segunda parte da obra, ele pode conviver com seus leitores, os duques – e junto com 
eles construir aventuras fictícias. Embora esse convívio seja para fazer do protagonista uma espécie 
de bobo – que serve somente para a diversão – seu heroísmo configura-se diferente dos heróis do 
romance de cavalaria, cujo caráter era extremamente sério; o protagonista é cômico, porque vive 
a sua fantasia literária. Dom Quixote tenta imitar a postura dos cavaleiros, mas a sua inadequação 
ao ambiente é risível. Essa é a inovação romanesca de Cervantes.
 Dom Quixote luta, a sua maneira ficcionalizada e fantasiosa, contra as convenções de seu 
cotidiano banal. Neste sentido, torna-se um personagem importante e imortal para a constituição 
do romance. De acordo com Bakhtin (1998, p. 278),

na luta contra o convencionalismo e a inadequação de todas as formas de vida existentes, por um homem 
verdadeiro, essas máscaras adquirem um significado excepcional. Elas dão o direito de não compreender, 
de confundir, de arrematar, de hiperbolizar a vida; o direito de falar parodiando, de não ser literal, de não 
ser o próprio indivíduo, o direito de conduzir a vida pelo cronotopo intermediário dos palcos teatrais, de 
representar a vida como uma comédia e as pessoas como atores; o direito de arrancar as máscaras dos outros 
finalmente, o direito de tornar pública a vida privada com todos os seus segredos mais íntimos. O segundo 
sentido da transformação das figuras do trapaceiro, do bufão e do bobo é a sua introdução no conteúdo do 
romance como personagens importantes (de forma direta ou transformada) (BAKHTIN, 1998, p. 278).

 De acordo com essa análise, Dom Quixote se comporta como um bobo diante da perspectiva 
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dos outros personagens, que o denominam como louco. No entanto, sua lógica não faz sentido 
para os demais, porque vive em um mundo à parte: usa a sua máscara de cavaleiro porque a vida 
lhe é bastante amarga e sabe que será breve e transitória. Já a fantasia, que sonha com que seja 
registrada por um escritor, é a possibilidade de alcançar a eternidade e vencer a transitoriedade da 
vida. A Literatura, nesse caso, passa a ser uma proposta de redenção.
 Dessa forma, o personagem Dom Quixote, através da representação de sua individualidade 
e sua fragilidade, antecipa algumas características do personagem futuro do herói romanesco. Esse 
herói, que está presente em Sterne, em Machado de Assis, foi plasmado através da figura do bobo, 
conforme aponta Bakhtin (1998, p. 279):

De uma forma ou de outra, neste ou naquele nível, todos os traços analisados por nós se manifestam 
no “romance picaresco”: em Dom Quixote, em Quevedo e Rabelais, na sátira humanista alemã (Erasmo, 
Brandt, Murner, Moscherosch, Wickram), em Grimmelshausen, Sorel (O pastor extravagante, em parte 
também Francion) [...] é característico que o homem interior – subjetividade pura e “natural” – só tenha 
podido ser revelado com a ajuda das figuras do bufão e do bobo, pois não foi possível encontrar para ele 
uma forma de existência adequada, direta (não alegórica do ponto de vista da vida corrente). Surgiu, então, 
a figura do excêntrico, que exerceu um papel capital na história do romance: Sterne, Goldsmith, Hipel, 
Jean-Paul, Dickens, e outros. A originalidade específica, o shandysni (termo é do próprio Sterne) tornou-
se uma forma importante para descobrir o “homem interior”, “a subjetividade livre e independente”, 
uma forma análoga ao “pantagruelismo do homem plenamente exterior (BAKHTIN, 1998, p. 279).

O homem Alonso Quijano, cansado e melancólico com a vida enfadonha e a proximidade da 
morte, revela o seu exterior por meio da fantasia de ser o cavaleiro Dom Quixote, o qual revela o seu 
“homem interior”. Esta é uma das principais características que o aproximam do personagem moderno, 
que revelará a sua intimidade e sua subjetividade. Bakhtin (1998, p. 280), afirma, ainda, que

em Dom Quixote, é característico o cruzamento paródico entre o cronotopo do “mundo estrangeiro 
maravilhoso” dos romances de cavalaria com a “grande estrada do mundo familiar” do romance 
picaresco. Na assimilação do tempo histórico, o romance de Cervantes tem enorme significado, o que, 
naturalmente, não é determinado somente por este cruzamento dos cronotopos que conhecemos, tanto 
mais que nele o caráter dos cronotopos se modifica radicalmente: ambos recebem um significado direto 
e participam de modo totalmente novo do mundo real (BAKHTIN, 1998, p. 280). 

Dessa forma, o romance Dom Quixote, embora sendo uma obra anterior ao romance 
moderno, preconiza algumas de suas características, dentre elas a mistura da ficção e da realidade 
e o foco na individualidade e subjetividade do herói. Este mostra a sua fragilidade e desajustamento 
perante o mundo que o rodeia, preconizando o romance dito por Luckács. Como esta obra cervantina 
se caracteriza pelo humor e pelo grotesco entre a atitude do protagonista e o mundo, também 
apresenta características apontadas por Bakhtin como preliminares do romance, semelhantes aos 
personagens bobos, bufões e trapaceiros. Estes estão presentes nos romances picarescos, tipo este 
que também está em Dom Quixote, referendada em várias obras.

Sendo assim, a obra de Cervantes traz uma discussão em torno do romance moderno, 
inspirando os futuros escritores, e vai além disso: reflete sobre a vida e o poder da Literatura e da Arte, 
que transforma e dá forças ao indivíduo para continuar vivendo e ressignificando a sua existência. O 
livro contempla, portanto, uma verdadeira discussão sobre o sentido da vida e seu caráter transitório, 
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acrescentando a essa discussão a possibilidade redentora de alcançar a eternidade através da criação 
artística e literária. É por isso que o personagem Dom Quixote, embora tenha morrido – posto que 
sua vida foi transitória – vive eternamente toda vez que é lido, relido e reinterpretado por inúmeros 
leitores. Entre eles, estão os romancistas, que sempre atualizam o tema cervantino da vida e da 
eternidade da literatura em suas obras, e de diferentes formas.
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Introducción
El presente artículo representa un recorte del proyecto de Mestrado (PPGL/UFPE): A visão 

educativa de Simón Rodríguez. El principal objetivo de ese trabajo es percibir como el discurso de la 
Masonería colabora para la noción de Educación propuesta por Simón Rodríguez en la Introducción 
de su libro Luces y virtudes sociales, disponible en la compilación Sociedades Americanas, publicada 
bajo la responsabilidad de la Biblioteca Ayacucho (1990).

Simón Rodríguez fue educado por su tío, sacerdote de la Iglesia Católica así como en la es-
cuela pública. Más tarde, Simón asume la vocación de profesor del joven Simón Bolívar y se queda 
conocido como el maestro de las Américas. Como profesor, Simón escribe varios libros y artículos 
que tienen como principal la organización social e intelectual de América Latina, destacando entre 
ellos Luces y virtudes sociales, donde su autor deja claro su alejamiento en relación a las teorías de 
Lancaster y discute un nuevo abordaje pedagógico.

En ese abordaje están presentes trazos que representan la influencia sufrida por Simón en 
Caracas, una ciudad invadida por la Enciclopedia y por las ideas iluministas. A partir de ese punto 
levantamos la hipótesis de que no es solamente esa influencia en los escritos del maestro, sino su 
participación en la masonería, que tiene ideas cercanas a las del siglo de las luces.

Pretendemos a partir de selección de fragmentos del texto utilizado como corpus destacar 
las marcas discursivas de la Masonería. Para eso, utilizamos como aporte teórico las consideraciones 
de Orlandi (1996; 2007) sobre reversibilidad y discurso religioso e ideología; apuntamientos sobre 
direccionamientos de estudio e historia masónicos de Vidal (2006) y Leadbeater (2012); caracter-
ización de la educación para la Masonería de Rohden (2005); vida y trayectoria de Simón Rodríguez 
organizada por González (2006).

Sobre Simón Rodríguez
Simón Narciso Rodríguez nació en Caracas en 1771 y fue creado por su tío sacerdote José Ra-

fael Rodríguez, así como su hermano, Cayetano. A pesar de esa creación conjunta y de haber recibido 
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la misma educación, Simón adquiere la imagen del rebelde y Cayetano del pulido, reflejando sus per-
sonalidades, hasta que más tarde serían el revolucionario viajante del mundo y el católico ejemplar 
que nunca salió de su país, respectivamente.

Nace en una Caracas ilustrada por los títulos de Castilla, dominada por la esclavitud donde 
“desembocará no obstante, en la mar de lo innovador ideológico, de lo aglutinador sociológico, de 
lo educativo puro” (GONZÁLEZ, 2006, p. 10), y es de su experiencia como estudiante de escuela 
pública que hará sus críticas a la educación de currículo rudimentario fornecida por la Metrópoli 
para que los hombres no se ilustrasen.

La llegada de libros en la Colonia, contribuye para la formación intelectual del joven Simón 
Narciso, en espacial la llegada clandestina de libros franceses para venezolanos y americanos en 
general haciendo que en Simón “todos los valores de entonces, universitarios o no, hicieron su ruta 
erudita por personal esfuerzo, auto educándose, leyendo” (op. cit., p. 12). En seguida empieza a 
educar el niño Simón Bolívar que “llegó a ser el mayor autoilustrado de su tiempo” (op. cit., p. 13).

El 23 de mayo de 1791, Simón R. es presentado oficialmente como profesor de niños en 
Caracas, empezando su trabajo con Simón B. en el año siguiente, aplicando los principios rous-
seaunianos, de conservar el estado natural del niño, volviendo Bolívar en un autodidáctico.

Durante su trabajo de docencia Rodríguez defendía algunas ideas revolucionarias, como el 
propósito de educar niñas de todas las clases y razas, además escribió al gobierno un documento 
de crítica en relación a la educación ofrecida, como denota González (2006, p. 22): “al acusar sin 
titubeo y con palabra franca, el maestro, no solo denuncia como rebelde, sino que parece un antici-
pador de lo que se hará en América una vez independiente”. La idea de educación como derecho de 
todos, independiente de su origen es un pensamiento rousseauniano compatible con el principio 
de igualdad de la Revolución Francesa.

En 1825, Bolívar ayuda a José Lancaster en su proyecto de aplicación del método, pero 
Simón Rodríguez percibe que a pesar de la buena voluntad, Lancaster no se da cuenta de la dis-
tancia que hay entre instruir y educar, considerada fundamental para la educación. En este mismo 
año, Rodríguez es nombrado Director de Enseñanza Pública, de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Artes de la República Boliviana.

“En el Cuzco, esa sede de dos culturas, la inca y la hispana amestizada, firmó el Libertador los primeros 
decretos revolucionarios sobre educación, bajo la influencia de Rodríguez, que era quien iba a respon-
sabilizarse de todas las transformaciones, de todos los golpes profundos” (GONZÁLEZ, 2006, p. 73).

Fundamentación teórica
Orlandi (2007) caracteriza el funcionamiento discursivo en el deslocamiento del dado al hecho, 

de ese modo la concepción de lenguaje refleja la historicidad, o sea , la lengua es la manifestación 
del discurso, materializadora del hecho a través del sujeto concibiendo de ese modo el sujeto como 
“um lugar de significação historicamente constituído” (ORLANDI, 2007, p. 37).

Siendo así, ese trabajo entiende los discursos como dados, señalados por Orlandi como 
“efeitos de sentido entre locutores, sendo análise e teoria inseparáveis” (op. cit., p. 38), buscando 
en ese caso comprender la influencia socio-histórica en el discurso de Simón Rodríguez (como el 
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locutor de varios sujetos que se expresan a través del mismo discurso) que compone la noción de 
educación por el levantada.

Por ello, partimos del presupuesto de que “algo fala sempre antes, em outro lugar e indepen-
dentemente, isto é, sob a dominação do complexo de formações ideológicas” (PECHÊUX,1988 apud 
ORLANDI, 2007, p. 39), creyendo que el discurso de Simón Rodríguez en Luces y virtudes sociales 
estaría bajo dominación de la ideología masónica, pues está sostenido en un argumento del cual se 
apropia para defender a su crítica y dar significado a su tesis, ya que “[…] o discurso é essa conjunção 
necessária da língua com a história, produzindo a impressão de realidade” (ORLANDI, 1996, p. 40).

Para que se realice el análisis propuesto, trabajamos con la perspectiva de tipología discur-
siva de Orlandi (1996, p. 152) justificando que “o estabelecimento da tipologia tem a ver com os 
objetivos específicos da análise que se estiver empreendendo e com adequação ao exemplar da 
linguagem que é o objeto da análise”.

Dado que la tipología debe englobar la relación entre lenguaje y contexto, caracterizamos el 
discurso presente en Luces y virtudes sociales como predominantemente religioso, no eliminando 
su dimensión pedagógica en el sentido de delinear el aprendizaje. Recurrimos para eso, al simple 
ejemplo de la Iglesia Católica y su catequesis, que tiene como principal dimensión pedagógica pre-
parar los sujetos cristianos para aprender con y practicar el Evangelio. Tal razón nos lleva a tratar 
como el discurso de la Masonería delinea las nociones de educar y educación. Buscaremos tratar 
primeramente el discurso religioso para delimitar las visiones de Masonería, y lo que denominare-
mos como educación masónica, adoptadas para ese trabajo.

Para definir lo que caracteriza el discurso religioso y su funcionamiento Orlandi trata la no-
ción de reversibilidad “como a troca de papéis na interação que constitui o discurso e que o discurso 
constitui” (op. cit., p. 239), trayéndola de ese modo como condición del discurso, con la observación 
que aquí nos conviene de que el discurso autoritario intenta anular esa posibilidad, o sea, de que 
locutor se coloca en la posición de oyente y que el oyente se ponga en la posición del locutor.

Si transponemos ese posicionamiento para el discurso religioso, entendemos el mismo 
como autoritario a partir del momento que consideramos que Dios es único e insubstituible, lo que 
implica decir que ningún hombre puede igualarse a Dios, pero debe buscar reproducir sus buenas 
acciones, o sea, el hombre es un reproductor. En este punto encuadramos el discurso religioso 
como predominantemente autoritario, apoyado por la ilusión de reversibilidad, pues “embora o 
discurso autoritário seja um discurso em que a reversibilidade tende a zero [há] a necessidade 
de se manter o desejo de torná-lo reversível” (op. cit., p. 240). Por esa condición de ilusión cabe al 
discurso autoritario la tendencia a la monosemia.

El sujeto del discurso religioso caracterizase por tener “ao mesmo tempo uma subjetividade livre 
[...] e um ser submetido” (op. cit., p. 242), por lo tanto representa aquel que es conciente para aceptar la 
submisión. Siendo así, entendemos el discurso religioso “como aquele que fala a voz de Deus: a voz do 
padre – ou do pregador, ou, em geral, de qualquer representante seu – é a voz de Deus” (op. cit., p. 243).

En ese análisis comprendemos que “o sentimento religioso, o misticismo, a relação com 
aquilo que representa o não limite (Deus), não está fechado no espaço dos templos religiosos ou 
nas formas institucionais da religião. Está espalhado em seu dia a dia” (op. cit., p. 255), sirviendo 
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como apoyo para defender un posicionamiento en relación a las esferas política, social, educacio-
nal etc., así consideramos que más allá de su dimensión pedagógica, es también por esta razón que 
la Masonería colabora para la noción de educación en el corpus de la pesquisa.

Para la Masonería, Dios (según la palabra de Dr. Anderson en Book of Constitutions) es el 
“Grande Arquiteto do Universo” (LEADBEATER, 2012, p. 14), bajo esa perspectiva existen varios 
segmentos de interpretación de esa ideología para alcanzar a Dios, como delimita Leadbeater 
(2012) las escuelas autentica, antropológica, mística y oculta. Destacaremos aquí la comprensión 
de la línea de pensamiento de la escuela oculta.

El término oculta se inscribe en el sentido de trabajar con los poderes ocultos de la natura-
leza, alcanzados a través del conocimiento, en ese sentido:

O escopo do ocultista é alcançar essa união [consciente com Deus] por meio do conhecimento e da von-
tade, treinar toda a natureza, física, emocional e interna, que possa ser empregada como um instrumento 
eficiente no grande plano que Deus criou para a evolução da espécie humana (LEADBEATER, 2012, p. 20).

Por esos principios encuadramos Simón Rodríguez en la escuela ocultista.
Durante la Edad Media, la Masonería sufrió grandes persecuciones volviendo a su esplen-

dor en el siglo de las luces, justamente el periodo donde está inserido nuestro personaje Simón, 
expreso incluso en el título de su libro, tratado en el corpus.

Con eso, podemos seguir para definir en líneas generales que comprendemos como edu-
cación masónica. Para eso, utilizamos de las ideas de Rohden (2007) cuando caracteriza que es la 
educación del hombre integral. El autor defiende que la autoeducación es la verdadera educación, 
instituyendo dos bases: a) “ninguém pode educar alguém” (ROHDEN, 2007, p. 17) y b) “alguém só 
pode educar-se a si mesmo” (op. cit., p. 17) y para eso es necesario que el educador esté plena-
mente satisfecho consigo mismo, pues, su ser debe reflejarse en su decir y en su hacer. De ese 
modo, la educación es definida como arte y el educador pasa a la institución de educador-artista, 
sabe reconocer las potencialidades del educando, usando de su talento y de la suya intuición.

El fundamento de la educación verdadera o autoeducación es la visión panorámica da ex-
istencia integral del hombre, o sea, la conciencia que el hombre adquiere de que su existencia 
“quando deixa o corpo material” (ROHDEN, 2007, p. 25) se continua, por eso, se hace necesario 
encuentrar la felicidad, o sea, vivir en armonía con las leyes cósmicas que piden “que o homem, 
mesmo aqui na Terra, viva em harmonia com a verdade, a justiça, a honestidade, o amor, a 
bondade,a fraternidade universal” (op. cit., p. 25).

Es de ese principio que se diferencian las nociones de instucción y educación, comen-
tadas también por Simón en Luces y virtudes sociales, como veremos en nuestro análisis. Según 
Rohden (2007):

[...] a instrução tem por fim fornecer ao homem o conhecimento de uso de objetos necessários para sua 
vida profissional. A educação tem por fim despertar e desenvolver no homem os valores da natureza 
humana [...]. O fim da educação é	crear1 o homem integral e o Ego instruído no eu educado (ROHDEN, 
2007, p. 29).

1  Palabra latina usada para representar la manifestación de la esencia como existencia. 
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Denotando que instrucción y educación son nociones paralelas que ni convergen, ni divergen.
En su tarea el educador debe partir de la luz integral y no de zonas periféricas, es decir, 

parte del centro que “é a consciencia plena da presença de Deus”. Teniendo en cuenta que la 
noción de Dios es como realidad universal, o sea, alma.

Análisis
Delante de las informaciones levantadas en esa fundamentación, seguimos con el análisis 

bajo el criterio de colectar del corpus solamente los fragmentos que muestren referencia a lo que 
llamamos aquí como educación masónica, para que se explique donde se encuentra la relación 
entre el discurso religioso (de la Masonería) y el discurso de Simón Rodríguez.

Vale resaltar que la Introducción de Luces y virtudes sociales, versa en líneas generales sobre 
la educación popular y lo que es denominado por el autor en varios puntos del texto como instruc-
ción general, que significa una educación para todos que sea centrada en trabajar en el hombre su 
bondad, eso es lo que Rohden (2007) denomina como virtudes para la educación verdadera.

Observamos en este primer fragmento la relación ya destacada por Rohden (2007) de 
lejanía entre instrucción y educación, enfatizando el educar con la idea de arte, con la finalidad 
de trabajar las virtudes del ser humano, eso es, a fin de que a través de eso él (el hombre) pueda 
gozar de su existencia. El término conducta social, en ese caso, asume la posición del término 
virtudes, dada la condición de Simón Rodríguez no solamente como representante de la voz divina, 
sino de su posicionamiento político como defensor de la igualdad social, eso significa que los dos 
discursos se hunden, prevaleciendo el religioso, pues la preocupación con la igualdad eleva el 
hombre a sus virtudes:

Instruir no es educar: ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación aunque instruyendo 
de eduque. En prueba de que con acumular conocimientos, extraños al arte de vivir, nada se ha hecho 
para formar la conducta social (RODRÍGUEZ, 1990, p. 179).

El autor reitera su visión de educación con amplio sentido de función para la vida, recono-
ciendo la condición humana de aprendizaje por el error y de que el único camino para evitar los 
errores sería la instrucción general o educación en: “ha llegado el tiempo de enseñar las gentes a 
vivir, para que hagan bien lo que han de hacer mal, sin que se pueda remediar”.

Llegando a destacar la pureza con que se debe educar, justamente para que se man-
tenga la luz, llevando la educación a las condiciones de verdad y divinidad, pues la educación 
debe reflejar la verdad incuestionable, es decir, los preceptos del Gran Arquitecto del Universo. 
Percibimos eso por el uso de la palabra nada en el siguiente trecho: “nada ha de haber en la ense-
ñanza, que tenga visos de farsa”.

Como en la visión que se construye de educación masónica el profesor es aquel que en-
camina, existe la defensa de la autoeducación, eso implica decir que mismo no habiendo recibido 
el direccionamiento adecuado, el hombre capaz de percibir su ignorancia para beneficio propio 
debe educarse. Vemos en el fragmento que se sigue la expresión de ese principio marcada por la 
utilización de los reflexivos señalados:



• 376 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Los hombres de otro tiempo que sean ineptos por naturaleza, o se hayan malogrado por la educación, 
no puede recomendarse por lo que saben, ni por lo que deben querer que se haga: recomiéndense… 
háganse respetables… que es más (negritas nuestras).

Esa visión de autoeducación es reforzada por la idea de curiosidad que está dentro de cada 
hombre, como potencial individual del pensamiento: “la curiosidad es una fuerza mental que se 
opone a la ignorancia”.

Por último el autor deja claro el punto donde aparece como portador del discurso reli-
gioso (el representante del locutor) asumiendo la posición de locutor, provocada por la ilusión de 
reversibilidad defendida por Orlandi (1996) como la característica latente del discurso religioso en 
relación a los demás. Así como en el título del libro está en el final de su defensa por la instrucción 
general, la presencia del término virtudes, donde Rodríguez defiende que sin conocimiento, sin 
educación, no se puede alcanzar las virtudes y además asumiendo su condición de “assujeita-
mento” ya que la luz es el propio Dios, es decir, sin Dios alcanzados a través de los conocimientos de 
la naturaleza el hombre no puede reconocer su existencia integral, pues “sin luces no hay virtudes” 
(RODRÍGUEZ, 1990, p. 199).

Breves consideraciones
Percibimos con tal análisis que la visión de lo que denominamos educación masónica es 

concebida por Rohden (2007) como verdadera educación y por Simón Rodríguez como instruc-
ción general y es latente como esa noción de educación confirma la autoeducación como la mejor 
manera de educar integralmente.

El discurso religioso, en este caso de la Masonería, colabora para esa noción cuando afirma 
que el hombre debe cultivar sus virtudes para obtener la luz, que para la escuela ocultista posee 
relación directa con el conocimiento, es decir, una búsqueda individual que ocurre en contacto 
con el medio social, estimulada por el interés y por la curiosidad.

Por fin, se nota con ese ejemplo, que el discurso religioso es autoritario en el sentido de 
que su reversibilidad es casi nula, que no implica decir que no sostenga otros discursos, como aquí 
percibido el discurso político. Pero el sujeto que enuncia tal discurso, en su condición mayoritaria 
de sumisión, prioriza el discurso religioso como base para el discurso político, pues en esa condición 
apropia el discurso del locutor (Dios) como indubitable, es decir, representante de la verdad.
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Introducción
 Muchos son los métodos que se puede valerse en una clase. Lo que determina lo que es ele-
gido serán las circunstancias, los alumnos, los objetivos del alumno y maestro, el sistema educacio-
nal en el cual se encuentran y, por supuesto, el profesor después de evaluar todos estos aspectos. 
Así que, vamos a discutir el porqué en la ley se sugiere un enfoque comunicativo y en la práctica 
(en la gran mayoría de las escuelas públicas), no es así que se da la enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera. Explicitar las dificultades que pasan en las escuelas, que tienen como el público 
meta la enseñanza media, que impiden o no permiten en su totalidad la real práctica que proponen 
los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), las Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (OCEM) y la Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Con todo, este trabajo se propone explicar en qué consiste el enfoque comunicativo, este que 
en los papeles es lo más indicado; identificar las dificultades que se pasa en el contexto supra citado y 
por último, abordar alunas estrategias para trabajar este enfoque en estas clases de español y sugerir 
al educador una reflexión cuanto su papel en la educación.

Enfoque comunicativo
Para empezar esta pesquisa, se presentará el concepto del método comunicativo, su con-

texto histórico, sus implicaciones y aplicaciones. Se expondrá el cambio del método tradicional 
hacia algunos años en relación a la didáctica actual.

Antes de los años 1960 se observaba la lengua como materia de conocimiento; hoy, como 
materia de uso. En aquel entonces aprender un idioma era memorizar su gramática; en la actuali-
dad es saber usarla con intención, propósito y finalidad. Antes, enseñar lengua era mostrar reglas, 

1  Alessandra, Lorena e Thaynam são licenciadas em Letras/Espanhol pela Universidade Federal do Pará (UFPA) 
e pós-graduadas (em nível especialista) em Língua Espanhola pelo Instituto de Ensino Superior do Amapá (IESAP).
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estructuras; ahora es dar a conocer sus convenciones de uso. Y así, se puede observar algunas de 
las notables diferencias entre la visión estructuralista y la visión comunicativa.

Aprender un idioma requiere que el alumno adquiera tres competencias: la lingüística, la 
pragmática y la comunicativa, esta última es el enfoque en esta investigación. La primera, Chomsky 
(1965) afirma ser un sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus conoci-
mientos verbales (expresión) y le permite entender un número infinito de enunciados lingüísticos 
(comprensión); significa saber usar las reglas gramaticales de la lengua (fonología, morfología, sin-
taxis, léxico).

La competencia pragmática, según Lyons (1969), es la capacidad que el discente adquiere 
en saber usar adecuadamente una lengua, llevándole a conocer los procedimientos no lingüísti-
cos: las necesidades, las intenciones, los propósitos, las finalidades etc.; es decir, saber usar las 
funciones de la lengua. Y la tercera, la competencia comunicativa, en Hymes (1972), explica ser la 
capacidad que el alumno adquiere en saber usar con propiedad una lengua llevándola a distinguir 
las diversas situaciones sociales posibles, o sea, usar las funciones de la lengua en situaciones co-
municativas sociales.

Al comprender estas tres destrezas, se puede observar que una depende de la otra para 
que cada competencia tenga éxito en su actuación. Sin embargo, en la clase, hay métodos y didác-
ticas para trabajarlas, con la finalidad de conducir el estudiante hacia el aprendizaje de una lengua. 
Y lo que a veces hay que elegir, es el enfoque, dependiendo del público, de la institución y de los 
objetivos de cada uno.

Con todo, se consideró necesario para la enseñanza de idiomas centrarse más en la com-
petencia comunicativa que en el simple conocimiento de las estructuras, como afirma Chomsky 
(1957) que las teorías estructurales no podían explicar por sí mismas las características fundamen-
tales de la lengua como la creatividad y la singularidad de cada una de las oraciones.

En resumen, se considera que la Enseñanza Comunicativa de la Lengua es más un enfoque 
que un método. Por tanto, aunque haya un grado suficiente de consistencia teórica en los niveles 
lingüísticos y de aprendizaje, en los niveles de diseño y de procedimiento hay una mayor posibili-
dad de interpretación y de variación individual que en la mayoría de los métodos. La adopción de 
un Enfoque Comunicativo afecta a distintos aspectos de la formación del profesorado, la elabora-
ción de materiales y la evaluación.

La enseñanza del español en la enseñanza media en escuela pública y sus dificultades en traba-
jar el enfoque comunicativo

Antes de entrar al análisis es necesario abordar algunos elementos que perfilan y contex-
tualizan la enseñanza del español en el sistema educativo nacional. La enseñanza del español en 
escuelas públicas está basada de acuerdo con la Ley 11.161, que fue decretada por el Congreso Na-
cional y promulgada en agosto de 2005 por el presidente Luis Inácio Lula da Silva, como se observa: 
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Art. 1° O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o 
aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 
§ 1° O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação 
desta Lei. 
§ 2 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental de 5a a 8a 
séries. 
Art. 2° A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no horário regular de 
aula dos alunos. 
Art. 3° Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua Estrangeira, cuja progra-
mação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 
Art. 4° A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias que in-
cluam desde aulas convencionais no horario normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de 
Estudos de Língua Moderna. 
Art. 5° Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à execu-
ção desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federada. 
Art. 6° A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os sistemas estaduais 
e do Distrito Federal na execução desta Lei. 
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação (BRASIL, 2005).

Es decir, en la enseñanza primaria la oferta de una lengua extranjera es obligatoria, sin em-
bargo quien designa es el consejo escolar. Ya en la enseñanza media la escuela tiene el deber de 
ofertarla, pero el alumno puede elegir si quiere aprenderla.

Además de eso, pensar en la enseñanza del español hoy en Brasil está involucrado en varias 
cuestiones en que este se realiza, ya que en las escuelas públicas hay una gran cuantidad de alumnos 
por aula; el material didáctico adoptado ni siempre está conforme a la realidad de ellos; la clase tiene 
duración de 45 minutos; el cuerpo docente ni siempre tiene la debida formación, puesto que es co-
mún encontrar en escuelas públicas profesores de otras áreas de conocimiento impartiendo clases; 
la falta de estructura y lo más influyente en todo es el objetivo que se plantea para la enseñanza de 
la lengua española, pues los estudiantes son sometidos a exámenes para el ingreso en la universidad, 
así que el enfoque acaba por ser la enseñanza instrumental, es decir, aprender solamente a leer para 
lograr hacer la prueba escrita de estas pruebas de selectividad. Tornando la enseñanza de la lengua 
extranjera solamente al conocimiento instrumental de la lengua y no en el desarrollo de la destreza 
comunicativa que posibilite al sujeto interactuar con diversos pueblos que hablan el idioma.

Como resultado, lo que se ve son alumnos poco reflexivos y con una visión estereotipada 
de que el español es una lengua fácil por ser parecida con la lengua portuguesa, sin atentar para 
as sus especificidades; son alumnos desmotivados por no miraren sentido en aprenderla, ya que 
generalmente tienen la costumbre de priorizar otras asignatura, al revés de usarla en situaciones 
reales de comunicación.

Trabajar el enfoque comunicativo en la enseñanza media
Mucho más allá de sencillas clases de gramática, las clases de Lengua Extranjera (LE) pu-

eden ser extremamente ricas, al abrir espacio para el estudiante construir una carga cultural y 
lingüística. Como nos enseñan los Parámetros Curriculares (PCN):

[…] a disciplina Línguas Estrangeiras na escola visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, 
cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de 
indivíduos como parte de suas preocupações educacionais (BRASIL, 2000, p. 91). 
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Otro punto importante es el hecho de la LE servir como colaboradora en la función inclu-
siva y en el desarrollo de la ciudadanía en la escuela, la comprensión de que ser ciudadano abarca 
diversos aspectos, entre ellos, la posición que el alumno ocupa dentro de la sociedad en que vive.

Es de mucho valor que el profesor conozca las teorías lingüísticas actuales que sostienen la 
utilización de la gramática como un instrumento esencial, pero no como único medio de enseñar la 
lengua. Es increíble que en siglo XXI, con diversos recursos, aun sean trabajadas palabras solas y/o 
descontextualizadas. El profesor debe intentar hacer que sus alumnos comprendan la importancia 
de estudiar la LE para su vida, haciendo que asimilen la relevancia de la asignatura en la escuela.

Como ya mencionado, la enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la mayoría 
de las escuelas públicas, prepara mucho más para el examen que les da entrada a la facultad, es 
decir, trabaja el español instrumental. Eso no es malo, pero si seguimos así, lo máximo que vamos 
a alcanzar como docentes es trabajar la lectura e interpretación de textos, como consecuencia se-
rian cada vez más con una visión estereotipada de que el español es una lengua sencilla e igual a la 
lengua portuguesa, sin atentar para sus especificidades. 

La enseñanza de las lenguas extrajeras modernas (en este caso el español) se debe traba-
jar con énfasis en el enfoque comunicativo siempre que posible, para que sea posible llegar a una 
enseñanza más completa y que ofrezca soporte necesario para el estudiante aumentar también 
su capacidad de comunicación y preparación para la vida en su ámbito profesional. Nascimento 
(2012), señala que

[…] Além disso, por estarem inseridas numa grande área – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – dos 
PCN, as línguas estrangeiras modernas são concebidas como veículos fundamentais na comunicação en-
tre os sujeitos sociais, requerendo do aluno um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe 
acesso a informações de vários tipos, contribuindo assim para sua formação como cidadão (NASCIMENTO, 
2012, s/p).

 

De esta manera, sería imprescindible que el profesor trabajase también las otras destrezas 
(oral y auditiva) en sus clases, pues para que los estudiantes empiecen a intentar hablar algo en la 
L2, necesitan también escuchar esta lengua. Pues, ¿Cómo vamos a exigir un nivel de competencia 
lingüística de nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a prepararlos para las situaciones reales de comu-
nicación en sus vidas laborales?

Como ya fue dicho, en las escuelas públicas (de una manera general) no hay un soporte 
necesario para que sea trabajado el enfoque comunicativo. Son necesarias para eso algunas ade-
cuaciones en el modo de enseñar que están al alcance de nuestra docencia, como por ejemplo: 

•	 Impartir clases en lengua española para que el contacto con la L2 sea por más tiempo;
•	 Practicar con ellos (siempre) la oralidad, sea con pequeños textos o pequeños diálogos;
•	 Trabajar (junto a ellos) seminarios sobre cultura española así como temas transver-

sales que estén relacionados a la realidad de nuestros alumnos;
•	 Hacer con que los estudiantes tengan acceso a audios en la L2 meta. Si no hay aparatos 

en las escuelas, es bueno que sea hecha por lo menos las recomendaciones de sitios 
web para que ellos tengan también una cierta autonomía en este nuevo aprendizaje.
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Así que, es importante destacar que trabajar las cuatro destrezas comunicativas (oral, es-
crita, lectora y auditiva) necesarias para un buen desarrollo de la enseñanza de una L2, haz que el 
estudiante sea capaz de lograr insertarse más en el mercado laboral o, incluso, en su vida personal, 
para que no sean alumnos desmotivados por no percibieren sentido en aprender a describir las 
estructuras de una lengua y no fijaren vocabulario, mientras deberían saber utilizar la lengua en 
situaciones reales de comunicación. La falta de una estructura sólida para la enseñanza de lengua 
puede ocasionar, como consecuencia, la formación de sujetos pasivos y poco productivos.

Conclusión
Con este trabajo se propone no solamente la práctica de la inserción del método comunica-

tivo en las clases de español de la enseñanza pública brasileña, sino hacer una reflexión sobre las 
prácticas docentes de esta componente curricular; a pesar de los problemas en la formación del 
profesor, falta de estructura educacional y digital, falta de interés del alumno y otros.

El profesor ya conlleva en su titulación la responsabilidad de fomentar cambios, empezando 
por si, después en sus alumnos y juntos pueden influir en toda una sociedad, que aunque no logre 
proporcionar en todos los aspectos las herramientas para un aprendizaje significativo, necesita de 
profesionales cualificados, personas críticas, pensantes y con ideales para seguir desarrollando la 
comunidad y sus ciudadanos. 
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EL FUNCIONAMIENTO DISCURSIVO DE LA 
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Consideraciones generales
Bajo la mirada de los estudios tradicionales del lenguaje, las marcas de indeterminación en len-

gua española, así como en lengua portuguesa, quedaron restrictas a algunas estructuras, con pocas 
aclaraciones en las gramáticas y en los manuales de enseñanza. En estos, se mantiene la idea de que 
saber una lengua se resume a conocer su estructura y, con esto, se va perpetuando la práctica metodo-
lógica que trabaja con la lengua solamente a partir de clasificaciones morfológicas y sintácticas.

Delante de este escenario, lo que se propone con este trabajo es pensar la indeterminación 
en Lengua Española (LE) en un enfoque discursivo, que tiene en cuenta el proceso y las condiciones 
de producción del decir, además de la lengua. De este modo, se toma como referencia teórica el 
Análisis de Discurso (AD) pecheuxtiana que, al surgir como un nuevo campo de estudio del lenguaje 
en los años 60, propone exactamente lo que se busca hacer con este trabajo: dejar de pensar sola-
mente en la estructura de la lengua y avanzar para discusiones que involucren el discurso. Todavía, 
cuando hablamos en esto, afortunadamente nos toca la lengua, pues, en los estudios discursivos, 
“[…] não se separam forma e conteúdo e procura-se compreender a língua não só como uma estru-
tura mas sobretudo como acontecimento” (ORLANDI, 2013, p. 19).

Por lo tanto, pensando en la relación entre lengua y discurso, componentes inherentes en 
una producción lingüística (SERRANI, 1984), se objetiva analizar cuáles son los recursos de indeter-
minación más productivos en lengua española y, desde ahí, reflexionar sobre las funciones de estos 
recursos a partir de la perspectiva discursiva.

Para el AD, las estructuras lingüísticas funcionan como lugar de materializaciones del discurso. 
Son por ellas que se llega a los procesos discursivos del sentido (RASIA, 2006, p. 154). De esta manera 
definimos, como objetos de análisis, artículos de opinión de articulistas permanentes o colaborado-
res ocasionales del periódico venezolano “El Universal”, cuya temática está centrada en la muerte del 

1  Mestranda em Linguística pela UFPE. E-mail: <camila.lucena@live.com>.
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ex presidente Hugo Chávez.
Trabajamos con la hipótesis de que la indeterminación en el corpus elegido puede relaci-

onarse con una doble orientación: la primera dice respecto al estilo de la lengua española que se 
configura por la preferencia al uso de estructuras de indeterminación; la segunda se refiere a un 
posible movimiento de preservación del sujeto. Esta investigación está basada en la explotación y 
en el análisis de estas hipótesis, con el propósito de que podamos entender si, al usar la indetermi-
nación, el sujeto efectivamente se aleja de su discurso.

De esa forma, basado en un enfoque cualitativo, esperamos incentivar una discusión de na-
turaleza exploratoria acerca del funcionamiento discursivo de la indeterminación. Conforme ya lo co-
mentamos, esto será hecho a partir de textos auténticos del género artículo de opinión, recolectados 
del periódico venezolano El Universal. El corpus tendrá, como recorte temporal, el mes de marzo del 
año de 2013, época considerada significativa, pues corresponde al momento crítico de la enfermedad 
de Chávez y su muerte, hechos que motivaron grandes especulaciones y polémicas en la prensa.

La indeterminación según la perspectiva normativa y funcional
Este apartado tiene por objetivo recuperar, en los estudios lingüísticos de carácter normativo 

y funcional, el modo como en ellos se trabajan las estructuras de indeterminación en LE, es decir, 
aquellas estructuras en las que no se enmarca el sujeto gramatical en los enunciados. Es importante 
decir que estas estructuras indeterminadas no están agrupadas en las gramáticas bajo la designación 
indeterminación. En verdad, son distintos fenómenos lingüísticos como, por ejemplo, el funcionami-
ento de la partícula /se/, los usos del pronombre indefinido “uno”, y estructuras impersonales – las 
que, a lo mejor, cuando empleadas, remiten a un cierto grado de indeterminación del sujeto.

La propuesta de este trabajo es agrupar estas distintas estructuras bajo la designación “es-
tructuras de indeterminación”. Desde ahí, exponer y reflexionar sobre el modo cómo son trabaja-
das tradicionalmente y explotarlas hasta una perspectiva discursiva, como han propuesto Milanez 
(1982), pensando en la lengua portuguesa, y Serrani (1984), en lengua española. Para la obser-
vación de cómo se trabajan las referidas estructuras desde una perspectiva que designamos tra-
dicional, elegimos dos tipos de gramáticas: normativa y funcional. Sobre la elección de las obras, 
decidimos por las gramáticas, que entendimos como las más populares en Brasil cuando se piensa 
la enseñanza de LE. 

Como normativos se entienden aquellos estudios que tienen por objetivo establecer una 
norma, o sea, patrones “correctos” para el uso de la lengua. Por general, las clases de enseñanza 
de lengua en la escuela están basadas en esta perspectiva, restringiendo, por lo general, el estudio 
de la lengua a la identificación de estructuras gramaticales y a su uso correcto. Ya la perspectiva 
funcional tiene por objetivo ir más allá de la estructura, analizando la situación comunicativa, una 
vez que, para esta vertiente, hay influencias en la organización gramatical (MARTELOTTA, 2010)

Entonces, como representantes de estas dos líneas, fueron seleccionadas algunas gramáticas 
y/o trabajos lingüísticos. Se parte inicialmente de la gramática de la RAE, la Real Academia Española 
(2010), considerada una gramática de referencia para el estudio de LE y tradicionalmente tomada 
como normativa. La RAE tiene por objetivo presentar una descripción exhaustiva del idioma español, 
y sus recomendaciones normativas tienen el respaldo de las veintidós academias que componen la 
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Asociación, unidas por el “objetivo supremo de servir a la unidad del español” (RAE, 2010, p. 1043).
Enseguida se explotará el manual de sintaxis de Samuel Gili Gaya (1998) titulado Curso Su-

perior de Sintaxis Española. En este trabajo, Gili Gaya se propone a describir el estado actual de la 
lengua española desde el punto de vista sintáctico. Con fines didácticos, aunque esté centrado en 
el carácter sincrónico, utiliza, a veces, aclaraciones de nivel histórico, exponiendo cómo han evo-
lucionado puntos específicos de la sintaxis de la lengua española. Para esto, el autor también hace 
referencias a otros sectores de la lingüística, como discusiones a nivel fonético, social o discursivo.

Después se analizarán dos trabajos de Emilio Alarcos Llorach. Trabajaremos, inicialmente, 
con los Estudios de gramática funcional del español (1980) y, en un segundo momento, con la 
Gramática de la Lengua Española (2000). En Estudios de gramática funcional del español están 
agrupados distintos estudios lingüísticos que Alarcos Llorach desarrolló antes de la elaboración de 
su Gramática Española. Como trae en su presentación, “el libro está consagrado a indagaciones 
de lingüística estructural respecto a valores y funciones de las distintas categorías gramaticales” 
(ALARCOS LLORACH, 1980, p. 10). De tal modo, con la necesidad de complementar las discusiones 
que el autor hace en este trabajo, también fue consultada su Gramática de la Lengua Española, 
donde algunas cuestiones ya trabajadas vuelven a ser presentadas y otras nuevas surgen – y estas 
son de especial importancia para nuestra investigación. Estos dos trabajos de Alarcos Llorach for-
man el primer apartado donde se presenta cómo son estudiadas las estructuras de indetermina-
ción según la perspectiva funcional.

El último trabajo consultado es la Gramática funcional del español (1986), de César Hernán-
dez Alonso. Esta gramática tiene por objetivo estudiar las funciones de las estructuras lingüísticas en 
la lengua española. Es decir, estudiar “el conjunto de relaciones que guardan los componentes de de-
terminada estructura con los demás.” (HERNÁNDEZ ALONSO, 1986, p. 8). De esta forma, apoyándose 
en métodos estructurales-funcionales, se traspasa el nivel del estudio del signo para llegar al análisis 
de las relaciones entre los signos en cadena, considerando todos los niveles de la lengua.

Así que, desde el análisis de las estructuras indeterminadas en gramáticas estructurales (las 
de la RAE y de Gili Gaya) y en gramáticas funcionales (las de Alarcos Llorach y de Hernández Alon-
so), será posible estudiar y explotar estos conocimientos en el nivel del discurso.

Resumen general de la indeterminación bajo la perspectiva normativa y funcional
Después de buscar, en las cuatros gramáticas presentadas anteriormente, construcciones 

que funcionan de modo indeterminado, nos pareció necesario abarcar las principales en este resu-
men, que tiene por objetivo sintetizar lo visto de manera directa y sencilla.

En la RAE (2010), se pueden definir como casos más significativos de indeterminación: los 
sujetos tácitos de interpretación indefinida, la tercera persona plural sin sujeto y las impersonales 
reflejas. No se puede olvidar que, cuando se habla de sujeto tácito, no se está hablando de una 
indeterminación de hecho; sin embargo, como aclara la RAE, hay casos en los que estos sujetos lla-
mados tácitos están con una interpretación inespecífica, expresando una generalidad. Cuando esto 
sucede, se puede decir que es una construcción indeterminada. La tercera persona plural también 
funciona bajo el carácter generalizador – esto es lo que provoca la indeterminación cuando deter-
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minada estructura está sin sujeto y no se puede recuperarlo por el contexto.
Además de los casos anteriores, es posible mencionar la construcción con /se/, que funciona 

con sentido indeterminado. Según la RAE, es importante aclarar que se trata del /se/ de las imperso-
nales reflejas, y tener en cuenta que “los rasgos morfológicos de /se/ corresponden en las oraciones 
impersonales reflejas a la tercera persona del singular” (RAE, 2010, p. 748), funcionando, el sintagma 
que sigue el verbo, como complemento. Estas características son las que distinguen las impersonales 
reflejas de la pasiva refleja, sin embargo esta última no funciona como estructura indeterminada.

En el Manual de Sintaxis de Gili Gaya (1998) se ve que todos los verbos transitivos e intran-
sitivos pueden resultar impersonales. En casos como este, la indeterminación del sujeto depende 
del empleo de la tercera persona plural sin sujeto lexical. Según el autor, esta ausencia de sujeto de-
pende, a su vez, de tres situaciones: sujeto desconocido, sujeto callado intencionadamente y sujeto 
sin interés. El verbo va en tercera persona del plural, aunque el que habla sepa que el sujeto es una 
sola persona (GILI GAYA, 1998). Estas situaciones en las que el sujeto no aparece son interesantes. 
Aunque el autor no las explote, demuestra que considera importante la situación comunicativa del 
enunciado al tener en cuenta, por ejemplo, la participación de los interlocutores.

Sobre la pasiva refleja, Gili Gaya hace un atractivo razonamiento. Apunta que, como trans-
mite la tradición, en las pasivas reflejas el sujeto es, al mismo tiempo, agente y paciente del enun-
ciado. Pero admite casos en los que la pasiva refleja funciona como estructura indeterminada, aun-
que permanezca el sujeto paciente. Un ejemplo sería la oración se cometieron muchos atropellos. 
Sin embargo, este razonamiento sólo se encuentra en Gili Gaya (1998).

Otra construcción indeterminada en Gili Gaya es el /se/ impersonal. El autor llama la atención 
para el uso impersonal del /se/ que, de acuerdo con él, fue un fenómeno observado primero en el 
habla oral. Entonces, despierta interés para la estructura de esta construcción, pues lo que antes era 
sujeto ahora es complemento. Esto pasó debido al uso del verbo en tercera persona singular más un 
complemento iniciado con preposición. Así que, esta estructura quedó con sentido indeterminado. 
Gili Gaya (1998) aun habla del uso del uno indeterminado, en los casos que /se/ es reemplazado por 
uno. Esto sucedería con verbos reflexivos que no aceptan el /se/ impersonal o pasivo.

En Estudios de gramática funcional del español (1980) – más específicamente en el capítulo 
nombrado “Valores de se” – Alarcos Llorach va analizando los funcionamientos del /se/, desde su uso 
como pronombre personal, su uso reflexivo, hasta llegar en las pasivas reflejas y en las impersonales. 
Para entender la comprensión que Alarcos Llorach hace del /se/ impersonal, fue necesario pasar 
por algunos de los razonamientos que hace el autor, por ejemplo los acerca de la pasiva refleja. Para 
él, la designación de pasiva refleja no le parece muy acertada, pues entiende que la clasificación de 
“agente y pasiva, carecen de pertinencia gramatical” (ALARCOS LLORACH, 1980, p. 219). Estos casos 
son clasificados como una relación predicativa que establece una reflexividad debido al /se/, cuando 
ejecuta función de sujeto o complemento. Desde este funcionamiento, aparece una construcción que 
Alarcos Llorach llama de “índice funcional /a/” que cambia el esquema y el sentido de la oración y del 
/se/. Entonces, en casos como “se recibe a los embajadores” (ALARCOS LLORACH, 1980, p. 220), el /se/ 
es un elemento que, junto con la preposición, da al signo verbal el valor indeterminado. Oraciones como 
estas son llamadas impersonales, y funcionan bajo una indeterminación.
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A su vez, en la Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach (2000) define que las cons-
trucciones impersonales por excelencia son aquellas que llevan los verbos que expresan fenóme-
nos naturales, pero estas no funcionan bajo una indeterminación. Ya las construcciones con /se/ 
impersonal se tornan impersonales a causa del contexto, y no por motivos gramaticales. En esta 
Gramática se nota una diferencia. Alarcos Llorach no desconsidera la definición de pasiva – tal vez 
porque aquí no sería el lugar para provocar tales discusiones. Pero, una vez más, define la preposi-
ción más el uso del /se/ como los responsables por el sentido de oración impersonal, que funciona 
de modo indeterminado. Otra estructura indeterminada que se puede recuperar en este trabajo es 
el uno, pronombre indefinido, que expresa la indeterminación del sujeto explícito. Pues, en verdad, 
el uno funciona como sujeto, pero está tan general su referencia que resulta como indeterminado.

En la Gramática funcional del español, Hernández Alonso (1986) primero diferencia el pro-
nombre /se/ personal, el reflexivo del /se/ de las impersonales. El autor también trabaja con un ra-
zonamiento importante. Presenta el fenómeno de la gramaticalización, que significa un proceso de 
evolución de una estructura gramatical, que pierde su sentido inicial. Para él, es lo que pasa con el /
se/ de las pasivas reflejas e impersonales. Con la gramaticalización, el /se/ no es más clasificado como 
pronombre, sino como morfema del verbo. Para Hernández Alonso, las impersonales son estructu-
ras indeterminadas por excelencia, y su característica es estar en tercera persona del singular. En la 
Gramática de Hernández también encontramos otro funcionamiento indeterminado, cuando el autor 
habla de los pronombres indefinidos. Los principales, que funcionan de modo indeterminado, son 
uno, alguien y nadie (HERNÁNDEZ ALONSO, 1986).

La indeterminación bajo el punto de vista discursivo
Para estudiar la indeterminación desde el punto de vista discursivo, este trabajo está ba-

sado en la investigación de Serrani (1984), en la que la autora se propone a estudiar el sentido 
indeterminado aportado por la estructura se-verbo, y también en otro de sus trabajos, Ressonân-
cias fundadoras e imaginário de língua (SERRANI, 2003), un apartado dedicado a estudiar otras 
estructuras indeterminadas, además de la se-verbo – aunque sea esta la dominante. Es relevante 
mencionar que, para hacer esta investigación, la autora se basa en el trabajo de Milanez (1982), 
cuyo objetivo fue pensar la indeterminación del portugués en la modalidad lengua oral. De tal 
modo, Milanez (1982) aporta importantes contribuciones para el estudio de la indeterminación, de 
las cuales Serrani (2003) se apropia, aunque desarrolle una investigación sobre la lengua española 
y en la modalidad escrita. De la misma manera, nuestro trabajo se apoyará en Milanez (1982) para 
aclaración de algunos puntos.

Con relación a la lengua portuguesa, Milanez (1982) plantea que, por lo general, solamente 
dos expresiones indeterminadas son presentadas en las gramáticas: la “3a pessoa do plural des-
pronominalizadas (sem sujeito lexical) e a 3a do singular dos verbos intransitivos acompanhada do 
pronome se” (MILANEZ, 1982, p. 7). Pero la autora avanza e identifica otros recursos de indeter-
minación sin sujeto lexical: “as formas despronominalizadas: ø + 3a p. singular, ø + 3a p. plural, ø + 
infinitivo y ø + verbo + se” (idem, p. 57). Así como la indeterminación con sujeto lexical, cuyos re-
cursos principales serian “a gente, você, eles, eu, nós, o/um indivíduo, o/um sujeito, a/uma pessoa 
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e o/um cara” (idem, p. 41). Serrani (1984), desde el punto de vista discursivo, avanza y define que 
las principales estructuras indeterminadas del español son las siguientes:

construção se-verbo; uso de uno; uso genérico-hipotético do pronome tú (vos)/usted; uso genérico-hi-
potético do pronome yo; uso de infinitivo; uso generalizador de FNs como ‘la persona’, ‘el hombre’ etc.; 
uso do verbo em 3a pessoa plural sem agente; uso da chamada voz passiva ou o uso de particípios, sem 
agente (SERRANI, 1984, p. 53).2

Con esto, se puede llegar a una definición de lo que sea la indeterminación en el lenguaje. 
Es posible percibir que las características son: el uso de las tres personas del discurso al mismo 
tiempo, sin distinguir a cual la referencia está siendo direccionada de hecho (como en las construc-
ciones con la estructura se-verbo); la tercera persona plural sin agente; o el uso de uno. En estos 
casos, no se puede saber de modo preciso si estas estructuras hacen referencia solamente a una 
persona o a otras más – lo que resulta distinto de las construcciones determinadas, en las cuales las 
personas del discurso aparecen bien marcadas. De acuerdo con Milanez (1982, p. 32):

Estamos, portanto, diante de um processo da língua que permite ao falante passar do universo das três 
pessoas especificadas e identificáveis (que consideramos como o nível da determinação) a um nível de 
generalização, que transcende o anterior por implicar numa referência de tal forma abrangente que 
pode envolver qualquer pessoa. É o fenômeno da indeterminação (MILANEZ, 1982, p. 32). 

Otra característica de la indeterminación, como se mencionó anteriormente, es la genera-
lización. Definido por Milanez (1982) y Serrani (1984) como condición esencial de la indetermina-
ción, el sentido generalizador es resultado justamente de la referencia indistinta a las tres personas 
del discurso. Efectivamente, se puede observar esto cuando se construyen enunciados en los cuales 
los efectos de sentido generados llevan a creer que lo que se está diciendo es una “idea universal” y 
“aceptada por todos”. Con esto, de cierto modo, la generalización forja un imaginario produciendo 
un valor de “verdad” para determinado discurso. Esto se verá mejor más adelante, en el análisis.

Milanez (1982) y Serrani (1984) están en acuerdo cuando plantean que, para pensar, anali-
zar o definir si una estructura está o no funcionando bajo la indeterminación, es necesario tener en 
cuenta las nociones de persona, de generalización y referencia. O sea, para que haya indetermina-
ción es necesario no existir una referencia a un sujeto determinado, que las personas del discurso 
sean usadas indistintamente y que la suma de estos dos puntos obtenga, como resultado, el senti-
do generalizador. Así se realiza la indeterminación.

Hasta aquí se habló de las características de la indeterminación. Ahora, se presentará algo 
que también no es discutido en las gramáticas y que las dos autoras – Milanez y Serrani – desar-
rollan en sus trabajos: las funciones de la indeterminación. Analizando el funcionamiento de las 
estructuras indeterminadas, ellas establecen una clasificación de acuerdo con las recurrencias ob-
servadas. Cada una hace su propio esquema, pero es posible percibir algunas semejanzas.3

En lengua española, Serrani (2003) define cinco tipos de funcionamiento de la indetermi-

2  La autora usa “FNs” para designar Formas Nominales.
3  Milanez (1982) entiende que la indeterminación puede ser usada para varios fines y define cuatro funciones 
específicas: “desfocalização do sujeito”, “exemplificação”, “descomprometimento” y “ocultação do sujeito”.
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nación: “o encobridor de ações diretivas, o amenizador, o instaurador de jogos argumentativos 
de sondagem e/ou cautela, o oficializador e o justificador do discurso” (SERRANI, 2003, p. 120). El 
primer funcionamiento, el “encobridor de ações diretivas”, es definido por Serrani como un discurso que 
genera, a través de los efectos de sentidos producidos por la indeterminación, la idea de sentido único. Así 
que, los otros sentidos posibles son bloqueados una vez que el sentido propuesto por el enunciador es 
instaurado como único verdadero (SERRANI, 1984, p. 75).

El según funcionamiento, nombrado “amenizador”, produce el efecto de alejar el enunciador de su 
discurso. Este es uno de los puntos comunes con la clasificación de Milanez (1982), que aclara lo siguiente: 
“são os casos em que os recursos de indeterminação se prestam a amenizar o efeito do uso das 1as pessoas, 
uma forma que, por remeter sempre ao falante, o compromete (MILANEZ, 1982, p. 64).

De acuerdo con la autora, el “instaurador de jogos argumentativos de sondagem e/ou cautela” 
tiene como característica reforzar un pedido u obligación de la cual el destinatario es responsable, sea por 
motivo personal o público, como en los casos de discursos políticos. Entonces, la indeterminación es usada 
para recordar al otro de sus compromisos. “O referente discursivo aparece de forma indefinida (“algo”) 
e seu efeito de sentido é engajar o destinatário do pedido já feito e expressar a insistência do locutor” 
(MILANEZ, 1982, p. 102) Para este fin, además de la indeterminación, otro recurso es usado. Es el tiempo 
verbal pretérito imperfecto que expresa la temporalidad del pedido que no es más presente, sino pasado, 
contribuyendo para que el efecto sea el de llamar la atención del destinario para su responsabilidad.

El “oficializador” tiene como característica la función de ocultar el agente de la acción verbal bajo 
una generalización. Los efectos de sentido que generan este tipo de funcionamiento indican que este tipo 
suele ocurrir en discursos pertenecientes a formaciones ideológicas distintas. Entonces, quien habla frente 
al otro, utiliza generalizaciones como “el pueblo”, “el gobierno”, “la gente”, para ocultar el autor, de hecho, 
de la acción (que podría ser rechazado); así, con estas expresiones, oficializa o legitima el discurso. Pero lo 
hace sabiendo que alguien no estará de acuerdo. Según Serrani (1984, p. 112), “o funcionamento oficiali-
zador representa mais um recurso (argumento) para o fortalecimento dessa posição”.

El último funcionamiento, el “justificador”, tiene como característica el enfoque en la acción ver-
bal y/o en el objeto por el cual el sujeto es responsable, pero está ausente en el enunciado. En este caso, 
las estructuras de indeterminación están acompañadas de complementos de los sintagmas anteriores, 
es decir, complementos del sintagma verbal que se presentan como justificativas, que tienen como 
objetivo justificar las representaciones que el enunciador construye (SERRANI, 1984). Es prudente 
aclarar que la indeterminación, o mejor, el sentido indeterminado, no se construye sólo mediante 
el empleo de las estructuras indeterminadas específicas, sino con otras, que ayudan a sostener y 
ampliar este sentido. 

Devemos considerar que a indeterminação é expressa por recursos linguísticos diversos e que é caracterís-
tico deste fenômeno ocorrer com verbos que requerem agentes, experimentadores ou causativos huma-
nos (SERRANI, 1984, p. 53).

Estos otros recursos son clasificados como secundarios, puesto que son empleados para auxiliar 
la indeterminación.
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Análisis y consideraciones finales 
Lo que se presenta adelante son Secuencias Discursivas (SDs) seleccionadas de un periódico 

venezolano en línea, llamado El Universal,4 más específicamente de un apartado específico, dedica-
do a la publicación de artículos de opinión, de autoría de articulistas permanentes o colaboradores 
ocasionales. La temática elegida para la elección de los artículos de opinión fue el gobierno de Hugo 
Chávez tras su muerte en marzo de 2013, hecho de gran repercusión. Las principales construcciones 
indeterminadas encontradas en el corpus fueron: la estructura se-verbo, estructuras con infinitivo, 
el uso del uno y el uso generalizador de nombres como “la gente” y “el mundo”. Enseguida, se pre-
sentará por lo menos un ejemplo de cada una de estas construcciones, en forma de SDs, que son 
fragmentos significativos de los artículos analizados. No fue observado, en este material, el uso de la 
construcción indeterminada con la tercera persona del plural sin agente, puesto que la referencia de 
esta estructura fue fácilmente recuperada en otros momentos del enunciado. Entonces, aunque sea 
un recurso indeterminado frecuente, hay que observar si, en el enunciado, esta estructura resulta, de 
hecho, indeterminada. 

En secuencia se presenta un cuadro general relacionando las clasificaciones de la indetermi-
nación según Serrani (1984; 2003) y los resultados encontrados en este trabajo.5

4  Todas las SDs presentadas en este trabajo fueron colectadas del periódico El Universal. Por motivos de econo-
mía, los artículos de opinión no serán puestos en su totalidad, pero se puede encontrarlos disponibles en el siguiente 
enlace: <http://www.eluniversal.com/opinion/>.
5  Importante aclarar que el análisis que se verá no tiene por objetivo ser una investigación exhaustiva, tampoco 
agotar todos los casos posibles, una vez que, para esto, sería necesario un corpus más extenso, de distintos géneros y 
de distintas temáticas, que pudiese abarcar todos los funcionamientos de la indeterminación aquí presentados, ade-
más de un tiempo más largo de investigación. Además, esto demandaría un trabajo más largo, y este no es el objetivo. 
Entonces, se prefiere plantear un análisis sencillo y objetivo, que ofrezca un modelo para que se pueda empezar a 
investigar y analizar la indeterminación; por lo tanto, decidimos exponer como ejemplo la indeterminación de apenas 
dos estructuras, debido a limitación exigida para este trabajo.
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LA INDETERMINACIÓN SEGÚN SERRANI (1984; 2003) RESULTADOS DEL TRABAJO

Tipos de funcionamiento
Principales estructuras 

indeterminadas del español

Principales funcionamientos de 
la indeterminación y principales 

estructuras encontradas en el corpus

•	 Encobridor de ações 
diretivas;

•	 Amenizador;

•	 Instaurador de jogos 
argumentativos de 
sondagem e/ou cautela;

•	 Oficializador;

•	 Justificador do discurso.

•	 Se-verbo;

•	 Verbo en tercera persona 
plural sin agente;

•	 Infinitivos;

•	 Uso genérico de los 
pronombres tú, vos y 
usted;

•	 Pronombre indefinido 
uno;

•	 Formas nominales como 
“la persona”.

•	 Encobridor de ações diretivas:

o Infinitivos;

o “la gente” y “el mundo”;

o Se-verbo.

•	 Amenizador:

o Pronombre indefinido uno.

•	 Oficializador:

•	 “La gente” y “el mundo”

•	 Justificador do discurso:

o Infinitivos;

o Se-verbo.

A nivel de conocimiento, será presentado un resumen del contenido de los artículos de 
opinión, de los cuales fueron recopiladas cada una de las SDs en secuencia. El primer artículo de 
opinión, de la SD 1 – del día 8 de marzo de 2013, titulada “Los retos de la transición democrática” – 
hace un análisis general del país especulando el camino que se seguirá tras el fallecimiento de Hugo 
Chávez. El segundo artículo de opinión, de la SD 2 – de 9 de marzo de 2013 y cuyo título es “El cha-
vismo sin Chávez” –, analiza si es posible la continuación de un chavismo sin su protagonista. Para 
esto, dibuja el escenario de la próxima elección, planteando los desafíos de cada sector político. 

A continuación, las SDs con el funcionamiento del infinitivo:

SD 1: Lo primero que habrá que hacer es trabajar arduamente en el diálogo y la tolerancia. Debe lle-
varse a cabo la reconstrucción del tejido social en base a la promoción del mutuo respeto y considera-
ción como fundamento de la democracia. Esto implica la inclusión del chavismo y un arduo proceso de 
reconstrucción institucional, particularmente de la FAN y del Poder Judicial. Este proceso no puede ser 
unidireccional, de lo institucional a la sociedad. Para ser exitoso debe nacer desde la comunidad (EL UNI-
VERSAL, Venezuela, 08/03/2013, negritas nuestras).

SD 2: Creer que el chavismo ya desapareció con la ausencia del líder está errado al menos en el corto y 
mediano plazo. Chávez será un personaje difícil de olvidar, muchos venezolanos sufrieron con su estilo de 
gobierno, mientras otros resultaron beneficiados y estimulados, un personaje carismático que cantaba, 
echaba chistes, se molestaba en cámara, entre tantas situaciones que marcaron a Venezuela en todos 
los sentidos. Conectar con esos venezolanos que idolatran a la figura de Hugo Chávez, persuadirlos a ver 
si comprenden que existen otras alternativas es el gran reto de la oposición, no subestimar una realidad 
que está a la vista de todos (EL UNIVERSAL, Venezuela, 09/03/2013, negritas nuestras).
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En ningún momento de este enunciado el sujeto que ocupa la posición de locutor se presen-
ta de manera explícita. El texto está escrito de manera impersonal y habla con respeto a la figura 
de Hugo Chávez y su gobierno. Sin embargo, se puede percibir la posición de este sujeto frente a la 
situación política del país, pues el discurso se presenta como un lugar donde se puede observar la 
relación entre lengua e ideología y, así, comprender como la lengua está produciendo sentidos, o 
mejor, como el enunciado sugiere determinados sentidos.

De este modo, los infinitivos son usados para expresar la opinión del sujeto sobre lo que 
debe ser hecho delante de la situación política en la que se encuentra el país. Pero expresa esto de 
modo indeterminado, a través de los infinitivos, rechazando el uso de la primera persona, dando a 
su discurso el carácter de verdad universal, como si esto fuera un pensamiento común de toda po-
blación venezolana. Este funcionamiento indeterminado sería clasificado, en la denominación pro-
puesta por Serrani (1984) de “encobridor de ações diretivas”. Con el uso de esta forma de indeter-
minación, además de generalizar, el locutor se exime de la responsabilidad por las acciones, como 
si dicha responsabilidad fuera de todos y no de quien toma la palabra o de alguien que se identifica 
como responsable por ellas. Todavía, los infinitivos no van a funcionar como recurso indeterminado 
solamente de una forma. También son empleados en enunciados en los cuales constituyen marcas 
de oposición, frente a otro discurso, perteneciente a otro lugar social. De esta forma, a partir de la 
SD 2, se puede percibir el funcionamiento de formaciones discursivas distintas, una a favor y otra 
en contra Chávez. O mejor, el discurso de aquellos que creen que sin Chávez no hay más chavismo 
y de aquellos que creen que el chavismo aún continúa sin Chávez. El fragmento “creer que el cha-
vismo ya desapareció […]” bien expresa la presencia de estas dos posiciones.

Este funcionamiento indeterminado estaría más bien clasificado en la definición de “jus-
tificador”, pues, además de enfocar en la acción verbal (“creer que el chavismo […], conectar con 
esos venezolanos […], persuadirlos a ver si comprenden”), está acompañado de complementos que 
justifican lo que se está diciendo: “Chávez será un personaje difícil de olvidar […]”. Aún de acuerdo 
con Serrani (2003),

os infinitivos […] integram construções que funcionam construindo objetos de discurso através de apreci-
ações, estimativas e/ou declarações de planos, intenções, atitudes a serem tomadas. Esse tipo de enun-
ciação interessa-nos para observar como funciona interdiscursivamente a indeterminação dos agentes, 
das causas ou das origens de processos, ações ou estados propiciados pela presença do verbo (SERRANI, 
2003, p. 121).

Otra estructura indeterminada, clasificada de esta manera por todas las referencias estu-
diadas, fue la construcción se-verbo. Adelante, tenemos dos secuencias discursivas significativas. 
La primera, la SD 3, forma parte de un artículo titulado “Los retos de la transición democrática”, ya 
mencionado anteriormente. La SD 4 forma parte de un artículo cuyo título es “Manipulación políti-
ca en extremo”. En este texto, el autor se propuso a depreciar el gobierno intentando aclarar, según 
él, las manipulaciones usadas para ilusionar la gente.
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SD 3: Consecuencia directa de la carencia institucional es la ausencia de paz. Se estimula abiertamente el 
odio de clases y se irrespeta a quien piensa diferente. Los intereses en juego son demasiado poderosos. 
No sólo se trata de Cuba, Rusia o China. Se trata también de la protección de negocios al margen de la ley, 
como el narcotráfico y el terrorismo internacional, que han conseguido cobijo, impunidad y dinero desde 
las más altas esferas de los órganos del Estado (El Universal, Venezuela, 08/03/2013, negritas nuestras).

SD 4: Es necesario hacerle entender a todo el pueblo que aquí no se decide simplemente por Capriles 
o por Nicolás. Se decide entre seguir cuesta abajo más aceleradamente en el deterioro del país y de las 
condiciones de vida, o cambiar el rumbo y recomenzar la vía del rescate del aparato productivo (El Uni-
versal, Venezuela, 14/03/2013, negritas nuestras).

El funcionamiento de la indeterminación de la estructura se-verbo queda mejor ubicado 
entre los tipos “justificador” (pues tiene como enfoque la acción verbal) y “enconbridor de ações 
diretivas” (que tiene por objetivo presentar lo que se está diciendo como una verdad universal, 
bloqueando otros sentidos posibles). Esto es un recurso común del medio mediático, que funciona 
como formador de opinión al actuar bajo una “ilusión de neutralidad”; es decir, de modo indeter-
minado, pero de manera directiva. Y para fortalecer este “sentido universal”, el medio mediático 
trabaja con varios recursos, como la repetición de designaciones o de regularidades argumenta-
tivas, que crean esta ilusión para el lector que, a su vez, es llevado a identificarse con el discurso, 
invitándolo a pertenecer a otra formación discursiva.6

Con el análisis de estas SDs y de distintos tipos de funcionamiento de indeterminación, es po-
sible entender que estos recursos son utilizados para alejar el sujeto del discurso y, así, disminuir su 
responsabilidad. Pensando en el lugar donde fueron producidos estos enunciados – en un periódico 
venezolano que se posiciona contrario a Chávez, pero sin poseer un discurso fuerte de oposición, y 
que está bajo una ley de restricciones mediática –, la indeterminación es un recurso muy frecuente.

Es verdad que, antes de que sean publicados, eses artículos pasan por una evaluación y son 
elegidos aquellos que más estén de acuerdo con el bienestar general. Entonces, por medio de la 
indeterminación, el sujeto y el medio de comunicación pueden quedarse garantizados a través de 
dicho recurso lingüístico, lo que permite que asuntos polémicos sean tratados y críticas sean he-
chas – pero esto en un nivel indeterminado, intentando evitar el rechazamiento de ambas partes, 
sea del pueblo, o del gobierno. Además, la indeterminación funciona como un recurso de argumen-
tación y convencimiento del lector, al traer construcciones que se presentan como pensamiento co-
mún. Esto es debido a la generalización, una condición de la indeterminación que crea un espacio 
donde el lector es puesto o se ve en el texto – como, por ejemplo, a través de las estructuras “la 
gente”, “el mundo” y “uno” – y, desde ahí, está invitado a participar de una determinada formación 
discursiva, a asumir un determinado lugar social.

6  El trabajo del medio mediático en la cristalización de los sentidos para la construcción de este “saber uni-
versal”, sus recursos y efectos fueron mejor estudiados en un trabajo anterior, el cual nombramos “Representações 
da mídia sobre Hugo Chávez: os processos de designação na trama do discurso”, vinculado al Programa de Iniciación 
Científica de la UFPE (PIBIC/UFPE).
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EL LEXICÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE VOCABULARIO EN EL AULA DE ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA
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Introducción
El vocabulario suele ser un componente lingüístico fundamental para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas pues, sin él, resulta imposible comprender un texto, entender a nuestros 
interlocutores y expresar lo que queremos decirles en las interacciones comunicativas.

De ese modo, el profesor de español como lengua extranjera deja de dar un énfasis en el 
aula porque suele ocuparse de otros componentes lingüísticos y transfiere la responsabilidad por 
el enfoque de vocabulario a los libros de textos y a los diccionarios. Por esa razón, los estudiantes 
se vuelven más dependientes del profesor en el aula.

Para rellenar las lagunas de los libros de texto y del aula, el presente trabajo presenta una 
propuesta didáctica en la que el vocabulario aparezca de forma significativa en las clases de es-
pañol mediante actividades de activación del lexicón de los estudiantes. Teniendo en cuenta las 
relaciones semánticas como estrategia de enseñanza de los procesos de categorización y de con-
ceptualización de las palabras a través de imágenes, el lexicón nos ayuda a comprender cómo el 
proceso de significación se organiza en la mente humana.

Para tanto, es necesario comprender como surgió el término lexicón y su proceso de evolu-
ción en la Lingüística Teórica para que podamos observar su aplicabilidad en la didáctica de lengua 
española. Y así, podemos contestar a las siguientes indagaciones del profesor de español: ¿Qué 
es el lexicón?, ¿Cómo está organizado y estructurado en la mente de los aprendices?, ¿Cómo ex-
plorarlo y activarlo en el aula?, ¿Cuáles habilidades lingüísticas lo desarrollan?, ¿Qué lugar ocupa 
en la Lingüística Aplicada?, ¿Cómo el lexicón puede abarcar la diversidad lingüístico-cultural del 
español?, ¿Qué estrategias cognitivas conlleva el lexicón?
El lexicón en la Lingüística Teórica

El término lexicón aparece en el auge de los estudios de morfología como un elemento 
esencial en el proceso de formación de palabras, siendo, por tanto, responsable por la combina-
ción de los morfemas lexicales y gramaticales y por la atribución de significación a los mismos. De 
acuerdo con Hatch e Brown (1995),
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el término semántica se refiere al estudio de los significados y de la sistematización de esos significados 
expresados en el lenguaje. El término lexicón se refiere a todo sistema de palabras y formas, abarcando 
la morfología, es decir, el estudio de la palabra en la formación del lenguaje. El término también es usado 
para referirse a la manera como las palabras están representadas en el cerebro, esto es, el lexicón mental 
(HATCH; BROWN, 1995, p. 1).

De ese modo, el lexicón es un componente lingüístico que se encuentra representado en la 
mente humana, organizando las unidades lingüísticas significativas para la formación de palabras. En 
ese sentido, los generativistas atribuían al hablante ideal la competencia lingüística para utilizar esos 
conocimientos lingüísticos almacenados en la mente para elaborar enunciados aceptables en la lengua.

Además del proceso de formación de palabras y de su representación en la mente humana, 
el lexicón es un conjunto de piezas léxicas, cada una de las cuales es un sistema articulado de ras-
gos. Debe especificar cada elemento únicamente las propiedades fonéticas, semánticas y sintácti-
cas que le son idiosincrásicas, nada más (CHOMSKY, 1999, p. 26).

Sin embargo, algunos investigadores de Lingüística Aplicada a la enseñanza de español ar-
gumentan que el lexicón no está solamente relacionado con la formación de palabras y con la ca-
pacidad de crear palabras nuevas y de utilizarlas en contextos comunicativos, porque se trata de un 
proceso mucho más complejo. Según Baralo (2001),

aparentemente, el lexicón mental no es más que un almacén de palabras disponibles para que el ha-
blante las use según sus necesidades. Este concepto estático del montón de palabras almacenadas nada 
tiene que ver con la complejidad del proceso de aprender palabras, memorizarlas, guardarlas ordenadas 
y establecer lazos entre ellas de forma múltiple y sistemática. Tampoco tiene nada que ver con la capa-
cidad de todos los hablantes de crear palabras nuevas, que nunca han escuchado y con la capacidad de 
interpretar el significado composicional de palabras morfológicamente complejas, que nunca han oído 
antes (BARALO, 2009, p. 9-10).

En esa perspectiva, el lexicón es un componente que favorece a la adquisición de palabras y 
al almacenamiento de estas en la mente, resaltando el papel de la memoria en esa función. Asimis-
mo, los hablantes sabrán utilizarlo en las habilidades lingüísticas receptivas y de producción gracias 
a los procesos de categorización y de conceptualización.

En el ámbito de la Psicolingüística, el lexicón aparece como un mecanismo de organización de los 
conocimientos lingüísticos y no lingüísticos y del proceso de conceptualización en la mente. Ello implica 
la relación de varios procesos mentales en el proceso de aprendizaje, como aclara Oster (2009): 

Por lexicón mental se entiende la estructura que permite el almacenamiento organizado de la infor-
mación en la memoria a largo plazo. Para entender su funcionamiento, se recurre frecuentemente a la 
analogía de una red muy compleja formada por nodos (los conceptos) interrelacionados por medio de 
conexiones múltiples. Cada concepto o categoría está asociado a información fonológica y grafemática, 
morfológica, sintáctica así como semántica (OSTER, 2009, p. 35). 

De ese modo, el lexicón a través de la conceptualización establece la categorización de los 
objetos del mundo extralingüístico y de las experiencias propias del individuo. Las informaciones 
lingüísticas adquiridas a través de los conceptos son adquiridas por medio de asociaciones, como 
menciona Ana Maria Bernardo (2010): 
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O léxico mental designa aquela parte da memória semántica (onde se armazenam os conceitos) que 
processa, de forma interactiva e paralela, a informação fornecida por cada palavra (ao nível gráfico, fo-
nológico, morfológico, sintáctico e semântico), durante a recepção e a produção linguística, articulando 
conceito e significado da palavra aos diferentes níveis, consoante a natureza cognitiva da tarefa que está 
a realizar num determinado momento (BERNARDO, 2010, p. 29).

A través de la cita de Bernardo (2010), podemos considerar que el lexicón funciona como 
un puente que conecta las estructuras conceptuales (conocimiento del mundo) a las estructuras 
lingüísticas (conocimiento lingüístico), siendo un mecanismo indispensable para dar cuenta de las 
relaciones semánticas y de las combinaciones léxicas, así como otras operaciones que los hablantes 
producen en L2.

De ese modo, las representaciones subyacentes en el lexicón no se resumen solamente al 
conocimiento declarativo (conocimiento del mundo), sino que también abarcan el conocimiento 
procesual, lo que corresponde a todos los procesos cognitivos que organizan y clasifican las per-
cepciones, realizan las categorizaciones, jerarquizaciones y abstracciones. De ese modo, los estu-
diantes son capaces de desarrollar estrategias para procesar más rápido las conexiones entre las 
informaciones previas y las nuevas informaciones.

¿Cómo está estructurado el lexicón?
En lo que se refiere a la estructura del lexicón, es necesario comprender el suceso de varias 

operaciones mentales, tales como asociaciones y cambios: realia se cambia por signos; significa-
dos se cambian por significantes; signos evocan otros signos etc. De ese modo, algunas relaciones 
semánticas como la homonimia y la polisemia de los signos lingüísticos se establecen a través del 
acto semiótico del signo, como aclara Luque Durán (2004):

El signo es una unidad permanente capaz de ejecutar un trabajo semiótico, es decir, transducir realia en 
conceptos y palabras. Por tanto en el acto semiótico intervienen tres elementos: cosa, concepto y pala-
bra o, si se prefiere, realia, contenido y expresión. La relación entre estos tres no es unívoca. Una forma 
o expresión puede tener muy diferentes significados y estos significados referirse a distintos realia y, al 
contrario, varias formas pueden corresponder a un solo significado. Sólo teniendo en cuenta las múlti-
ples posibilidades de acoplamiento entre los elementos se explican fenómenos tales como la polisemia, 
sinonimia, homonimia, hiponimia y otros tipos de relaciones semánticas (LUCQUE DURÁN, 2004, p. 243).

Para mejor aclaración, tanto el oyente como el hablante pueden tener la recuperación de 
informaciones afectada debido a la polisemia y a la sinonimia. Por ejemplo, un oyente ante una 
situación de interacción comunicativa debe elegir entre diferentes significados de una palabra (pro-
ceso semasiológico) en el momento de interacción. Lo mismo ocurre con un hablante al emitir una 
idea o referirse a un realia, pues, le es ofertado diferentes sinónimos (proceso onomasiológico). En 
lo que se refiere a la polisemia, Luque Durán (2004) revela que el exceso de informaciones recupe-
radas por los oyentes puede generar una ambigüedad, a pesar de haber una manera de deshacerla 
a través de los filtros contextuales.

A modo de cierre, el lexicón se constituye estructuralmente a través de operaciones cog-
nitivas y semióticas encabezadas por el signo lingüístico. Las operaciones cognitivas se manifies-
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tan por medio de las relaciones realia/signo, expresión/contenido y signos/signos, pudiendo ha-
ber correlaciones y descorrelaciones diferentes. Por otro lado, los procesos semióticos se esta-
blecen del siguiente modo: proceso semiótico verbalizador (realia por signo), proceso semiótico 
referenciador (signo por realia), proceso sígnico-semasiológico (expresión por contenido), proceso 
sígnico-onomasiológico (contenido por expresión), relaciones taxonómicas signo-signo (hiponimia 
y troponimia), relaciones sintagmáticas signo-signo (colocación) y relación ontológica-estructural 
signo-signo (meronimia y holonimia).

¿Cómo activar el lexicón de los estudiantes en el aula?
Teniendo en cuenta los métodos de activación del lexicón, consideramos pertinente elegir el 

modelo de las redes semánticas de Aitchison (1987) y Miller (1991), porque, según los referidos autores, 
es el modelo que mejor explica como las informaciones lingüísticas están almacenadas en el cerebro.

Para el modelo de las redes semánticas, el almacenamiento de los conocimientos lingüís-
ticos ocurre en forma de redes, en las cuales están ligadas por medio de las relaciones semánti-
cas existentes entre los nodos, a saber, relaciones de hiperonimia (vinculación entre un término 
general y sus términos específicos) y relaciones de meronimia (vinculación entre un término que 
designa una parte de un todo). Además de eso, las relaciones de sinonimia y antonimia también 
son consideradas esenciales para la descripción del lexicón mental. 

En este modelo, es muy importante detallar cómo funcionan esas relaciones y la intercone-
xión entre los nodos para formar una compleja red. Ello explica la estructuración del lexicón (fono-
lógico, sintáctico y semántico) a los cuales los hablantes tienen que acudir para la selección léxica 
de las relaciones semánticas. 

Sobre ello, Miller (1986), a través de sus investigaciones, ha demostrado que los hablantes 
eligen, ante los componentes lingüísticos del lexicón, el componente semántico para seleccionar 
una palabra que más se adecue al significado que quiere expresar en una situación enunciativa. 
En cambio, Aitchison (1987) destaca que, durante el proceso de selección léxica, los hablantes 
recurren primeramente al componente fonológico, eligiendo las palabras que poseen los sonidos 
semejantes para después recurrir al componente semántico. Tras la elección de las palabras por el 
componente fonológico, los vocablos son emparejados para verificar si comparten las mismas pro-
piedades semánticas y fonológicas, y si no las comparten, son eliminados progresivamente hasta 
que permanezca solamente una palabra, la cual los hablantes emplearán en sus discursos.

Para favorecer el aprendizaje, la retención y la consolidación de vocabulario en la mente 
de los aprendices, adoptamos actividades en las cuales exploramos las relaciones semánticas de 
hiperonimia e hiponimia a través de imágenes reales. Así, los estudiantes tienen que identificar el 
concepto general expresado por la imagen (hiperónimo) y los términos específicos que se vinculan 
a él (hipónimos).

Las imágenes permiten que los estudiantes realicen asociaciones e incitan operaciones men-
tales en el cerebro para identificar las informaciones contenidas en ellas, siendo, por tanto, una es-
trategia eficaz para el aprendizaje de vocabulario, como declaran Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012):
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Para el aprendizaje de vocabulario, podemos enseñar a los estudiantes la que, según ha demostrado la 
investigación, es una de las estrategias más eficaces: asociar palabras e imágenes. Muchos estudios han 
demostrado que las palabras concretas son casi siempre más fáciles de aprender porque pueden asociar-
se con una imagen (ARNOLD; PUCHTA; RINVOLUCRI, 2012, p. 26).

Además, las imágenes acercan a los estudiantes al contexto sociocultural en el que están 
insertados como ciudadanos y agentes de comunicación. En muchos casos, se aprende mucho 
más vocabulario a través de las imágenes que por medio de los libros de texto, ya que las figuras 
demuestran contextos reales y específicos de uso de las palabras.

En el próximo apartado, presentamos algunas sugerencias de actividades con imágenes para 
el aprendizaje de vocabulario en el aula de español como lengua extranjera a través del lexicón.

Propuestas de actividades
Para compensar las lagunas de libros de textos con relación al vocabulario en el aula de 

español como lengua extranjera, elaboramos algunas actividades sencillas con imágenes que inci-
ten a los estudiantes a la reflexión y al pensamiento de cuáles palabras se encajan en la categoría 
representada por dichas imágenes, teniendo en cuenta el proceso de categorización a través de las 
relaciones semánticas de hiponimia e hiperonimia.

Primera actividad
La primera actividad realizada con los estudiantes del primer año de la enseñanza media de 

la Escuela de Aplicación de la Universidade Federal do Maranhão no ha explotado las imágenes, 
sino la categorización, porque la intención es verificar si los aprendices reconocen el concepto ge-
neral que exigen las palabras vinculadas a él.

De ese modo, la primera categoría fue lácteos, para que los alumnos relacionen las palabras 
vinculadas al concepto de lácteos. La segunda categoría fue juguetes, ya que, para algunos auto-
res, esta categoría se vuelve muy difícil de categorización, pues, dependiendo del conocimiento 
de mundo de los hablantes, muchas palabras pueden ser incluidas en ella. Sin embargo, los estu-
diantes tuvieron más dificultad para relacionar palabras de la categoría lácteos, porque algunos 
consideraron budín, pastel, mouse, tarta, paleta, helado y galletas como elementos integrantes de 
la categoría de los lácteos.

A partir de las palabras consideradas por los estudiantes, podemos afirmar que la concep-
tualización es la clave para el problema de la categorización, porque la leche es solo uno de los 
ingredientes encontrados en el budín, pastel, paleta y helado, pero no pueden estar en la categoría 
de los lácteos. Diferentemente, las palabras como leche entera, leche en polvo, crema de leche, 
requesón, queso, ricota y leche desnatada que son derivadas de la leche, por lo tanto, son lácteos.

Con relación a los juguetes, los estudiantes no tuvieron tanta dificultad de reconocer las 
palabras de dicha categoría, porque incluyeron dama, dominó, muñeca de trapo, ajedrez, baraja, 
peluche, pelota, canicas, palitos chinos, yo-yo y videojuegos. Por más que algunos insistan en in-
cluir matasuegras, globos y silbatos en la categoría de los juguetes, dichas palabras pertenecen a la 
categoría de los cotillones.
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Segunda actividad
Diferentemente de la actividad anterior, esta ya explotó las imágenes para que los estu-

diantes pudiesen identificar el concepto representado por ellas e incluyesen las palabras relaciona-
das con dichas imágenes. A pesar de que las imágenes han sugerido muchos conceptos, solamente 
uno prevalece sobre los demás.

De ese modo, la primera imagen representa una playa. Aunque la imagen permita el reco-
nocimiento inmediato de los alumnos, muchas palabras fueron incluidas sin pertenecer a la cate-
goría playa, tales como gafas de sol, bronceador, prismáticos, protector solar, traje de baño, lancha, 
surfista, sombrilla, tabla de surf, agua de coco, boina, visera, estrella de mar, algas, silla plegable, 
salvavidas y palmeras.

A través de las palabras incluidas en dicha categoría, podemos considerar el proceso de inclusión 
de palabras como complejo y heterogéneo, porque la mayoría de las palabras mencionadas por los estu-
diantes puede ser incluida en otras categorías, como bebidas (agua de coco), accesorios (prismáticos, gafas 
de sol), ropas (traje de baño), cosméticos (bronceador, protector solar), deportistas (surfista) etc.

En lo que concierne a la segunda imagen, ponemos una imagen del futbolista, Neymar, 
representando al fútbol. Y en esa categoría, los estudiantes no tuvieron dificultad de reconocer 
el concepto de la imagen ni de incluir las palabras relacionadas con el fútbol. Así, fueron incluidas 
palabras tales como penal, futbolista, contraataque, delantero, arquero, gol, entrenador, hincha, 
hinchada, empate, lateral, tarjeta amarilla, tarjeta roja, tiro libre, centrocampista, falta, torneo, 
copa, goleador, entretiempo, forofo, banderín, gol en contra, travesaño, árbitro, reserva, pelota, 
cabezazo, estadio, grada, bandera, espinillera, cuartos de final, semifinal, octavos de final, línea de 
meta, área penal, punto penal y botas de fútbol.

Consideraciones finales
Ante todo lo expuesto, consideramos que el vocabulario es un componente lingüístico 

esencial en el aula de español como lengua extranjera, porque afecta el desarrollo de las habilida-
des lingüísticas de los estudiantes, pues sin él es imposible expresar adecuadamente lo que se pien-
sa y lo que se quiere hablar (expresión oral), entender lo que uno habla (comprensión auditiva), 
expresarse por escrito teniendo en cuenta el empleo adecuado de las palabras (expresión escrita) 
y entender lo que quiere expresar las palabras en un texto (comprensión lectora).

Además, la enseñanza de vocabulario debe estar basada en la semántica, mediante las 
relaciones que involucran las palabras teniendo en cuenta lo lingüístico y lo extralingüístico, como 
está estructurado el lexicón, porque este asocia aspectos cognitivos, emocionales y sociales en la 
construcción de los conocimientos declarativo y procesual.

La utilización de imágenes en el aula favorece a la retención y a la consolidación de voca-
bulario en la mente de los alumnos, así como incita la reflexión sobre el uso de los significados de 
acuerdo con el contexto y con el co-texto.

En definitiva, la conceptualización y la categorización son, por tanto, elementos insepara-
bles para comprender el uso de las palabras en todos contextos, permitiéndonos entender nuestro 
alrededor y la organización de los objetos en diferentes categorías. Para tanto, el profesor y los 
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estudiantes deben manejar muy bien materiales ricos y diversificados, que abarquen la diversidad 
cultural y lingüística del español, tales como diccionarios temáticos, revistas, periódicos, cómics y 
libros en general.
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Anexo 1

Figura 1 La categoría playa de la actividad 2. 
Extraída de <http://diviertirse.com/wp-content/uploads/2016/01/playa1.jpg>.

Figura 2 La categoría fútbol de la actividad 2. 
Extraída de <http://quotesgram.com/neymar-award-quotes/>.



EL MESTER DE CLERECÍA  

GONZALO DE BERCEO

João Artur Freitas da Rocha
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Este trabajo no espera traer nada de nuevo sobre el asunto propuesto, sino que se empeña 
en despertar el interés por un periodo lejano de la literatura española que, además del inmen-
surable valor literario, contribuyó grandemente para el desarrollo de las lenguas romances en la 
Península Ibérica. 

Figura 1 Extraída de <http://www.chilango.com/musica/concierto/2010/11/05/mester-de-juglaria>.

Mester de Juglaría
Según Ramón Menéndez Pidal, la palabra mester viene del latín ministerium, que significa mis-

terio y por su vez “oficio”; y la palabra juglar, también de origen latino, “bromista u hombre de chanzas”.
El Mester de Juglaría fue un género literario desarrollado en los siglos XII y XIII, de carácter 

popular, anónimo y oral. Eran poemas de métrica irregular y rimas asonantes. Sus presentaciones 
declamadas o cantadas tenían la finalidad de entretener a la gente simple, en las plazas públicas; a 
los nobles, en los castillos feudales y a los reyes, en los palacios. Utilizaban como tema principal las 
gestas de héroes famosos y muy populares entre las personas.

LA CHANSON DE ROLAND (El Cantar de Roldán) es probablemente la más antigua “Cantiga 
de Gesta” de la historia de la literatura romántica. Apareció a finales del siglo XI, en Francia, y narra 
las hazañas de Roldán, sobrino de Carlomagno, Rey de los francos.

En España, ese género literario nos brindó el CANTAR DE MIO CID, que narra las hazañas del 
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héroe Rodrigo Díaz de Vivar (El Campeador). Es el primer documento de la literatura española, cuyo 
manuscrito (copia) se encuentra en la Biblioteca Nacional, en Madrid.

Figura 2 Extraída de <http://es.slideshare.net/juanprofe7/presentacin-sobre-el-mester-de-clereca-3-eso-12820938>.

Mester de Clerecía 
El Mester de Clerecía apareció también en Francia y fue la escuela literaria de los siglos XIII 

y XIV. Fue engendrado por los clérigos (religiosos y hombres cultos) quizá como una “respuesta” al 
exitoso Mester de Juglaría que, en aquel entonces, dominaba el interés del público y la expresión 
literaria en lengua romance. 

La intención de los clérigos fue crear composiciones con alguna cosa diferente de los jugla-
res. Para ello se valieron de un lenguaje amplio, cultismos y colores retóricos, métrica, rima conso-
nante y carácter moralizante.

Esa intención de hacer algo diferente ya está muy bien explícita en el Libro de Apolonio (uno 
de los primeros trabajos del Mester de Clerecía), en la siguiente estrofa:

Mester traigo fermoso, non es de joglaría 
mester es sin pecado, ca es de clerezía
fablar curso rimado, por la cuaderna vía
a sílabas cuntadas, ca es grant maestría.

La gente de la Clerecía había cursado los altos estudios de entonces, la educación derivada del 
quadrivium, de donde podría provenir la expresión cuaderna vía, que sirvió para denominar su estrofa 
característica, también llamada de tetrástrofo monorrimo alenjandrino, cuyo ejemplo se encuentra arriba.

La típica estrofa de la Clerecía es compuesta de cuatro versos alejandrinos (14 sílabas) con 
cesura en la séptima sílaba resultando, por lo tanto, dos hemistiquios.

Por haber nacido en ámbitos eclesiásticos y religiosos se justifica la no utilización de temas 
guerreros (profanos) sino religiosos y morales.
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Sus temas preferidos eran:

• La vida de Cristo (nacimiento, muerte y resurrección)
• La vida de Nuestra Señora (los milagros)
• La vida de los Santos (los ejemplos)

Conviene, sin embargo, no olvidar que la Clerecía no pudo librarse de algunos rasgos de la Jugla-
ría, puesto que sus autores pretendían acercarse al mismo receptor popular; no evitando, por ejemplo, 
vulgarismos, comparaciones y metáforas que se refirieran a elementos de la vida agrícola cotidiana. 

En el siglo XIV, el Mester de Clerecía sufrió algunas evoluciones procurando renovar la mo-
notonía de la estrofa de la cuaderna vía, utilizando ocasionales versos de quince o dieciséis sílabas, 
en los que aparecen hemistiquios de ocho sílabas, o incluso estrofas enteras de dieciséis sílabas. 
Por otra parte, se intercalan además composiciones en zéjel (composiciones de origen árabe).

Se renuevan también los temas añadiéndose profanos a los religiosos y morales. Se alcanzó 
todavía una mayor individualidad artística, dando al autor más libertad, que empieza a ser artis-
ta en vez de artesano. Es más, se añadió cierta crítica social consecuente con las tensiones que 
provenían, en gran parte, del desarrollo de la burguesía, como se ve en las sátiras contra el poder 
igualador del dinero que permite quebrar las barreras entre estamentos o ataques a mercaderes 
que engañan para enriquecer.

Sin embargo, en el siglo XV se generaliza la cuaderna vía de versos de dieciséis sílabas y se 
vuelve a temas morales y religiosos. 

Figura 3 Extraída de <http://es.slideshare.net/manolosanchez97/gonzalo-de-berceo-33845837>.

Gonzalo de Berceo
Gonzalo de Berceo fue un Sacerdote católico castellano y, como escritor, uno de los máxi-

mos representantes del Mester de Clerecía.
Una estrofa del Libro de Alexandre suministra valiosa información sobre Gonzalo de Berceo:
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Si queredes saber quién fizo esti dictado,
Gonçalvo de Berceo es por nombre clamado,
natural de Madrid, en San Millán criado,
del Abad Juan Sánchez notario por nombrado. 
 

Se sabe que ejerció su ministerio en el monasterio de San Millán de la Cogolla, del cual hizo 
notable propaganda en varios de sus textos. Es probable que cursara estudios en la primera univer-
sidad fundada en España: los Estudios Generales de Palencia. Por ello, su vida transcurrió siempre 
cerca del Camino de Santiago, principal vía de introducción de la cultura europea en la Península.

La producción literaria de Gonzalo de Berceo es toda de carácter religioso. Tradicionalmen-
te se divide en dos núcleos: vidas de santos relacionados o próximos al entorno riojano y exaltación 
de la Virgen María.

Sus obras más importantes son:

• Vida de San Millán de la Cogolla
• Vida de Santo Domingo de Silos
• Vida de Santa Oria
• Loores de Nuestra Señora
• Duelo que hizo la Virgen
• Milagros de Nuestra Señora (sin duda su obra más conocida y cercana al lector moderno)

A continuación dejamos ejemplos de sus obras.

Vida de San Millán

Cerca de la Cogolla, de parte de orient,
dos leguas sobre Nájera, al pie de Sant Lorent,
el barrio de Baerceo, Madriz li yaz present,
y nació Sant Millán, esto sin falliment.

Vida de Santo Domingo

Quiero que lo sepades, luego de primavera,
cuya es la istoria, metervos em carrera,
es de Sancto Domingo toda bien verdadera,
el que dicen de Silos que salva la frontera. 

Vida de Santa Oria

Dixiéronli a ella, quando yo fui entrado,
“Oria, abri los ojos, oirás buen mandado;
rescibe a don Muño, el tu amo honrado,
que viene despedirse de tu gasajado”. 
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Loores de Nuestra Señora

Ruega por la paz, Madre, e por el temporal,
acábdanos salud e cúrianos del mal,
guíanos en tal guisa por la vida mortal,
como en cabo ayamos el regno celestial.

Duelo que hizo la Virgen

El duelo que sufrió del su santo Criado,
en qui nuncua entrada non hobo el Pecado;
cuando del su conviento fincó desemparado,
el que nul mal non fezo era muy maljudgado.

Milagros de Nuestra Señora

Yo, maestro Gonçalvo de Verceo nomnado,
yendo em romería caecí en un prado,
verde e bien sencido, de flores bien poblado,
logar cobdiciaduero para omne cansado.

La originalidad de Berceo consiste en dar vida y popularizar el registro eclesiástico. Para 
conseguirlo, se ayuda de recursos propios de los juglares, tales como hacer un uso abundante del 
estilo directo, dar ciertas pinceladas humorísticas a lo narrado o hacer referencias o comparaciones 
con el mundo rural o a la naturaleza. En la estrofa arriba (Milagros de Nuestra Señora) el propio 
Berceo explica: romería (el camino de la vida), prado (la Virgen), fuentes (los evangelios), flores (los 
nombres de Santa María), cantos (las voces de los bienaventurados).

Milagros de Nuestra Señora es la obra capital de Gonzalo de Berceo utilizándose como fuen-
te colecciones de milagros marianos, de caracteres generales, que circulaban en el siglo XIII. Berceo 
versificó sólo 25 de ellos. 

Dichos milagros servían de ejemplo para la difusión de la devoción a María, principalmente 
por franciscanos y dominicos en sus sermones.

Gonzalo de Berceo fue un poeta sencillo, pero de gran inspiración; ingenuo, pero con alguna 
erudición. Su obra es inconfundible por el toque rústico y admirable candor.

Conclusión
Por fin, podemos concluir que la tradición nos lleva a poner en posiciones contrarias el Mes-

ter de Juglaría y el Mester de Clerecía; sin embargo coexistieron, compartiendo público y lengua y, 
además, debemos tener en cuenta que estas obras se escribían pensando en su lectura en voz alta 
ante un auditorio. Resaltemos también el carácter anónimo de la juglaría y que la clerecía nos dio 
a Gonzalo de Berceo, una de las cumbres de la literatura castellana ascendiente.
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EL PROFESOR DE LENGUAS ADICIONALES 

COMO MEDIADOR INTERCULTURAL

Iván Alejandro Ulloa Bustinza 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)

En este trabajo voy a presentar un esquema holístico de una serie de variantes que, en mi opinión, 
un profesor de lenguas adicionales debe tener en cuenta para convertirse en un mediador intercultural.

Creo que el profesor debe someterse a una dinámica de formación continuada, siempre 
atento a las novedades en cuestión de políticas y tendencias educativas. En este sentido, voy a 
desarrollar un mapa conceptual de una serie de cuestiones que creo importantes, sin entrar en 
detalles, ofreciendo, más que una configuración general, un informe específico y detallado.

Este mapa conceptual puede considerarse como algo dinámico, siempre en crecimiento. Se 
trata de un proyecto de investigación y de formación, una “hoja de ruta” de mis inquietudes.

Se parte de la base de una relación dialéctica entre dos elementos. Por una parte, la creaci-
ón de materiales didácticos y, por otra, el contexto de la Integración latinoamericana. En lo que se 
refiere a los materiales didácticos, se considera que es importante que el profesor cree sus propios 
materiales didácticos de acuerdo a su enfoque o método particular, teniendo en cuenta las carac-
terísticas del grupo de alumnos a los que les imparte clase. Como defiende Leffa (2003),

a produção de materiais de ensino é uma área essencialmente prática. A teoria é importante na medida 
em que fornece o suporte teórico necessário para justificar cada atividade proposta, mas subjaz à ati-
vidade, podendo ou não ser explicitada. Quem prepara o material precisa ter uma noção bem clara da 
fundamentação sobre a qual se baseia […]. A teoria trabalha nos bastidores; a prática é o que aparece no 
palco. Um bom trabalho de bastidores dá segurança ao que é apresentado, permitindo inovações e até 
ousadias (LEFFA, 2003, p. 14). 

La producción de materiales didácticos por parte del profesor, de este modo, es el resultado 
de una buena formación teórica, además de una experiencia acumulada, testando diferentes tipos 
de materiales y actividades en el aula.

Esos materiales, en el contexto de la integración latinoamericana, deben:

a) Inspirarse en el concepto de “comunicación intercultural”;
b) Estar fundamentados en una concepción determinada de la lengua;
c) Alinearse con las directrices de los parámetros y orientaciones curriculares;
d) Basarse en una combinación de enfoques y metodologías de enseñanza;
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e) Tener en cuenta las políticas lingüísticas y educativas;
f) Pensar críticamente la relación profesor-alumnos en el aula, convirtiendo a ambos agen-
tes en investigadores interculturales con mecanismos propios del método etnográfico.

El mapa conceptual que les presento tiene en cuenta estos seis aspectos. 

La comunicación intercultural
En lo que se refiere a la comunicación intercultural, tenemos al menos tres variables a 

tener en cuenta, las que presentamos en secuencia:

a) Las fronteras y su relación con las lenguas. Este punto nos lleva a discutir la concep-
ción que tenemos de frontera, pasando de una idea de límites que separan realidades 
homogéneas en sí mismas, a entenderlas, en primer lugar, como zonas de transición muy 
propicias para la comunicación intercultural. Pero, en segundo lugar, el concepto de fron-
tera es más amplio, ya que dentro de un mismo país existen muy variadas fronteras (de 
género, de sexo, de clases sociales, étnicas etc.). Respecto a las fronteras, es importante 
pensar también la diversidad cultural y lingüística de la cultura/lengua meta.

b) Las identidades, la igualdad y la diferencia. El profesor debe tener en cuenta la 
diversidad intrínseca del aula de clase, donde entran en juego toda una amplia gama 
de matices identitarios y entender la identidad como algo mutable y dinámico (MOITA 
LOPES, 2013). Respecto a la integración latinoamericana, debe motivar a los alumnos 
para que se interesen por la diversidad de la propia América Latina, provocando el 
dislocamiento/desplazamiento desde su propia cultura, diversa, hacia la otra cultura, 
también diversa.

El profesor debe entender que igualdad no se opone a diferencia, sino a uniformizaci-
ón, que para que exista una verdadera igualdad debemos respetar las diferencias, entendiéndolas 
no como un problema y tendiendo a la asimilación (multiculturalismo), sino como característica 
esencial de la civilización y promoviendo la comunicación intercultural (interculturalismo). Por otra 
parte, el profesor no debe huir de los conflictos si quiere fomentar la conciencia crítica de los alu-
mnos (MCLAREN, 1998).

c) Los estereotipos. El tercer elemento importante para que el profesor se convierta 
en un mediador intercultural es la deconstrucción sistemática de los estereotipos exis-
tentes en la cultura de los alumnos. Gracias a esa deconstrucción, el alumno iniciará el 
proceso de relativización de su propia cultura. Esto lo logrará el profesor con el análisis 
de los medios de comunicación y con la realización de debates con los alumnos. 
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El método etnográfico
De acuerdo con una concepción interdisciplinaria de la enseñanza, especialmente en el 

caso de la enseñanza de lenguas adicionales, el profesor debe entender su actividad docente como 
un proceso de aprendizaje continuo, en el cual el aula constituye su laboratorio más preciado. De 
todos modos, esto no significa entender que los alumnos son meros sujetos pasivos con los que 
experimentar. Por el contrario, proponemos que el profesor aprenda de y con sus alumnos, fomen-
tando su participación activa y valorando sus saberes, atento a las diferencias entre sus alumnos. 
Esto implica tres elementos fundamentales: la observación participante, la interdisciplinariedad, y 
la valorización de la voz de los alumnos como sujetos interculturales.

Las políticas públicas lingüísticas y educativas
 El profesor debe estar atento a los procesos políticos en relación con la educación, tanto 
locales como globales, que, en general, van de la mano. En este sentido, las políticas públicas varían 
en el tiempo. Por ejemplo, hemos pasado de una defensa a ultranza del monoculturalismo a una 
progresiva valorización de la diversidad lingüística y de la interculturalidad.

En el caso concreto de Brasil, me gustaría resaltar dos sucesos: el Programa de Escuelas 
Interculturales de Frontera (PEIF) y la propia Universidad Federal para la Integración Latinoame-
ricana (UNILA), cuyo Plano de Desenvolvimento (UNILA, 2013) es una verdadera declaración de 
intenciones. Ambos sucesos se asientan sobre la base de una serie de políticas lingüísticas y de una 
concepción pluricultural de la integración latinoamericana.

Los documentos orientadores
 De acuerdo a este proceso y evolución de las políticas lingüísticas y educativas, determina-
dos organismos acompañan las decisiones institucionales y van preparando el terreno para la im-
plementación de aquellas políticas. En muchas ocasiones, el proceso de implementación es lento y 
penoso. Las disposiciones legales, en muchos contextos, no salen del papel.

De todos modos, es importante que los profesores, en su proceso de formación continua, 
acompañen estos cambios, y, para ello, debe encontrar documentos que lo guíen en su búsqueda. 
En este sentido, citaré tres casos paradigmáticos:

a) Documentos de la UNESCO que definen las bases de una “educación inclusiva”, direc-
trices asumidas por el MERCOSUR educativo como la piedra de toque de la enseñanza 
en el contexto de la integración latinoamericana, teniendo en cuenta la diversidad cul-
tural y social existente en América Latina, y en favor de la extensión de la educación a 
los grupos minoritarios y subalternos que normalmente están excluidos.

b) El Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(MCER) (CONSEJO DE EUROPA, 2002), que constituye el intento más notable de siste-
matizar la enseñanza de las lenguas de acuerdo a una determinada orientación teórica 
y metodológica, en este caso, en el contexto de la integración europea, integración más 
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económica que cultural. Basado en un enfoque nocional-funcional, el MCER para la En-
señanza de Lenguas Extranjeras disecciona las diferentes dimensiones de la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas extranjeras, en una serie de competencias: la competencia lin-
güística o gramatical, la competencia pragmática, la competencia sociocultural etc. Sin 
embargo, el MCER no gira en torno a la competencia intercultural, como han criticado 
varios autores (BYRAM, 2009).

Por el momento, no existe en América Latina un documento de estas características, diseñado 
para el contexto latinoamericano.

c) Los PCN (2000) y las OCN (2006). El profesor de lenguas adicionales en Brasil cuenta 
con estos documentos, destinados a la enseñanza secundaria, pero cuyas directrices ge-
nerales pueden extrapolarse a la educación superior también. Estos documentos tambi-
én han sido criticados, especialmente por centrarse en la lectura (bajo la excusa de las 
condiciones de la escuela), pero en líneas generales resultan positivos y fuente de inspi-
ración, especialmente por poner el acento en la formación de una conciencia crítica en el 
alumno y por el fomento de la comunicación intercultural, al referirse a la necesidad de 
que los alumnos se interesen por la diversidad cultural del mundo hispánico.

Enfoques y métodos 
El profesor no debe limitarse a un solo método. No existe una receta mágica. Sin embargo, 

el profesor tampoco puede actuar en el vacío teórico y metodológico. Lo importante es que, en un 
proceso de formación continua, el profesor experimente y finalmente llegue a un método perso-
nal, que probablemente será el resultado de una combinación de diferentes enfoques y métodos 
(ALMEIDA FILHO, 1999).

Propongo, para que el profesor se convierta en un mediador intercultural, una combinación 
de al menos tres métodos, aunque también echo mano de otros métodos tradicionales, como el 
método estructural o el funcional (RICHARDS; RODGERS, 2003):

a) Enfoque por tareas y proyectos (CLIL). Grosso modo, este método de enseñanza y 
aprendizaje consiste en hacer cosas con la lengua. Los alumnos deben realizar tareas lo 
más próximas posible de la realidad. Si dirigimos estas actividades hacia la intercultura-
lidad, y tenemos en cuenta lo que comentábamos anteriormente del método etnográ-
fico, podemos convertir el aula en un centro de investigación.

b) El enfoque basado en contenidos. Este enfoque parte de la idea de que se aprende 
mejor una lengua cuando la utilizamos como instrumento para aprender otros conte-
nidos curriculares. En el caso de la UNILA, esto viene dado por la propia estructura de 
la Universidad y por el Ciclo Común, donde los profesores de lenguas adicionales dan 
clases a alumnos de diferentes carreras y donde, además, tenemos los contenidos de 
asignaturas como Fundamentos de América Latina para aprender la lengua. Además, 
en el caso del español y del portugués, lenguas próximas, esta tarea se facilita bastante.
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c) El aprendizaje colaborativo de la lengua. Anclado en las ideas de la psicología cogni-
tiva, este método promueve la idea de que se aprende mejor de manera colaborativa. 
Los sujetos en soledad tienen grandes carencias. Este método implica una distribución 
jerárquica diferente en el aula, con el trabajo en grupos, fomentando la solidaridad más 
que la competitividad, y reemplazando la figura del profesor como dueño del saber por 
otra concepción en la que el profesor es más bien un mediador.

Las teorías lingüísticas
 Tres son las teorías lingüísticas en las que el profesor puede basarse para buscar los princi-
pios de su práctica docente:

a) Los Estudios Críticos del Discurso (ECD) (VAN DIJK, 2008). En el caso de los estudios 
críticos del discurso, se asume que lenguaje y poder están relacionados, y que las rela-
ciones de poder determinan las interacciones. El foco de atención sale del nivel de las 
palabras y de la frase para instalarse en el análisis de las prácticas discursivas. En el aula, 
el uso de textos, ya sea escritos o audiovisuales, es básico para llevar a la práctica los 
postulados de los ECD. Se trata de una teoría situada, donde el investigador se pone, 
generalmente, al lado de los grupos minoritarios, a los que no se les da la voz.

b) La Literacidad Crítica (CASSANY, 2010). Está muy relacionada con los ECD. En este caso, 
el acento se pone en la alfabetización, que deja de entenderse como la lectura de pala-
bras para convertirse en una lectura del mundo. Se fomenta, además, la conversión del 
alumno en un sujeto crítico, en busca de su propio empoderamiento.

c) La Lingüística Aplicada, que ha salido, en sus últimas décadas, de su olimpo teórico y 
ha enfrentado diversos problemas de la sociedad, llevando a la práctica sus postulados 
teóricos (MOITA LOPES, 2013). Basada en la interdisciplinariedad, toma mecanismos y 
estrategias de diferentes disciplinas, como la antropología, la etnografía etc.

Consideraciones finales
 La enseñanza de lenguas extranjeras, segundas lenguas o lenguas adicionales es un proceso 
complejo, en el cual existen numerosas dimensiones. En estas líneas, he intentado describir algu-
nas de estas dimensiones, especialmente aquellas que pueden llevar al profesor a convertirse en 
un mediador intercultural.
 Esta mediación intercultural es muy importante, sobre todo, en aquellos contextos de enseñanza  
y aprendizaje en los que la diversidad cultural constituye un elemento prioritario, como ocurre con aquellas 
instituciones en las cuales uno de los objetivos explícitos es la integración latinoamericana.
 El profesor, en mi opinión, debe instalarse en una dinámica de formación continuada, dentro y 
fuera del aula: dentro de la clase, con la observación participante de su propio trabajo y de las reacciones 
de los alumnos; fuera de ella, con la lectura de documentos orientadores y otras obras especializadas.
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 A partir de esta actitud – en la que la formación continuada es fundamental – el profesor debe 
considerar si el libro didáctico y otros materiales que están en el mercado satisfacen totalmente sus 
necesidades didácticas, y, en caso que no lo estén, podrá crear sus propios materiales, basándose en 
una sólida concepción de qué significa la enseñanza y aprendizaje de lenguas adicionales.
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ENTRE BORGES E LEMINSKI:  

O LABIRINTO VIVO DE NARCISO  

E DE YU TSUN

Rodrigo de Freitas Faqueri 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Esta pesquisa pretende analisar a relação dialógica existente entre as obras Metaformose: 
uma viagem pelo imaginário grego, de Paulo Leminski (1994) e El jardín de senderos que se bifur-
can, de Jorge Luis Borges (2005 [1941]). Será feito um estudo da relação entre essas duas obras, 
de autores latinoamericanos do século XX, com a produção literária latina ovidiana do século I a.C., 
pois ambas as histórias possuem elementos que configuram mitos inseridos nas narrativas e que 
estabelecem uma relação dialógica com a obra ovidiana. Especificamente, a relação dialógica se 
realiza por meio do mito do labirinto, elemento comum e ponto de partida em ambas as narrativas, 
para se formular o enredo escolhido para a análise em questão. O estudo se inicia com a relação 
dialógica existente entre as obras por meio deste elemento, que movimenta as duas narrativas.

Tanto em Metaformose quanto em El jardín de senderos que se bifurcan, o elemento mítico 
do labirinto faz com que as histórias tomem rumos variados, por meio das opções que essa constru-
ção viva abarca em seu interior. Mais do que uma estrutura física, que fornece caminhos para que 
se encontre seu centro, essa construção adquire uma característica do além-real, pois o labirinto 
não é estático e parece ganhar vida a cada ação evidenciada nas narrativas. É, para além de um 
labirinto temático, um labirinto estrutural, narrativo e também temporal.
 Em El jardín senderos que se bifurcan, tem-se um relato de um episódio da guerra entre Ingla-
terra e Alemanha no ano de 1916, inscrito no livro A história da guerra europeia, assinado por Liddel 
Hart. Este relato é constituído de páginas escritas por um chinês catedrático de língua inglesa em uma 
universidade de seu país, doutor Yu Tsun. Curiosamente, as duas primeiras páginas escritas por ele não 
são mostradas ao leitor desta narrativa – ou por terem sido perdidas e nunca posteriormente encon-
tradas, ou por escolha do redator do livro histórico da guerra. Assim, o leitor adentra na narrativa feita 
por Yu Tsun não pelo início, mas por uma “porta lateral” existente no enredo. Mesmo assim, o leitor não 
se sente perdido e acompanha a narrativa com os olhares de seu protagonista. Esse processo (In media 
res) contribui para a caracterização do próprio texto como um labirinto que oferece diferentes caminhos 
para seguir e, dessa maneira, construir-se uma história. Neste percurso, tem-se Yu Tsun reconhecendo 
a voz de seu inimigo e arquitetando seu plano de fuga e, também, sua ideia de transmitir a seu superior 
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alemão qual deveria ser a próxima cidade a ser atacada pelo seu exército na Inglaterra. Antes de conjec-
turar seus planos, Yu Tsun informa seu leitor que o desfecho da narrativa culminará com a sua morte.

[...] y colgué el tubo. Inmediatamente después, reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la 
del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Viktor Runeberg, quería decir el fin de 
nuestros afanes y – pero eso parecía muy secundario, o debía parecérmelo – también de nuestras vidas. 
Quería decir que Runeberg había sido arrestado, o asesinado. Antes que declinara el sol de ese día, yo 
correría la misma suerte (BORGES, 2005, p. 258).1

Em seu plano, o protagonista projeta avisar seu superior alemão qual seria próxima cidade a ser 
bombardeada por meio de um assassinato de um professor inglês em sua residência. Ele também já tem 
a consciência de seu destino, mas retrata fatos que parecem ocorrer no presente da narrativa ou em 
uma lembrança do passado do protagonista. Essa estratégia articulada pelo catedrático chinês já revela, 
também, uma compreensão possível sobre o que o “tempo” representa na obra do escritor argentino. 
Saber sobre seu futuro faz Yu Tsun relatar sobre um tempo atemporal ; ou seja, um tempo que se repete 
por diversas vezes e faz com que as narrativas sejam conhecidas antes de acontecerem em determinada 
situação. É um tempo cíclico, que movimenta o eterno retorno no processo de narração dentro da his-
tória. Esse é o labirinto temporal formulado por Borges em seu conto.

A ideia de um tempo eterno, que se recicla e renasce e que sempre retorna, um tempo cir-
cular que traz a validação dos processos cíclicos e que testifica um processo de criação que tem por 
objetivo um labirinto temático, estrutural e narrativo, é o tempo que permitirá que Yu Tsun saiba 
sobre seu futuro já “vivido” dentro de um caminho escolhido em outra narrativa, que retornou até 
a narrativa presente no conto borgiano e assim por diante. A ideia de tempo presente no conto cor-
responde à teoria de Meyerhoff (1976, p. 13) sobre uma realidade subjetiva experimentada pelo 
ser humano: “O tempo enquanto experimentado mostra a qualidade da relatividade subjetiva, ou 
é caracterizado por uma espécie de irregularidade, não-uniformidade e distribuição desigual na 
medida pessoal do tempo”.

Esse tempo experimentado difere do tempo objetivo e mensurado, que é o tempo cientí-
fico, organizado pela cronologia dos relógios e calendários, e a irregularidade afirmada pelo autor 
confirma a ideia de que o tempo também contribui para a construção do labirinto dentro da narrativa 
apresentada. O tempo dentro do conto ganha a proporção do infinito, e se estende para muito além 
do passado, presente e futuro em uma ordem fixa e fechada.

Ainda nas páginas iniciais do conto, Yu Tsun fala de acontecimentos ainda não narrados e, 
portanto, desconhecidos pelo leitor, que acontecerão em um futuro próximo dentro da narrativa mas 
que, na verdade, são fatos já acontecidos no passado.

Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo, ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará 
de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país 
bárbaro, que me ha obligado a la abyección de ser un espía (BORGES, 2005, p. 259).2

1  “[...] e desliguei o telefone. Depois, imediatamente, reconheci a voz que havia respondido em alemão. Era do 
capitão Richard Madden. Madden, no apartamento de Viktor Runeberg significava o fim das nossas ansiedades e – mas 
isso me parecia bastante secundário, ou me deveria parecer – também de nossas vidas. Significava que Runeberg havia 
sido preso ou assassinado. Antes de se pôr o sol deste dia, eu teria a mesma sorte”. (Tradução livre).
2  “Sou um homem covarde. Agora eu digo, agora que finalizei um plano que ninguém não qualificará de arriscado. 
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Nesse trecho, Yu Tsun fala sobre o desfecho do seu plano no presente. Esse acontecimento, 
porém, só irá ocorrer no fim do conto, quando o protagonista executa o professor Stephen Albert 
com um tiro e é preso pelo seu perseguidor, o policial inglês Richard Madden. Assim, em um tempo 
presente, ele reflete sobre um fato já supostamente ocorrido para ele, e que ainda não foi narrado. 
Tem-se um caráter temporal que parece entrelaçar “diversos tempos”, evidenciando o tempo cir-
cular que perpassa presente, passado e futuro dentro de um mesmo tempo.

A personagem confirma novamente o aspecto duradouro e circular do tempo com um 
conselho que oferece ao leitor, a outras personagens de outros contos, ou a quem cruzar com suas 
palavras nos caminhos que são oferecidos pelos labirintos encontrados dentro das narrativas.

De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Preveo que el hombre se resignará cada día a 
empresas más atroces; pronto no habrá sino guerreros y bandoleros; les doy este consejo: el ejecutor de 
una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido, debe imponerse un porvenir que sea irrevocable 
como el pasado. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la fluencia de aquel 
día que era tal vez el último, y la difusión de la noche (BORGES, 2005, p. 260, grifo do autor).3

Com essas palavras, Yu Tsun confirma a ideia de um tempo que transcorre outros tempos. Ao 
mesmo tempo em que prevê o futuro de homens em suas investiduras, ele afirma que possui olhos de 
um homem que já morreu. Na narrativa, porém, o protagonista ainda não completou seu destino e segue 
vivo. Ele imagina o cumprimento de sua missão no momento presente para que esta seja concluída no 
futuro e jamais seja apagada do passado. Dentro dessa perspectiva, Yu Tsun acaba estabelecendo uma 
relação dialógica com personagens presentes nas Metamorfoses, de Ovídio. Yu Tsun, por exemplo, dia-
loga com Tirésias, Narciso, Teseu, Minotauro, entre outras personagens que estão presentes na obra 
ovidiana, pois estas personagens contribuem para a caracterização do espião chinês da obra borgiana.

Na obra latina de Ovídio, as narrativas seguem um processo de renovação incessante por 
conta dos elos colocados pelo narrador para amarrar as histórias e deixar um aspecto de atempora-
lidade, para que narrativas relativas ao livro I, por exemplo, estejam relacionadas com histórias do 
livro XV. No livro I, tem-se Júpiter intervindo diante da assembleia dos deuses, que possui as mesmas 
características do senado romano, para pedir vingança contra Licaão da mesma maneira que Augusto 
tinha solicitado vingança contra o assassinato de Júlio César.

Todos se arrepiaram, estremeceram. Quem era esse Licaão,
Culpado por tantas infâmias? Os deuses se entrolharam
Em pânico, com medo da pressentida ruína,
Como aconteceu, um pouco mais tarde, com o mundo todo,
Quando assassinos
Abateram Júlio César e o Príncipe Augusto.
Nessa ocasião, o mundo vibrou com um
Clamor por vingança, e dela fez sua devoção,

Eu sei que foi terrível sua execução. Não o fiz pela Alemanha, não. De nada me importa um país bárbaro, que me obrigou 
à abjeção de ser um espião”. (Tradução livre).
3  “Desta fraqueza tirei forças que não me abandonaram. Prevejo que o homem se resignará cada dia mais a 
empreitadas mais atrozes; em breve, não haverá mais homens senão guerreiros e bandidos; dou-lhes este conselho: o 
executor de uma empreitada deve imaginar que já a cumpriu, deve impor-se um futuro irrevogável como o passado. 
Assim eu procedi, enquanto meus olhos de homem já morto registravam a fluência daquele dia que talvez fosse o últi-
mo, e a difusão da noite”. (Tradução livre). 
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Do mesmo modo como agora Júpiter clamava e pedia
Uma resposta aos deuses [...] (OVÍDIO, 2007, p. 14).4

Assim, o poeta latino constrói elos entre as narrativas existentes em toda a obra, transpa-
ssando o tempo cronológico e fazendo a união das narrativas. Não existe só essa ligação na obra 
ovidiana, mas tantas outras que permeiam o processo de elaboração de sua narrativa.

Já no trecho do conto argentino destacado anteriormente, Yu Tsun utiliza o verbo “prever” para 
formular seu conselho para gerações futuras. Ele examina e antevê seus atos e, assim, conjectura o fu-
turo como o famoso profeta cego de Tebas, Tirésias, na história de Édipo, ou o como oráculo que lança a 
sorte e profecias sobre o futuro de heróis em diversas narrativas gregas. Mesmo que implicitamente, Yu 
Tsun adquire certo domínio da adivinhação sobre o tempo futuro por estar dentro desse labirinto, que 
possibilita diversos caminhos para a personagem que adentrá-lo. Assim como Tirésias, Yu Tsun reflete 
sobre o assunto e faz sua “profecia”, não por uma inspiração divina, mas pelo respeito a um determi-
nado rito que, no caso do protagonista da narrativa borgiana, é o ato de pensar, refletir e conjecturar 
sobre esses pensamentos e, assim, mostrar o futuro dentro da narrativa à qual ele pertence. 

Também é interessante lembrar que Tirésias é um ser completamente tomado pelo processo de 
metamorfose, pois se transformou em mulher após matar uma cobra fêmea venenosa no monte Citerão 
e, anos depois, para restaurar sua forma original masculina, assassinou uma cobra macho peçonhenta 
que copulava também no monte. Essas transformações levaram Tirésias a ser consultado pelos deuses 
Júpiter e Juno em suas disputas matrimoniais, porque o profeta carregava a natureza masculina e femi-
nina, provocada pela metamorfose sofrida. Além disso, a história de Tirésias na obra ovidiana introduz 
a narrativa sobre Narciso, que também carrega a metamorfose em si visto que, por sua exímia beleza, 
podia se passar tanto por homem quanto por mulher e era cortejado por ambos os sexos.

Yu Tsun também tem a metamorfose dentro de si. Ele é um chinês professor catedrático 
inglês que se tornou um espião alemão na guerra: um ser híbrido, modificado, transformado pelas 
necessidades e conveniências da vida que lhe foi atribuída e, por consequência, carrega todas essas 
transformações ou resquícios dentro de si. Em Metaformose, Tirésias aparece na trama exercendo 
seu papel de profeta, lamentando-se por saber o fim de todas as histórias entrelaçadas por liga-
ções de infinitas possibilidades: “Saber o futuro é o meu castigo, saber o fim de todas as histórias, 
o encontro das histórias paralelas no esquecimento infinito” (LEMINSKI, 1994, p. 26). Relacionar 
Yu Tsun e Tirésias é válido, portanto, para se comprovar o caráter de transformação existente na 
obra, pois Yu Tsun conhece o desfecho de sua vida e da narrativa à qual pertence. Assim como 
mencionado anteriormente, ele prevê o seu futuro e conjectura suas ações com base naquilo que 
sabe que irá acontecer. Ele está preso ao seu destino previsto, assim como Tirésias está preso ao 
conhecimento dos finais das histórias.

Seguindo com a explanação sobre o tempo dentro da narrativa borgiana, ao chegar à casa do 
professor inglês Stephen Albert, o espião ouve uma música típica chinesa e é recebido pelo anfitrião. 
Ao entrar, Yu Tsun senta-se em um baixo e comprido divã e Stephen fica de costas para uma janela com 
um alto relógio circular. A imagem do relógio reafirma a ideia de um tempo circular que fará com que 
acontecimentos ocorridos em qualquer momento se encontrem e possuam um caráter de infinitude.

4  Tradução de Alberto (2007).
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Esse caráter de infinitude é trazido também pela explicação de Stephen sobre o labirinto cria-
do pelo antepassado de Yu Tsun, Ts’ui Pên. O professor inglês afirma que à medida que o homem 
pensa sobre algum assunto e elabora alternativas para a execução da ideia formulada, ele cria diver-
sas possibilidades que poderão ser utilizadas, guardadas para outras necessidades, eliminadas, ou até 
mesmo reformuladas para se alcançar seu objetivo.

Me detuve, como es natural, en la frase: dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos 
que se bifurcan. Casi en el acto comprendí; el jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica; la 
frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. 
La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se 
enfrenta con diversas alternativas opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, 
opta – simultáneamente – por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también pro-
liferan y se bifurcan (BORGES, 2005, p. 263).5

Neste trecho, tem-se a exemplificação perfeita do que se considera, neste estudo, um labirinto 
ficcional. É a confluência máxima de todos os tempos que poderão ser elaborados a partir das alterna-
tivas criadas pelo ser humano em seus pensamentos, a fim de tentar solucionar aquilo a que se propõe.

Para o crítico argentino Alazraki (1968), essa explicação sobre o livro do antepassado do protago-
nista feita por Stephen Albert traz uma explicação sobre o que significa o tempo dentro da narrativa de 
Borges, na qual o tempo metafísico é sempre tema e traz o sentido de que um ponto microscópico pode 
conter o universo, assim como um minuto pode conter em si a eternidade; é o princípio do tempo caótico.

También Ts’ui Pên ensaya esta solución en su novela de tiempos simultáneos y, también aquí, el resul-
tado es la “novela caótica”. Albert, al enunciar su tesis de los tiempos que se bifurcan como una red, 
dice haber conjeturado “el plan de ese caos”: el plan de ese caos es el caos. “El jardín de senderos que 
se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo” y el tiempo de la genial novela es el 
tiempo de la realidad, intransferible al plano de la literatura que procede con un instrumento de sucesión 
y organización como es el lenguaje. Borges ratifica, así, dos de sus premisas fundamentales: primero el 
caos que gobierna el mundo y, segundo, el carácter de representación, de irrealidad, de toda literatura, 
cuya ley de existencia se desliza por ese carril temporal que el lenguaje le impone: la sucesión, la organi-
zación, la reducción a esquemas de la realidad caótica (ALAZRAKI, 1968, p. 91)6

Quem rege o tempo na Literatura é a própria Literatura, e não fatores externos; essa regência 
traz consigo uma característica abstrata para a definição da duração do tempo na Literatura. Meye-

5  “Detive-me, como é natural, na frase: deixo aos vários futuros (não a todos) meu jardim de caminhos que se 
bifurcam. Quase imediatamente compreendi; o jardim de caminhos que se bifurcam era o romance caótico; a frase 
vários futuros (não a todos) me sugeriu a imagem da bifurcação no tempo, não no espaço. A releitura geral da obra me 
confirmou essa teoria. Em todas as ficções, cada vez que um homem se enfrenta com as diversas alternativas opta por 
uma e elimina as outras; já na obra do quase inextrincável Ts’ui Pên, opta – simultaneamente – por todas. Cria, assim, 
diversos futuros, diversos tempos, que também se proliferam e se bifurcam”. (Tradução livre).
6  “Também Ts’ui Pên ensaia esta solução em seu romance de tempos simultâneos e, também aqui, o resultado 
é a “obra caótica”. Albert, ao enunciar sua tese dos tempos que se bifurcam como uma rede, afirma ter conjecturado 
“o plano desse caos”: o plano desse caos é o caos. “El jardín de senderos que se bifurcan é uma imagem incompleta, 
mas não falsa, do universo” e o tempo da obra genial é o tempo da realidade, intransferível ao plano da literatura que 
procede com um instrumento de sucessão e organização como é a linguagem. Borges ratifica, assim, duas de suas 
premissas fundamentais: primeiro o caos que governa o mundo e, segundo, o caráter de representação, de irrealidade, 
de toda literatura, cuja lei de existência se desliza por esse trilho temporal que a linguagem impõe: a sucessão, a orga-
nização, a redução a esquemas da realidade caótica”. (Tradução livre).
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rhoff (1976, p. 14) afirma que “[...] a duração significa simplesmente que experimentamos o tempo 
como um fluxo contínuo”. Esse fluxo contínuo é comparado pelo autor ao fluxo de um rio, com a ideia 
de que o tempo experimentado tenha a qualidade de fluir como se fosse a consciência humana em 
uma corrente ininterrupta de pensamentos.

Em Metaformose, também é possível encontrar esse fluxo contínuo da consciência, pois 
Narciso é levado para as narrativas que conhecerá por meio do rio que observa, no qual todas essas 
narrativas se encontram e se misturam. Além de ser o labirinto físico que se abre à frente da perso-
nagem para guiá-la em seus caminhos, esse rio é, também, a corrente ininterrupta de pensamentos 
que existe dentro de Narciso e também do próprio leitor.
 Voltando o olhar para o hipotexto dos corpora em análise, também é possível fazer a rela-
ção do fluxo de um rio (tanto físico quanto figurativo) quando Ovídio fala da criação do labirinto de 
Creta feito pelo arquiteto Dédalo, bem como também pela estrutura narrativa labiríntica construída 
pelo poeta latino para mostrar as histórias. O autor latino compara a elaborada construção às águas 
do rio Meandro, no reino de Frígia (parte da atual Turquia).

Do mesmo modo como Meandro
Brinca nos campos da Frígia – um rio ambíguo
Cuja corrente flui e volta, e envia suas águas
Tanto para a nascente quanto para o mar –, assim Dédalo
Construiu aqueles inumeráveis corredores sinuosos, tão intrincados que
Mal conseguiu, ele próprio, achar a saída (OVÍDIO, 2007, p. 161).

Ao se referir à reconstrução dos fatos da vida de um homem – seja ela real ou ficcional – o crí-
tico considera que não é possível elaborar essa construção somente por dados históricos, objetivos, 
mas também (e principalmente) pelas associações significativas que se sobreporão por necessidade, 
pois a construção da memória não pode ser feita pelo aspecto histórico pontual. Ela será alicerçada 
nos momentos mais importantes que a própria memória e a experiência do ser humano as fixarem, 
para haver a identidade do eu dentro de diferentes contextos: “o tempo – ou qualquer outra catego-
ria existencialista – só é significativo dentro do mesmo contexto de experiência pessoal, não dentro 
do contexto da natureza” (MEYERHOFF, 1976, p. 25).

Evidenciando, dessa maneira, sua teoria, Meyerhoff (1976) sugere o aspecto de amplitude, 
extensão e duração ao tempo na Literatura, muito maior que o aspecto do tempo físico e histórico. 
O tempo literário ganha a proporção do infinito e se estende para muito além do passado, presente 
e futuro em uma ordem fixa e fechada, pois, na Literatura, quem governa o tempo é o homem cria-
dor desta arte e, portanto, definidor de modelos esquemáticos temporais.

O caráter de infinitude também está relacionado à “espacialização” do tempo. Nos termos 
científicos, o tempo ganha características espaciais para que se defina o fluxo contínuo dito ante-
riormente como elemento separado quantitativamente e de forma mensurável em partes díspares 
e não relacionadas. Já dentro do imaginário literário, o tempo é “especializado” no infinito, que 
cerca o pensamento inconsciente do ser humano. Nesse mundo construído pelo fluxo de ideias, 
espaço e tempo se unem para trazer o sentido de infinitude à Literatura.
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Suponhamos que o deserto geográfico se torne o deserto bíblico: não é mais de quatro passos, não é 
mais de onze dias que precisamos para atravessá-lo, mas do tempo de duas gerações, mas de toda a 
história da humanidade e, talvez, ainda mais (BLANCHOT, 2005, p. 136-137).

No trecho do filósofo e crítico literário francês Blanchot (2005), percebe-se a ideia de infi-
nitude atribuída ao tempo e ao espaço de modo que não é possível desvencilhar um elemento 
do outro. Ambos estão intrinsecamente ligados pela criação humana, que é Literatura, e exercem 
papéis fundamentais para a expressão dessa Arte.

Voltando-se, novamente, para os corpora deste artigo, a ideia de união entre espaço e tem-
po em uma característica de infinito está presente tanto no conto de Borges quanto na narrativa de 
Leminski. Em El jardín de senderos que se bifurcan, o tempo parece estar dentro de uma perspec-
tiva transcendental, mesmo parecendo ser um relato de um fato histórico que possui registro. A 
personagem Yu Tsun parece viajar no tempo e no espaço de forma não correlata com o tempo cro-
nológico e com o espaço físico. O jardim de caminhos que se cruzam e se interpõem é adentrado 
pelo protagonista de uma maneira diferente da real.

Em um trecho do conto, em que Yu Tsun está conversando com sua futura vítima, Stephen 
Albert, sobre o labirinto criado pelo antepassado do catedrático chinês, o professor inglês men-
ciona como o tempo era visto por aquele que projetara o labirinto, o famoso Ts’ui Pen :

A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. 
Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, conver-
gentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente 
se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe 
usted y no yo. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, usted, al 
atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, 
un fantasma.
— En todos – articulé no sin un temblor – yo agradezco y venero su recreación del jardín de Ts’ui Pên.
— No en todos – murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables 
futuros (BORGES, 2005, p. 265).7

É para esta explicação sobre o tempo que Alazraki (1968) aponta em seu estudo, reforçando 
a ideia de um tempo caótico, fundamentado pela simultaneidade temporal garantida dentro do 
conto. É um tempo eterno que significa a ausência do tempo, diferente do tempo infinito, que é 
uma qualidade pautada na experiência humana que está além das categorias objetivas do tempo e 
fora dos parâmetros estabelecidos pelo tempo físico.

Dando continuidade à análise do conto, o aspecto temporal é reafirmado também nas ca-
racterísticas físicas das personagens. Em uma determinada passagem, Yu Tsun observa o rosto de 
sua vítima e diz que “[...] su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, 

7  “Diferentemente de Newton e de Schopenhauer, seu antepassado não acreditava em um tempo uniforme, abso-
luto. Acreditava em infinitas séries de tempos, em uma rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e 
paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, abarca todas as 
possibilidades. Não existimos na maioria destes tempos; em alguns existe você e eu não. Neste outro, que um favorável azar 
me depara, você chegou a minha casa; em outro, você ao atravessar o jardim, me encontrou morto; em outro, eu digo estas 
mesmas palavras, mas sou um erro, um fantasma.
— Em todos – articulei não sem um certo temor – eu agradeço e venero sua recriação do jardim de Ts’ui Pên.
— Não em todos – murmurou com um sorriso. O tempo se bifurca perpetuamente para inumeráveis futuros”. (Tradução livre).
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pero con algo inquebrantable y aun inmortal” (BORGES, 2005, p. 264).8 Percebe-se, neste trecho, 
que na figura do professor inglês está presente o passado, por sua vez conectado com o presente 
e que flui para o futuro. As características de um rosto ancião, inquebrantável e imortal retratam 
a intensidade temporal na qual a narrativa está tematizada. O conceito de imortalidade concorda, 
ainda e plenamente, com a ideia temporal proposta pelo conto. A vida temporal é definida também 
como uma existência atemporal do indivíduo para o cumprimento (ou comprimento?) infinito do 
tempo. Albert representa essa imortalidade, assim como o livro de Ts’ui Pên e o protagonista Yu 
Tsun. Eles são personagens que movimentam o desencadeamento do tempo dentro da narrativa, 
unindo-se, transformando-se, reinventando-se em possibilidades infinitas.

O mesmo ocorre com o protagonista Narciso, de Metaformose que, pelo olhar lançado ao 
rio que está a sua frente, observa diversas narrativas míticas – e das quais acaba fazendo parte sem 
perceber. Em ambos os textos, personagens estão em um mundo onde a espacialidade e a tempo-
ralidade estão totalmente ligadas ao infinito. No início da narrativa, tem-se a definição temporal 
em que a obra se alicerçará. Assim como no conto argentino, o tempo caótico está presente.

Antes do Caos, da Terra, do Tártaro e de Eros, antes das potestades que pulsam nas Origens, 
tenebrosas potências do abismo primordial, antes que as dez mil válvulas abertas de Gaia paris-
sem Gigantes, Titãs e Ciclopes, antes da guerra entre os monstros da noite e a lúcida força do 
dia, antes de tudo, filho de um rio e de uma ninfa da água, Narciso, filho da Náiade, deitava de 
bruços e se olhava no trêmulo espelho da fonte (LEMINSKI, 1994, p. 15).

No primeiro parágrafo da obra brasileira de Leminski (1994), tem-se a primeira relação 
dialógica dentro da perspectiva do aspecto temporal em que se fundamenta Borges para escrever 
seu conto. Ambos os textos estão interligados pelo tempo caótico que é estabelecido pelos seus 
autores. É o que afirma Alazraki (1968) quando se refere à realidade caótica em que o tempo se 
reorganiza, cria, elimina, reinventa possibilidades temporais dentro de si mesmo, como a lingua-
gem. Assim como já mencionado anteriormente, se estabelece um labirinto temporal dentro de 
ambas as narrativas, elaborando caminhos até o infinito, sem precedentes.

Dessa maneira, a narrativa em que se encontra Narciso é anterior a qualquer definição de 
tempo e construção cronológica. Ela é anterior à criação do mundo e à do universo. Não é possível 
enquadrá-la em um momento sincrônico existente. Esse tempo é anacrônico por essência e cíclico 
por excelência. É a pedra que Sísifo carrega em suas costas e, quando chega ao topo da montanha, 
retorna ao seu início e propicia uma nova jornada.

Este lenda é a pedra de Sísifo, a pedra que Sísifo rola até o alto da montanha, e a pedra volta, sempre 
volta, penas de Hércules, trabalhos de Dédalo, labirintos, lembra que és pedra, Sísifo, e toda pedra em pó 
vai se transformar, e sobre esse pó, muitas lendas se edificarão (LEMINSKI, 1994, p. 15).

E o círculo rodando uma história sem fim, o eterno retorno, o dia, a noite, a vida, o eco, os doze signos, 
os doze trabalhos do herói (LEMINSKI, 1994, p. 18).

É a repetição das narrativas ao longo de um tempo circular que movimenta a narrativa de 

8  “Seu rosto, no vívido círculo da lamparina, era sem dúvida de um ancião, mas com algo inquebrantável e 
ainda imortal”. (Tradução livre).
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Leminski. É o constante processo de interação dialógica que sugere a construção de sentidos entre 
os textos. É a lenda que servirá de base para outra lenda que, consequentemente, será utilizada 
para a criação de outra narrativa, e assim infinitamente, até se retornar a lenda primordial e se 
iniciar o processo novamente. É a constante transformação, metamorfose dos tempos e das narra-
tivas que se encontra caracterizada no texto de Leminski e também no de Borges; ambos trazem o 
princípio da linguagem dentro de suas narrativas para exemplificar seus pensamentos.

Assim como afirma Eliade (1963, p. 67), este recomeço é também a repetição do começo 
absoluto, a cosmogonia. É o valor que faz parte da exceção, que está fora da normalidade aplicado 
ao conhecimento das origens. É o que se tem Ovídio e o que é resgatado por Leminski. É o tempo 
primordial, anterior a tudo, até ao Caos.

Antes de existir o oceano, a terra, o céu,
A Natureza era toda igual, um disforme
Caos, constituído de matéria grosseira,
Nada além de uma massa inerte, dentro da qual uma tensão
Discordante de átomos guerreava: não havia sol
Para iluminar o universo; não havia lua
Com raios prateados completando vagarosamente sua
Silhueta crescente;
Nenhuma folha balançando ao vento;
Não havia mar para além da linha da praia.
Terra, para ser exato, havia, e o ar e o oceano,
Mas terra em que o homem não poderia ficar, e água
Em que nenhum homem poderia nadar, e ar que nenhum
Homem poderia respirar,
Ar sem luz, substância em eterna transformação (OVÍDIO, 2007, p. 9).

Para iniciarem seus relatos, as narrativas analisadas se encontram em um tempo anterior à 
Cosmogonia. É dizer que o processo de interação entre textos ou discursos acontece antes mesmo 
do processo de criação do universo ou do conhecimento da origem do ser humano. É um processo 
dialógico, estabelecido pela linguagem, antes de qualquer indício de formação da História.

Dessa maneira, a narrativa vai sofrendo transformações de acordo com as transformações 
que o tempo lhe atribui. A cada momento, nasce uma nova lenda que irá se transformar e se pro-
pagar dentro do aspecto físico-temporal ao qual ela foi inserida. É a possibilidade infinita que o 
labirinto vivo traz dentro de si e faz com que a narrativa nunca termine.

Em algum lugar da Ásia, a noite gera um novo Teseu.
Palavra da Pítia, palavra de Apolo, o arqueiro implacável, o que sabe de ontem, o que sabe de hoje, quem 
sabe de amanhã.
Amanhã, Narciso, é um outro dia. Todos os dias são assim,
Como quando uma história tem dois finais, como quando uma história tem vários começos, como quan-
do uma história conta outra história (LEMINSKI, 1994, 19-20).

Nos trechos destacados, confirmam-se as transformações ocasionadas pelo tempo dentro 
da narrativa. Movimentando-se o tempo, surgem novas narrativas que são frutos do encontro de 
histórias de diferentes épocas e que serão, posteriormente, matrizes para outras narrativas futuras. 
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Assim, a fábula pode ser comparada a um labirinto vivo, que se transforma, se modifica ao longo do 
tempo – um labirinto que também é um labirinto infinito de caminhos eternos e cíclicos. É “a mul-
tiplicidade do real, a igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, 
a única realidade absoluta”, segundo Leminski (1994, p. 25). Esta eterna troca em que tudo pode 
ser traduzido em metáfora e ser, irremediavelmente, metamorfose daquilo com que se entrou em 
contato é o que move as duas narrativas tidas como corpora do presente trabalho. A metamorfose 
se faz presente na estrutura das palavras, no aspecto temporal e temático das obras, e estabelecem 
uma relação dialógica dentro desses elementos.

Mais adiante na narrativa, encontra-se a reiteração da definição temporal existente na obra 
de Leminski. Ele situa novamente o leitor dentro de um momento primordial, anterior a tudo e a 
todos, no qual a narrativa foi construída.

Antes do mar e da terra e do céu que tudo cobre, um só era o rosto da natureza no mundo, aquilo que 
chamamos de Caos, massa rude e indigesta, apenas peso inerte, desconjuntada discórdia das sementes 
das coisas. Terra, mar e ar viviam confundidos na mesma indeterminação. Zeus pôs ordem no mundo, 
Hércules pôs ordem na vida (LEMINSKI, 1994, p. 29).

Esse trecho retoma as Metamorfoses de Ovídio, em relação à criação do Universo e do 
mundo, mas também do surgimento da narrativa dentro de um tempo anterior a tudo, como já 
foi observado anteriormente. Por meio da repetição, Leminski reforça a relação dialógica com o 
seu hipotexto e confirma o processo que tanto constrói em sua obra, que é o processo contínuo 
e inevitável da metamorfose do texto. Ele trabalha dentro da perspectiva da criação por meio de 
algo já criado, porém transmutando a origem para gerar novos significados do texto recém-produ-
zido: “Este mito está morto e sobre este mito morto construirei o novo mito. Déia, ideia. Erra uma 
vez. Durar, o maior dos milagres” (LEMINSKI, 1994, p. 32). Neste trecho, além de testificar o pro-
cesso de metamorfose inerente a qualquer fábula ou mito a serem produzidos, Leminski confirma 
novamente sua perspectiva em relação à duração de uma narrativa e à projeção do tempo eterno 
dentro de um texto, para que este perdure e sirva de base para outros textos subsequentes. Aqui 
também se retoma a ideia do labirinto de Ts’ui Pên: “Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi 
jardín de senderos que se bifurcan” (BORGES, 2005, p. 259). Assim, tem-se a ideia de que Leminski 
segue as portas entreabertas de Ovídio por meio de suas narrativas cíclicas, que também configu-
ram a mesma estrutura labiríntica do conto borgiano. Indo mais além, poderia se afirmar que, em 
uma perspectiva caleidoscópica, o labirinto de Ts’ui Pên como o hipotexto das obras de Leminski e 
de Borges, e até do próprio Ovídio. Assim, seria formulada a metáfora do labirinto nas três obras e 
a totalização da estrutura labiríntica dentro das narrativas. Seria um grande elo que une todas as 
obras dentro de um processo cíclico e infindável.

É um tempo que se torna cíclico pelos inúmeros processos de criação existentes dentro de 
uma narrativa. É um labirinto temporal que utiliza de diversos caminhos, dentre eles a memória 
para construir, reconstruir e destruir as fábulas, os mitos e as narrativas ao longo do tempo.

Ninguém criou a matéria. Pedras e águas são eternas. No princípio, era o Caos. Até que um deus maior 
do que os deuses inventou uma fábula. Foi essa história que deu ordem e sentido aos elementos sem 
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destino. Uma história, sempre uma história, tudo começa com uma história, tudo termina em fábula, 
milagre, acaso, evento de probabilidade nula.
A fábula é o destino. Na geração das fábulas, os homens cifraram o desejo infinito de uma vida sem fim 
(LEMINSKI, 1994, p. 34).

Leminski mergulha o leitor em seu labirinto de tempos cíclicos, de narrativas mutantes e de 
eterna transformação para afirmar que o diálogo entre os textos é o que faz com que todas as engre-
nagens girem e se construa o mundo no qual se está inserido. Para surgir o mundo, foi necessária uma 
fábula que verbalizasse a criação deste mundo. Assim, também é a criação da própria fábula:

Fábulas ecoam fábulas, per omnia saecula saeculorum. Água na água, eco no eco, por todos os séculos dos 
séculos dos séculos dos séculos dos séculos dos super-hiper-séculos dos supra-tempos de além-milênios... 
(LEMINSKI, 1994, p. 38).

Assim, é possível afirmar que tanto Borges quanto Leminski trabalham magistralmente o 
processo de metamorfose textual com base nos aspectos temporais, estruturais e temáticos para 
pôr em prática a relação dialógica em que acreditam e se alicerçam. Criam-se metáforas linguísticas 
apontadas nos textos míticos que traduzem o processo de criação ficcional. Para ambos, o contato 
contínuo das narrativas gera infinitas possibilidades de textos que cruzarão os tempos e perdurarão 
entre as diversas gerações; textos que servirão de base para outras fábulas, a serem criadas poste-
riormente, assim como essas narrativas já usufruíram de outras, anteriores a elas. Este é o processo 
dialógico defendido neste estudo. Esta é a metamorfose (in)esperada.
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ESCRITA E ESPAÇO NO CONTO  

“MARTA RIQUELME”, DE EZEQUIEL  

MARTÍNEZ ESTRADA

Sérgio Wladimir Cazé dos Santos 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

O conto “Marta Riquelme”, do argentino Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964), apresenta-se 
como um texto do gênero prólogo no qual seu autor-narrador, identificado pelo nome de Martínez 
Estrada, comenta as Memórias de mi vida, de Marta Riquelme, manuscrito cuja cópia datilografada 
e corrigida, pronta para publicação em livro, teria desaparecido em algum momento do trajeto en-
tre a editora e a gráfica. Narração autobiográfica das experiências de Marta dos 12 aos 20 anos, as 
perdidas Memórias tratam das tumultuadas relações familiares na casa dos Riquelme Andrada, que 
vivenciam situações de disputa, indiferença, traição, incesto, suicídio e assassinato. Mesmo diante da 
ausência física das quase duas mil páginas de originais que permitiriam editar a obra, o narrador-pre-
faciador Martínez Estrada escreve o prólogo-conto valendo-se de sua memória e de seu minucioso 
conhecimento do texto extraviado, num esforço de reconstituição a posteriori da escrita de Marta.

Conto. Prólogo. Memórias. O embaralhamento das categorias textuais é uma característica 
formal que ressalta à primeira leitura de “Marta Riquelme”. Incluído entre os Cuentos completos de 
Ezequiel Martínez Estrada (Alianza Editorial, 1975), o texto faz supor que as Memórias sejam, por-
tanto, um livro imaginário, inventado pela fantasia criadora de um ficcionista. Entretanto, a combi-
nação da forma prólogo com o fato de que Martínez Estrada é, também, o nome do personagem 
(“autor” do texto que o leitor tem diante de si), gera um efeito de desconcerto e de questionamen-
to dos limites entre verdade e imaginação, realidade e ficção. A identificação do nome do narrador 
aparece de maneira incidental, em um diálogo no início do conto, no momento em que, ao relatar 
sua ida à gráfica em busca dos originais do livro a ser impresso, ele transcreve sua conversa com o 
diretor técnico do estabelecimento:

— ¿Me conoce usted? – y lo miré fijamente.
— Por supuesto, señor Martínez Estrada (MARTÍNEZ ESTRADA, 2007, p. 70).

Conforme se depreende da leitura do prólogo-conto, as Memórias teriam sido escritas en-
tre 1930 e 1938 por uma jovem de nome Marta Andrada Riquelme, aparentemente “para simple 
desahogo de un alma atormentada” (id. ibid., p. 73). No primeiro parágrafo do prólogo-conto, são 
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expostas as circunstâncias que levaram o narrador-prefaciador a receber a incumbência de revisar 
os originais das Memórias e prepará-los para publicação. Instaura-se uma situação metatextual 
que, na ausência do texto-referência, torna-se paradoxal: o leitor está diante do prólogo a um texto 
que não se encontra disponível e que toma o lugar do texto prefaciado:

Se nos introduce en el umbral de un relato, el prólogo, que nunca será abandonado en cuanto tal. Radica-
do al modo de un atractor extraño, centrípeto, absorbe toda la narración (ROMANO SUED, 2006, p. 249).

Depois de descrever as peripécias relativas ao sumiço dos originais de Marta Riquelme – 
“secuestro, pérdida o destrucción” (MARTÍNEZ ESTRADA, 2007, p. 83) –, o narrador-prefaciador 
Martínez Estrada-personagem faz um salto cronológico de três anos e retoma a narrativa a partir 
dos começos do trabalho de decifração dos “logogrifos” (id. ibid., p. 78) e “jeroglíficos” (id. ibid., p. 
81) da escrita da autora – para o qual teve a colaboração de cinco colegas, seu “círculo de exége-
tas” (id. ibid., p. 113) –, bem como de estabelecimento de uma sequência coerente para as 1.786 
páginas não numeradas, soltas, “[...] que pueden ser colocadas en diferentes lugares sin alterar el 
orden lógico del discurso, pero sí el sentido” (id. ibid., p. 80). Ele conta:

Era una letra imposible [...]. No solamente su letra representaba grafológicamente las infinitas complica-
ciones del laberinto de su alma [...], sino que las grafías amontonadas y en trazos muy personales, dificul-
taban la tarea hasta convertirla en una solución de acertijos [...]. Por lo demás es una “letra fingida”, aca-
so trazada con la mano izquierda o con el deliberado propósito de enredar la interpretación, dificultando 
la lectura con lapsus y ambigüedades que ponían en los pasajes decisivos una insalvable alternativa. Sin 
contar las páginas sin numerar, sueltas, que pueden ser colocadas en diferentes lugares sin alterar el 
orden lógico del discurso, pero si el sentido, y esto de modo fundamental (id. ibid., p. 79-80, grifo nosso).

No trecho anterior, o narrador-prefaciador faz uma analogia entre o manuscrito desorde-
nado de Marta Riquelme e o “labirinto” íntimo da memorialista, sua tumultuada alma adolescente 
tomada por sentimentos e desejos que ela mesma desconhece. Em outro momento, a analogia 
formulada pelo narrador-prefaciador vincula diretamente o manuscrito em si à forma do labirinto:

Llegamos – yo en primer término – a conocer casi de memoria el manuscrito; tanto lo habíamos hurgado, 
comentado, viviseccionado, pesado, visto del revés, mirado al trasluz de todas las posibles interpretacio-
nes y en todos los escorzos de sus laberintos y tornasoles (id. ibid., p. 85-86, grifo nosso).

A imagem do labirinto evoca a construção mitológica e sugere, no âmbito deste trabalho, 
uma outra analogia: entre as Memórias de Marta e o espaço onde se desenrolam os fatos narrados 
por ela, a labiríntica casa familiar que, após sucessivas ampliações, chega a ter 72 quartos, onde 
viviam até 120 pessoas de oito ramos diferentes da família. Tendo em vista a possibilidade de asso-
ciação entre esses dois elementos do conto – o manuscrito e a casa – propomos uma interpretação 
de ambos como uma representação alegórica de certos aspectos do espaço e da história nacional 
argentina. Nesse sentido, o narrador-prefaciador também faz uma associação entre as Memórias 
e um espaço físico mais amplo, comparando seu trabalho de comentador do texto de Marta ao de 
um guia que conduz um viajante em território desconhecido:
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Comprendo que es indispensable que ahora anticipe en este prólogo algo del contenido de la obra que 
se ha de leer, no con la intención de aclararla – eso sería imposible y ridículo –, sino como simple guía au-
xiliar en un viaje por un país maravilloso y lleno de peligros y atractivos (id. ibid., p. 83-84, grifos nossos).

Memórias de mi vida
A partir de certo momento do prólogo-conto, o narrador-prefaciador passa a transcrever e 

intercalar trechos do manuscrito que julga saber de memória e comentários de sua própria lavra 
que visam a esclarecer o texto de Marta:

Las transcripciones que aquí intercalo, por considerarlas indispensables y en la medida estrictamente 
indispensable, están hechas de memoria, sujetas por tanto a veniales errores, a lo más de puntuación y 
nunca de significado (id. ibid., p. 86).

Na ausência da “cópia datilografada e corrigida”, resultado de três anos de trabalho, ocorre, 
então, a reconstituição de uma escrita feminina ficcional por um autor-narrador masculino (tam-
bém ficcional?). Em quem o leitor pode confiar? Num narrador-prefaciador, que julga ser capaz de 
citar de memória longos trechos de uma obra sobre a qual se debruçou e que, por considerar-se co-
nhecedor o bastante do texto, já possui uma interpretação formada a respeito dos fatos narrados? 
Em uma narradora que pode ter forjado dados, nomes e situações? Seria o manuscrito autêntico 
ou apenas um romance inventado?

Como observa Gasillón (2012), diante da incerteza da obra que está compondo e baseado 
em sua lembrança da obra que lera (as Memórias de Marta), o narrador do conto passa a insistir na 
ideia de fidelidade ao conteúdo do manuscrito original e de que o texto estabelecido pelo “círculo 
de exégetas”, visando à publicação em livro, é o mais próximo possível daquele que foi pensado e 
escrito por Marta Riquelme. “Sin embargo, tanto repite esa idea, que termina por lograr el efecto 
contrario. En este texto nada es verdadero, nada está corroborado, nada tiene una única lectura ni 
interpretación” (GASILLÓN, 2012, p. 4) .

A síntese interpretativa do enredo desse conto que faz Beatriz Sarlo é lapidar: “[...] perdido el 
manuscrito, no hay verdad, sino lecturas de lecturas, lo que el protagonista cuenta que contaba Marta” 
(SARLO, 2007, p. 131).

Para tentar garantir alguma credibilidade à reconstrução que efetua do manuscrito de Mar-
ta Riquelme, o narrador-prefaciador convoca a cumplicidade do leitor. Daí as “apelaciones conti-
nuas al lector, sea en términos de una increpación directa, ‘tú’, sea en la condición neutral de la 
tercera ‘sepa el lector’” (ROMANO SUED, 2006, p. 250).

Com a desordem que preside as páginas do manuscrito de Marta Riquelme, embaralhadas e 
dependentes da participação de um leitor que organize o material disperso em um todo coerente, 
Martínez Estrada parece encenar metaforicamente até mesmo antecipar os processos teorizados pela 
estética da recepção, relativos ao modo como uma obra literária envolve o seu interlocutor principal, 
o leitor, na sua compreensão e interpretação. Na síntese de Compagnon (2001) a respeito do tema:
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O objeto literário não é nem o texto objetivo nem a experiência subjetiva, mas o esquema virtual 
(uma espécie de programa ou de partitura) feito de lacunas, de buracos e de indeterminações. Em 
outros termos, o texto instrui e o leitor constrói. Em todo texto, os pontos de indeterminação são 
numerosos, como falhar, lacunas, que são reduzidas, suprimidas pela leitura (COMPAGNON, 2001, p. 
150, grifos do autor).

Nesse sentido, o conto “Marta Riquelme” – cuja redação definitiva se deu em 1949, conforme 
nota na edição dos Cuentos completos – prefigura, ainda, uma tendência que viria a ser marcante na 
literatura latino-americana da segunda metade do século: a da metalinguagem. Comentando essa 
fase do desenvolvimento literário no continente, Haroldo de Campos escreve que “a irrupção da te-
mática metalinguística produziu, na literatura latino-americana, a contaminação da prosa de ficção 
pela do ensaio crítico” (CAMPOS, 1977, p. 42). No caso de “Marta Riquelme” de Martínez Estrada,

a pesar de que el narrador repite constantemente que estamos frente a un prólogo, burla las conven-
ciones genéricas y las pone en crisis, porque el texto se transforma en un cuento largo con diferentes 
historias entrecruzadas (GASILLÓN, 2012, p. 3).

Entretanto, trata-se de fenômeno que tem raízes anteriores. Ao tratar da apropriação pela 
ficção literária da primeira pessoa no século XVIII, como parte das técnicas de simulação da veraci-
dade atribuída aos gêneros confessionais, Arfuch (2010) registra que

Paul Ricouer [...] alude aos procedimentos de verossimilhança que tiveram no romance inglês do século 
XVIII um interessante espaço de experimentação, assinalando que, enquanto o Robinson Crusoé recorria 
à pseudoautobiografia por imitação das inumeráveis formas do relato autorreferencial da época [...], 
Richardson aperfeiçoava, no trajeto de Pamela a Clarissa, a multiplicação das vozes para desenhar mais 
fielmente a experiência privada [...]. Alternam-se, assim, a visão feminina e a masculina no âmbito da 
suposta veracidade [...] (ARFUCH, 2010, p. 46).

Na tradição literária hispânica, pode-se situar “Marta Riquelme” na linhagem de relatos interca-
lados que remonta aos prólogos de Lazarillo de Tormes, de autor anônimo, e ao Don Quijote, de Cervan-
tes. Na Argentina, o conto de Martínez Estrada tem como antecedente, num certo sentido, o texto que 
muitos consideraram o primeiro da literatura nacional: o conto “El matadero”, de Esteban Echeverría, 
escrito “[...] em algum momento entre 1837 e 1839, mas com publicação póstuma em 1871 [...]. Texto 
fundador, mas ao mesmo tempo inédito – o primeiro, invisível e secreto” (BRIZUELA, 2010). No século 
XX, “Marta Riquelme” relaciona-se, ainda, com o novo gênero literário imaginado por Macedonio Fer-
nández e Jorge Luís Borges: o de comentários, prefácios e resenhas a livros inexistentes.

Para Sommer e Yudice (1986), a produção literária dos escritores conhecidos como os autores 
do “boom latino-americano” foi precedida por uma serie de obras que já antecipavam algumas das 
características formais que viriam a ser associadas à geração dos anos 60 e 70. Entre essas caracte-
rísticas, destaca-se uma linha narrativa descontínua, que gira em torno de um movimento sem saída 
(“circle around to a dead end”), e personagens de alguma maneira forçados à auto-reflexão (“virtually 
forced to self-reflexivity”). Assim, escritores como Borges, Juan Rulfo e Felisberto Hernández, entre 
outros, produziram contos nos quais
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selfconscious experimentation challenges the institutionalized concept of the work of art as a coherent 
and perfected totality along with the program for a national self-improvement of the romances. […] In-
stead, literature was now read as a series of fragments […], acknowledging the disjuncture of perceptions 
and experience and rejecting the impulse to imprison narrative in neat and predictable plots and points 
of view (SOMMER; YUDICE, 1986, p. 197, grifos nossos).

Com a geração a qual pertenceu Martínez Estrada, teria começado um processo de ques-
tionamento e suspensão da voz e do controle autorais, de fragmentação das caracterizações de 
tempo, espaço e linguagem, como parte de uma estratégia de rompimento da rigidez dos mitos 
históricos (id. ibid., p. 196).

La Magnolia
Num artigo intitulado “Eros como espelho da Pátria”, a crítica Doris Sommer (1989) anali-

sa como uma parcela significativa da produção ficcional latino-americana, nas primeiras décadas 
de independência, girou em torno de um paralelo entre a formação das novas nações e a união 
conjugal, incorporado aos romances de fundação. Partindo de uma associação entre apego eróti-
co e patriotismo, Sommer (1989) conclui que, naquele momento de consolidação das repúblicas 
latino-americanas, em que se fundava, simultaneamente, um país e uma literatura, “[...] a nação 
e a sexualidade não são metáforas uma da outra, mais [sic] metonímias que [não?] se separam 
mutuamente”,1 e isso se reflete no enredo dos romances românticos escritos na América Latina no 
século XIX, em cuja trama os personagens almejam basicamente fundar uma família e inserir-se na 
sociedade. Assim, esses romances “tabulam uma dialética entre o amor e a nação” e

conseguem montar o desejo em espiral ou em ziguezague ascendentes dentro da dupla estrutura que 
mantém a narração projetada até ao futuro por meio da mútua impulsão que o erotismo e o patriotismo 
exercem entre si (SOMMER, 1989, grifo nosso).

No conto “Marta Riquelme”, pode-se apontar uma dinâmica semelhante entre erotismo 
e nação, mas com sentido distinto, no qual a narrativa descreve não um movimento linear e pro-
gressivo, mas incerto, fragmentado, que se materializa no andamento oscilante do prólogo-conto, 
na metáfora do manuscrito com as páginas desordenadas, ou, ainda, no livro impossível de ser 
publicado porque desapareceu. Já estamos na metade do século XX, em que ecoam as formulações 
pessimistas e fatalistas a respeito do destino da Argentina, expressas por Martínez Estrada no seu 
célebre ensaio Radiografia de la pampa (1933). 

O espaço ficcional central na construção do relato, no qual se desenrola o drama de Marta, é 
La Magnolia, o casarão familiar, a “antígua finca colonial” (MARTÍNEZ ESTRADA, 2007, p. 90, grifos 
nossos) de quinze quartos, que passa por sucessivas ampliações de forma a abrigar toda a família, 
chegando a 72 quartos onde vivem 120 pessoas. Situada em Bolívar, cidade encravada no pampa 
argentino, La Magnolia oferece, em suas transformações ao longo do tempo e em suas relações 

1              As duas anotações entre colchetes se devem a nossa avaliação de que, a julgar pelo contexto e pelo sentido do 
texto de Sommer, a tradução ou paginação do Jornal do Brasil incorreu em erro: no primeiro caso, a palavra antes de “me-
tonímias” seria a conjunção “mas”; no segundo, faltou a palavra “não” entre “que” e “se”, ficando o texto: “metonímias 
que não se separam mutuamente”. Seria necessário verificar o texto original em inglês, algo que não nos foi possível.
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com as paisagens rural e urbana, uma oportunidade de discutir como o conto “Marta Riquelme” 
encena aspectos da geografia e da história da Argentina. No início do texto, o narrador-prefaciador 
descreve uma visita que fez à cidade de Bolívar, na intenção (frustrada) de descobrir o paradeiro da 
autora das Memórias (sublinhe-se o nome escolhido pelo ficcionista Martínez Estrada para batizar 
a cidade onde se localiza o enredo, evidente alusão ao líder político e herói da independência de 
vários países da América Latina):

Creo que el pueblo de Bolívar es apacible y de población no muy grande; pero si uno olvida que esos 
hechos ocurrieron allí y en nuestro tiempo, podría caer en la falsa idea de que se trata de una ciudad 
inmensa y de tiempos muy lejanos. Falta aclarar, además, si la autora no ha situado la acción en Bolívar 
por una de sus travesuras habituales (MARTÍNEZ ESTRADA, 2007, p. 84-85, grifo nosso).

Em outro momento, o narrador comenta as descrições da casa, as quais constam do texto 
escrito por Marta Riquelme nas Memórias:

La casa es descrita hasta convertirse, no solamente en el seno de estos numerosos episodios dramáticos, 
sino en personaje que influye, con su carácter, su arquitectura, el lugar apartado en que se eleva y el 
aspecto que adquiere según los días y las horas, en personaje protagonista de la historia. Dice la autora: 
‘La casa era una tragedia, y nosotros no hacíamos más que representarla. En esa casa no podían ocurrir 
sino los hechos que ocurrían, ni vivir otras personas que las que vivían’ (id. ibid., p. 88-89, grifo nosso).

Ao fazer uma analogia entre a vida familiar em La Magnolia e o gênero dramático clássico (a tragé-
dia) a personagem Marta situa, numa dimensão trágica, situações como o suicídio de Margarida (motivado 
pela disputa entre ela e Marta pelo amor de Mario) e a relação incestuosa entre Marta e o tio, Antonio.

Numa citação extraída das Memórias e incluída pelo narrador em seu prólogo, Marta se alonga na 
descrição da casa ao longo do tempo, vinculando explicitamente o espaço narrativo e o tempo ficcional:

La Magnolia era una antigua finca colonial que construyó mi bisabuelo. Tenía entonces no menos de 
quince habitaciones que ocupaba, además del solar que ahora conserva, una fracción muy grande de 
campo. Allí vivían todos los parientes, y la familia era muy numerosa; de modo que la casa estaba total-
mente habitada. Con posteridad, no tengo idea cuándo, se agregaron más habitaciones y se formaron los 
tres patios que todavía existen separados por una tapia que no impide ver desde las habitaciones altas 
el resto de la finca. Ese solar vino a quedar situado en pleno centro porque se vendieron lotes de aquel 
campo y se fue construyendo hasta formarse el pueblo, y más tarde la ciudad. Si por general los pueblos 
se forman por derramamiento de las gentes de una casa hacia los alrededores, en nuestro caso ocurrió 
lo contrario: los alrededores fueron estrechándose y al fin la casa vino a ser todo el pueblo resumido, 
condensado. [...] En fin, a comienzos de este siglo ya tenía las setenta y dos habitaciones, parte de las 
cuales ocupamos nosotros ahora (id. ibid., 2007, p. 90-91).

Em termos gerais, podemos pensar, com Foucault (2013), que o abandono das grandes 
narrativas nacionais corresponde à mudança na relação do homem como o tempo e o espaço a 
partir do século XX. A preocupação com a questão do espaço emerge para Foucault da constata-
ção, enunciada na conferência De espaços outros (1967), de que esse seria o grande tema de nossa 
época, em contraposição à “grande obsessão” do século XIX, que teria sido o tempo. A marca da 
simultaneidade, da justaposição, faz com que para nós o mundo seja experimentado como uma 
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“[...] rede que liga pontos e entrecruza seu emaranhado” (FOUCAULT, 2013, p. 113). Assim, a ideia 
de configuração, que consiste no esforço de identificar uma certa organização espacial de elemen-
tos distribuídos através do tempo, estabelecendo entre eles relações de justaposição ou oposição, 
seria uma nova maneira de tratar a própria história, pensada não em termos de desenvolvimento 
progressivo, mas de relações entre acontecimentos distantes no tempo e no espaço.

Ainda em diálogo com Foucault, agora a partir da conferência Linguagem e literatura (1964), 
Gama-Khalil (2010) assim se posiciona:

Entendemos que não há como dissociar na prática o tempo do espaço. Contudo, se se coloca em questão 
a preeminência de um sobre outro, ela deve ser conferida ao espaço, já que o tempo é concretizado no 
espaço (GAMA-KHALIL, 2010, p. 228).

Essa indissociabilidade entre espaço e tempo pode ser constatada na descrição feita por Mar-
ta de como a casa foi construída, pouco a pouco, ao longo dos anos, mediante a anexação de novos 
quartos e pátios. A multiplicação dos quartos e pátios na casa corresponde à multiplicação dos ha-
bitantes em La Magnolia, que chega a 120 pessoas, no momento em que o prólogo-conto é escrito 
(assim o narrador-prefaciador nos informa, após sua viagem a Bolívar para uma investigação paralela 
à decifração do manuscrito). E, ainda, da quantidade de dossiês que compõem os processos abertos 
na justiça por alguns dos parentes contra o avô, alegando direitos de propriedade: dos dois dossiês 
iniciais, seu número chega a 106 dossiês, após um período de 81 anos (outra informação escrupu-
losamente fornecida pelo narrador-prefaciador, e com a qual se torna possível datar a construção/
fundação da primeira La Magnolia pelo bisavô de Marta, na década de 1860).

Por fim, parece existir uma correspondência alegórica entre a ampliação da casa a multi-
plicação de páginas do manuscrito de Marta, reforçando a associação que fizemos anteriormente. 
A construção do labirinto La Magnolia, por adição e justaposição de novos quartos e pátios, se 
estrutura e se espelha no “labirinto” textual das Memórias, perdidas e reconstituídas pelo narra-
dor-prefaciador num conto-prólogo. O conto “Marta Riquelme” seria, então, o relato paralelo de 
duas histórias: a das vicissitudes de uma jovem mulher e as de uma jovem nação, alegoricamente 
imbricados uma na outra. Citamos Piglia2 (2004) em suas “Teses sobre o conto”:

A versão moderna do conto [...] abandona o final surpreendente e a estrutura fechada; trabalha a tensão 
entre as duas histórias sem nunca resolvê-la. A história secreta é contada de um modo cada vez mais 
elusivo. O conto clássico à Poe contava uma história anunciando que havia outra; o conto moderno conta 
duas histórias como se fossem uma só (PIGLIA, 2004, p. 91).

Em trabalho sobre os temas enfocados por Martínez Estrada em Radiografía de la pam-
pa, Peter G. Earle destaca “[...] la realidad y simbolismo de la formación de una ciudad argentina, 
que es el verdadero núcleo de la visión histórica del autor” (EARLE, 1996, p. 469) e, referindo-se a 
“Marta Riquelme”, sugere “[...] la equivalencia exacta entre la casa-ciudad (La Magnolia-Bolívar) y 
la voraz capital de la República Argentina” (loc. cit.). Para Earle (1996),

2  Na contracapa do volume Juan Florido. Marta Riquelme, publicado pela Interzona (Buenos Aires, 2007), cons-
ta a seguinte declaração atribuída a Ricardo Piglia: “‘Marta Riquelme’ es uno de los mejores cuentos que he leído”.
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[...] se trata del fenómeno ‘centrípeto’, de la penetración demográfica y espiritual en una comunidad ur-
bana de los elementos primitivos desde espacios más allá de la periferia [...]. Así como los antepasados de 
Marta Riquelme fueron llegando – primero a una finca llamada “La Magnolia”, después al hotel en que se 
convirtió, y finalmente a la pululante ciudad que tendría que dar albergue a la constante inmigración – se 
fue poblando sin orden ni plan la capital de la República” (EARLE, 1996, p. 469).

Nesse sentido, é interessante comparar os trechos de descrição de La Magnolia, citados 
pelo narrador-prefaciador a partir dos manuscritos de Marta, com os comentários de Martinez 
Estrada sobre o crescimento de Buenos Aires em Radiografia de la pampa, como por exemplo o 
seguinte, em que ele compara a capital com as demais cidades argentinas: 

Ninguna ciudad es otra cosa que un pueblo que ha prosperado más; pero ninguna ha dado ese paso con 
que el pueblo se desprende pujante de su estúpida rustiquez y toma los modales amplios e desenvueltos 
sin grosería de la ciudad (MARTÍNEZ ESTRADA, 1930 [1996], p. 146-147).

Voltemos a “Marta Riquelme”, já com vistas às considerações finais mas ainda na perspecti-
va de associação alegórica, no contexto do relato, entre Marta/manuscrito/La Magnolia. No início 
do conto, o narrador se desculpa para o leitor por ter se afastado da forma usual dos prólogos ao 
contar peripécias relativas ao sumiço dos originais e histórias de bastidores da preparação do livro:

Aunque este es episodio extraño al texto, no lo es cuanto coincide en su semántica con el destino de la 
autora y aun refleja una faceta pavorosa de su misteriosa existencia. También ella fue misteriosamente 
arrebatada al mundo o sustraída a nuestro vivir terrestre, por decirlo así, ya que me ha sido imposible 
encontrarla viva ni muerta (MARTÍNEZ ESTRADA, 2007, p. 68, grifo nosso).

Por outro lado, já no final de “Marta Riquelme”, o narrador-prefaciador nos informa que a 
fuga de casa foi a solução encontrada pela personagem para os problemas vividos no seio familiar. 
Ele então transcreve trechos em que ela narra sua partida, em busca do tio (e agora possível amante) 
Antonio: “[...] La Magnolia, al alejarme para siempre se hundía, se disolvía en la niebla. Era un pan-
teón lleno de sepulcros, al cual para siempre daba mis espaldas” (id. ibid., 2007, p. 116, grifo nosso).

Desaparecimento do manuscrito. Desaparecimento da narradora-memorialista. Sumiço do 
casarão na névoa matutina. Os três elementos que se dissolvem no desenrolar da narrativa de 
Martínez Estrada põem em cena, ao mesmo tempo, mediante o uso da metalinguagem e da frag-
mentação das caracterizações de tempo e espaço, o questionamento da autoridade da voz autoral 
tradicional e a impossibilidade da construção de uma narrativa única, que dê conta integralmente 
da história nacional de um povo ou país. Tais características, juntamente com as questões de gêne-
ro presentes no conto,3 possivelmente permitiriam situar e analisar “Marta Riquelme” no âmbito 
da teoria pós-moderna e dos estudos pós-coloniais.

3  Devido ao espaço insuficiente, não foi possível, neste trabalho, discutir as questões de gênero presentes em 
“Marta Riquelme”.
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ESTRATÉGIAS NARRATIVAS SINGULARES:  

UMA LEITURA DE LOS SANTOS INOCENTES, 

DE MIGUEL DELIBES, E DE CARTÃO-POSTAL, 

DE LIVIA GARCIA-ROZA

Jorge Paulo de Oliveira Neres 
Universidade Estácio de Sá (Unesa)/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

O estabelecimento de fronteiras entre os gêneros, na Literatura Contemporânea, se torna 
cada vez mais problemático na medida em que as variantes estruturais narrativas se ampliam no 
seu caráter híbrido. Arriscar-se a pontuar uma narrativa como específica de um gênero pode levar 
o(a) pesquisador(a) a cometer erros crassos. Do mesmo modo, a discussão em torno da natureza 
do estilo de uma dada obra se perde na própria teia de nomenclaturas que, muitas vezes, ainda não 
se evidenciaram de forma clara. Estão aí as nebulosas fronteiras entre Modernidade e Pós-Moder-
nidade, que não nos deixam enganar. Da mesma forma, a névoa permanece quando se discutem 
os subgêneros, como são os casos da metaficção histórica, da narrativa neorrealista, ou mesmo das 
narrativas fantásticas.

As obras que a presente comunicação se propõe a discutir se inserem neste caso. De um 
lado, temos o romance Los santos inocentes (1981), de Miguel Delibes (1920-2010); do outro, a 
narrativa Cartão-postal (1999), de Livia Garcia-Roza, escritora contemporânea.

Com Delibes (1981), temos uma narrativa extremamente densa e tensa, cujo desenrolar se dá 
no período da Ditadura de Franco, em Extremadura, onde a família de Paco, el bajo, é submetida aos 
ditames e crueldade de um senhor de terras, Señorito Iván que, com mão de ferro e apoio da Igreja e 
do contexto político impõe não só o seu poder, mas também suas idiossincrasias pessoais, condenan-
do a família ao silêncio e à impotência diante da inexorabilidade de um poder inquestionável. O ambi-
ente narrativo e o contexto nos remetem, nas suas entrelinhas, a uma narrativa de extração histórica. 
Observamos, no entanto, que sua tessitura vai além, situando-se muito mais no âmbito psicológico 
do que propriamente nos elementos referenciais externos, fato que torna a novela singular, seja pela 
forma como trata a matéria histórica, seja pelas inovações presentes em sua linguagem e nas estraté-
gias estéticas empregadas pelo autor. Notamos, em primeiro lugar, que apesar de o contexto histórico 
se impor através das ações das personagens – sejam elas opressoras ou oprimidas – o referencial ex-
terno histórico é mínimo ao longo da narrativa, impactando muito mais no comportamento interior 
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de cada uma delas, com reflexos decisivos nas suas atitudes, do que propriamente num caminho con-
trário; ou seja, o elemento histórico se apresenta subjacente no transcorrer do enunciado. Em outras 
palavras, queremos dizer que a História, enquanto matéria narrativa, assume um caráter muito mais 
implícito do que explícito nesta obra de Miguel Delibes, na qual o que interessa não são somente os 
grandes vultos, tampouco os grandes eventos históricos, 

[...] mas também a jornada cotidiana e cinzenta do homem comum. O ficcionista não se debruça nos-
tálgico apenas sobre os tempos remotos, mas acompanha o nervoso pulsar da vida contemporânea, às 
vezes “antecipando” o que a História propriamente dita confirmará mais tarde. A substância histórica 
confunde-se com a política (BASTOS, 2000, p. 4).

É justamente nesta “jornada cinzenta do homem comum” que Delibes (1981) constrói uma 
narrativa que, ao desvelar o cotidiano de uma família oprimida por seu patrão, traz para o plano 
ficcional o elemento histórico maior – no caso, os desmandos da ditadura franquista. Em linhas 
gerais, o romance trata do cotidiano da família de Paco, el bajo, constituída por sua esposa, Régula, 
pelos filhos Rogelio, Quirce, Nieves e a Niña Chica, e por seu cunhado Azarías – dito inocente, por 
sofrer certo retardamento mental –, todos submetidos às regras e mandos do senhor da fazenda, el 
Señorito Iván: empregados e aos serviços de seu senhor não só nos afazeres ordinários da fazenda, 
mas também nas predileções de lazer do Señorito (dentre as quais se destaca a caça). A submissão 
e a ordem hierárquica regem os princípios da fazenda, não sendo permitido aos serviçais sequer o 
dom da palavra, a não ser o acatamento servil às ordens e o silêncio consentido. É uma narrativa 
marcada pela violência – seja ela a da subserviência, notadamente da parte dos chefes da família 
Paco, el bajo e Régula, seja pela humilhação que os donos do poder na fazenda perpetram a seus 
empregados –, que culmina com o restabelecimento da justiça justamente pelas mãos do inocen-
te alienado, Azarías, que, obrigado pelo Señorito a ajudá-lo em uma caçada, acaba matando-o 
motivado pela vingança, já que Señorito Iván, momentos antes, alvejara e matara seu pássaro de 
estimação, La milana. 

Sob o ponto de vista da construção estética, a novela de Delibes (1981) apresenta inovações 
marcantes, principalmente no que se refere à linguagem, com fortes marcas da oralidade regional e 
ausência de pontuação diacrítica: marcas que conferem poeticidade ao relato. Estes aspectos pos-
sibilitam uma narrativa polifônica, na qual o narrador se alterna constantemente entre as vozes das 
personagens, rompendo com a linearidade comum às narrativas realistas e adentrando, de alguma 
forma, no modelo que ora se denomina pós-moderno, uma vez que, além da ironia que perpassa 
o relato, encontram-se, também, relações dialógicas com a tradição, notadamente com o texto 
bíblico, visto sob o olhar irônico de Delibes (1981) na própria referência ao episódio da matança de 
crianças – que eram chamadas de “Santos Inocentes” – por parte de Herodes, em sua busca pelo 
Menino Jesus. A ironia com a tradição, de acordo com as marcas da pós-modernidade, se dá na 
inversão dos valores consoantes aos princípios cristãos, uma vez que, se na Bíblia eram os cristãos 
os perseguidos por Herodes, na Ditadura franquista a Igreja se alia ao Ditador, contribuindo para 
a submissão e aniquilamento dos inocentes pobres, representados pela família de Paco, el bajo e, 
mais precisamente, por Azarías que, em sua essência, é a representação mais nítida do oprimido. 
Reside, pois, nesta relação dialógica com o texto bíblico, a grande ironia delibesiana, já enunciada 
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no próprio título da obra, uma vez que, segundo Martinez (2009):

No obstante, y ahí reside la fuerza de un planteamiento novelesco que evita deliberadamente caer en 
soluciones consoladoras para el lector, el sufrimiento de estos santos inocentes carece de la significación 
transcendente que tiene el martirio de los del evangelio, ésa que San Agustín se encargó de explicitar 
con fervor al llamarlos “primícias de los mártires”, “ya que no sólo por Cristo, sino en vez de Cristo, 
perdieron su vida”. [...]. Los santos inocentes de Delibes, en cambio, están abandonados en un mundo 
que se proclama cristiano, pero donde la redención, paradojicamente, no se há concretado y en el que 
los representantes de aquel Jesús, que supuestamente vino a salvarlos, no se ocupan de ellos, es más, 
bendicen a sus opresores, a sus “herodes” cotidianos (MARTINEZ, 2009, p. 2).

Sob o ponto de vista da construção narrativa, o relato de Delibes (1981) é extremamente 
dinâmico, fugindo ao modelo dos romances tradicionais. Em suas linhas iniciais, já percebemos a 
ausência de fronteiras entre narradores e personagens, com os discursos sobrepondo-se, entrecor-
tando-se e alternando-se na polifonia peculiar às narrativas pós-modernas. Além disso, o recurso 
da oralidade, tão funcional e veloz na comunicação cotidiana, apresenta suas marcas em Los santos 
inocentes, conferindo-lhe a praticidade da linguagem do dia a dia do universo camponês de Extre-
madura, onde a narrativa é ambientada. Construído nos moldes de um grande poema, apresenta 
uma essência lírica que se contrapõe à matéria violenta que constitui seu tema. Assim, no relato 
altamente poético, a pontuação peculiar à prosa tradicional é dispensada, e a forma fragmentada 
como a de um poema não implica, de forma alguma, na perda da homogeneidade inerente a quais-
quer narrativas, conforme se observa no trecho a seguir:

[...] y enojada, se iba en busca de la Niña Chica, la tomaba en sus brazos y se se la entregaba al Azarías,
Toma, duermetela, ella es la única que te comprende, y el Azarías recogia amorosamente a la Niña Chica 
y, sentado en el poyo de la puerta, la arrullaba y la decía a cada paso, con voz brumosa, ablandada por 
la falta de dientes,
Milana bonita, Milana bonita,
Hasta que los dos, casi simultáneamente, se quedaban dormidos a la solisombra del emparrado, sonri-
endo como dos ángeles [...] (DELIBES, 1981, p. 71-72).

As marcas profundas da oralidade, mais precisamente da oralidade regional, acentuam a in-
teireza do relato, contituindo-se num dos aspectos principais a conferir-lhe a plausibilidade. Segun-
do Nascimento (2001, p. 156), “o êxito da obra delibesiana está na perfeita adequação da lingua-
gem aos personagens e ao meio que fazem parte”. Em outras palavras, Delibes mantém intrínsecas 
relações de fidelidade com o ambiente de sua narrativa, justamente por transpor para sua obra a 
língua de Castilha e de Extremadura, conforme acrescenta a autora:

Miguel Delibes quer dar a conhecer o universo linguístico castelhano. Utiliza o repertório dessa limitada 
região tal como o sal na conservação dos alimentos: a palavra é usada para conservar a língua. Como 
o sal, a palavra dá sabor. Na cultura bíblica e judaica, o sal é sabedoria; sabor/saber/sabedoria tem a 
mesma raiz, pertencem à mesma família linguística. A palavra em Delibes é o sal do texto, saboroso, 
derretido, impregnando tudo com seu toque especial e atuando de dentro, inperceptivelmente, indis-
pensavelmente. De seu texto transborda sem ostentação a riqueza da língua de Castilha; Delibes a quer 
fecundante e alentadora. Artista da palavra, o escritor cria seus personagens e estrutura seu texto sem 
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perder de vista o que a recriação da linguagem de cada um permite revelar de seu tempo, de seu grupo 
social e de sua própria importância representativa (NASCIMENTO, 2001, p. 156).

A narrativa de Cartão-postal, de Livia Garcia-Roza (1999), por sua vez, se constitui naquele 
modelo que poderíamos denominar romance psicanalítico, permeado pelo fantástico e até mesmo 
pelo estranho. Dizemos psicanalítico e, para sermos mais precisos, uma narrativa que traz à tona 
marcas de esquizofrenias de uma família completamente desestruturada, vista pela ótica de uma 
criança: o narrador João, que experimenta o caos de um ambiente familiar completamente insólito, 
desregrado, cujos integrantes agem além dos limites da loucura, da insanidade e da promiscuidade.

Percebem-se, com o transcorrer do relato, situações que denotam marcas estranhas que o 
permeiam. Em primeiro lugar, em nenhum momento o menino diz o nome de sua mãe, restringin-
do-se a referenciá-la como “minha mãe”; já o pai se chama Vera, e pretende abrir um serviço de 
resgate em motéis; a mãe, por sua vez, é atriz e trabalha como doublé de artistas de cinema. Além 
de João, tem a filha menor, Clara, muitas vezes vítima das histórias aterrorizantes contadas por 
João. A atitude passiva e impassível do pai diante das situações já denotam a desestruturação da 
família, fato que se comprova no momento em que a mãe anuncia a separação e o pai permanece 
na mesma posição em que se encontrava: sentado na poltrona e sem esboçar qualquer reação, 
anuindo, assim, à nova situação. A mãe decide partir para o Cartão-postal e é justamente neste 
espaço que o desequilíbrio se instaura e se acentua:

Tudo começou no dia em que mamãe disse que iria se separar de papai. Gritava correndo pela casa e 
jogando roupas dentro da mala, que não seria mais feliz. Gritava comigo também para que eu juntasse 
minhas coisas e as de minha irmã. O telefone tocava mas ninguém atendia. Meu pai estava sentado na 
poltrona da sala, imóvel, com o jornal caído no colo (GARCIA-ROZA, 1999, p. 7).

Vê-se, na alteridade da enunciação, uma narrativa em permanente trânsito entre os espa-
ços da residência do menino e a casa de sua avó, chamada por ele de Cartão-postal, um espaço 
aparentemente bucólico cuja representação remete a uma tela de Van Gogh.1 Na verdade, um 
cartão-postal holandês, conforme a descreve o narrador:

Minha avó mora num cartão-postal holandês. A casa fica no centro de um jardim; além da porta e janelas 
azuis, tem uma chaminé com fumaça enrolada no ar. Ao lado direito da casa tem uma árvore e, próxima 
a ela, uma borboleta azul; do lado esquerdo, num jardim menor, outra árvore, da qual pende um balan-
ço. Vovó conta que quando minha mãe era pequena quase enforcou uma amiguinha em suas cordas; a 
menina chamava-se Ana Bobe. Tem também a trepadeira que sobe agarrando-se às paredes da casa e 
depois volta despencando sobre a varanda (GARCIA-ROZA, 1999, p. 8).

A avó, aparentemente, mora sozinha, acompanhada de uma gata cega, Catarina, que en-
controu perdida no jardim. Ali recebe a visita da outra filha, professora de Língua Inglesa e que só 
se comunica em inglês. Segundo o narrador, sua tia nunca se casou porque seu noivo, às vésperas 
do casamento, tomou um avião e “desapareceu nas nuvens”. Além dela, sua avó tem outra filha, 

1  A capa da edição do livro é baseada em um detalhe do quadro Thatched Cottages in the Sunshine: Reminis-
cence of the North, de Vincent Van Gogh, obra datada de 1890.
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também Catarina, correspondente jornalística que vive no Oriente Médio em meio a bombardeios, 
e é lésbica. Note-se que a avó pôs o mesmo nome da filha na gata. Por fim, a avó tem outro filho, 
Vicente, que é o elemento desestabilizador do Cartão-postal em função de seu comportamento 
aparentemente louco e explosivo. A casa, portanto, se constitui no espaço do estranho, onde as 
situações as mais insólitas acontecem, conforme descreve o narrador:

De vez em quando, a casa balança. As coisas despencam no chão, escorregando de um lado para o outro, 
as gavetas se abrem todas ao mesmo tempo, os talheres deslizam tilintando sobre a pia e as janelas se 
abalroam. Alguém escolhendo cartão-postal. Vovó deita-se no chão, com Catarina debaixo dela e com os 
braços sobre a cabeça, e me faz deitar também, como nos filmes de guerra. Quando os barulhos termi-
nam, leva algum tempo arrumando a casa outra vez. No final, sempre deixam vovó de lado no seu canto 
holandês (GARCIA-ROZA, 1999, p. 8-9).

Observe-se que, acentuando este fato estranho – alguém escolher um cartão-postal e a 
casa balançar – há o fato de o avô estar enterrado no quintal da casa, aproximando a família de uma 
espécie de cultivo da morte. Da mesma forma, o estranho se acentua com as incursões loucas do 
tio Vicente que, sempre quando vem à casa, provoca algum tipo de distúrbio. Acrescente-se a isto o 
fato de que a mãe, após a separação, arranja um namorado, também desajustado, ator e, como ela, 
doublé, Chico Danger, e que instaura na relação com a mãe o elemento sexual de forma promíscua.

Apesar deste caos familiar e das situações estranhas que ocorrem ao longo da narrativa, não 
podemos situar, de forma precisa, o romance de Garcia-Roza no rol de narrativa fantástica – apesar 
da presença ostensiva do sobrenatural –, mas, minimamente, no de uma narrativa insólita, na medida 
em que referenciadores da logicidade do real estejam presentes no relato. Afirmamos isto em função 
das marcas referenciais, comuns ao cotidiano do leitor, apesar de existir a incidência do estranho no 
transcorrer narrativo. Dizemos isto baseados nas considerações de Todorov (2012, p. 30) em torno 
dos conceitos de “Fantástico”, “Maravilhoso” e de “Estranho”, quando afirma o seguinte:

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que é exatamente o nosso, aquele 
que conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser 
explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas 
soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação, e nesse caso 
as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte 
integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós [...] 
(TODOROV, 2012, p. 30).

E prossegue:

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se o fantástico para se en-
trar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um 
ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural (TODOROV, 
2012, p. 31).

Cartão-postal é um romance que se encaixa, de alguma forma, nestes conceitos permeá-
veis oferecidos por Todorov (2012), principalmente pela natureza do relato. Uma narrativa na qual 
o inadimissível adentra o plausível, sustentado por uma aparente “normalidade” de acontecimentos 
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perceptíveis na compreensão do narrador – uma criança. Entendemos, assim, que a chave para a 
compreensão da narrativa insólita de Garcia-Roza está justamente na forma como o menino João, 
enquanto criança e narrador, recebe os desajustes de sua família e os verbaliza enquanto enunciado.

Ao longo da narrativa, João apresenta sua família e revela o comportamento doentio de 
cada um de seus integrantes e daqueles que participam do universo de ação. Nada segue qualquer 
logicidade: são atitudes as mais estapafúrdias, aquelas que revestem os variados perfis das perso-
nagens. Sua mãe se revela uma tresloucada, ninfomaníaca e psicologicamente desasjustada; a avó, 
por sua vez, por trás de uma aparente razoabilidade, revela também profundos desajustes emoci-
onais pelas atitudes insólitas que toma e pela forma como rege os destinos da família; o mesmo se 
pode dizer das tias: uma, professora de inglês, ensandecida com o desaparecimento de um suposto 
noivo e que só se comunica neste idioma; a outra, correspondente de guerra no Oriente Médio, 
vivendo em meio a bombas e que é lésbica. Vicente, o tio, é louco e detonador de todas as com-
plicações advindas à família. O pai, Vera, é a expressão autêntica da passividade e do alheamento 
em relação a tudo o que se dá em sua família e, obviamente, o impacto de atitudes tão deslocadas 
daquilo que se poderia esperar de uma família recaem decisivamente nas crianças, João e sua irmã, 
Clara, reflexos diretos de tanto desajuste. O desequilíbrio se acentua no relacionamento da mãe 
com o namorado, Chico Danger, e com o trânsito livre de suas atividades profissionais de doublé 
com sua vida pessoal, fato que impacta decisivamente na configuração dos perfis das personagens 
e no desenrolar do relato.

A relativa circularidade de Cartão-postal remete a um final em aberto, fugindo ao padrão 
realista tradicional. Apresentam-se, ainda, fortes marcas de oralidade – afinal, a voz narradora é a 
de uma criança, em primeira pessoa e que, muitas vezes, reproduz o discurso adulto:

Minha avó tem também outro filho, Vicente – Vicentinho –, que eu nunca tinha visto. Volta e meia fala-
vam dele. Dizem que é forte e perturbado, faz vovó sofrer muito e chorar à beça. Ela tem uma foto dele 
em cima da cômoda no quarto. Vicentinho é dinamitador. Implode casas, pontes, edifícios, parece que 
foi assim que se acalmou, vendo as coisas indo pelos ares, desabando, destruídas. Contam que nessa 
hora ri muito, de satisfação. Vovó comentou que antes de escolher a profissão ele gritava com todo 
mundo, batia nas pessoas, rebentava o que via pela frente.Titia diz que ele é feito de muito ódio: hate. 
Mamãe diz que ele é um animal. Eu não digo nada porque só o conheço de retrato. Todas as noites, vovó 
reza em frente à fotografia de Vicentinho, pedindo que Deus ilumine seu caminho, pede por nós tam-
bém, depois faz o sinal-da-cruz e deita-se gemendo. Dor na coluna (GARCIA-ROZA, 1999, p. 12).

Numa leitura mais aguda, percebemos as marcas irônicas consubstanciadas nas ações das 
personagens, e até mesmo no emprego de expressões típicas da linguagem cinematográfica, como, 
por exemplo, na presença de sobrenomes típicos da língua inglesa como Danger, Bobe, Claire and 
Blackie, Cold, dentre outros, além de Mr. Bill Boquet, o suposto noivo da tia de João que desapa-
receu nas nuvens e reaparece na narrativa – além, claro, do fato de esta tia apenas se comunicar 
em inglês. Evidente que esta marca é reveladora de uma intencionalidade crítica autoral, de um 
universo narrativo marcado pela frivolidade, pelo automatismo e, principalmente, pelo vazio onto-
lógico das personagens.

Se formos mais além, podemos encontrar um vínculo entre o romance de Garcia-Roza e a 
novela picaresca de Augusto Boal, A deliciosa e sangrenta aventura latina de Jane Spitfire... (Editora 
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Codecri, 1977) que, de forma invertida, pode ser relacionada com as aventuras de doublé da mãe de 
João, com a observação de que a perversão de Spitfire se dá num plano fora do lar – Boal carrega 
sua novela com ingredientes sexuais e ninfoníacos objetivando estabelecer uma crítica à hipocrisia 
norte-americana e a sua politica intervencionista no mundo, principalmente na era da Guerra Fria. A 
protagonista da novela de Boal, quando em casa, ironicamente se transforma numa mãe exemplar, 
guardiã de uma família regrada e regida pelo espírito do american way of life, zelosa de seus deveres, 
amável e uma simples cidadã norte-americana pacata, cujas “atividades patrióticas” ficam distantes 
do espaço doméstico, conforme o trecho que se segue, no qual se nota que Mrs. Janet Cartwright é 
uma jovem senhora representante do modelo exemplar da sociedade norte-americana:

— “Onde está minha cueca nova?” – perguntou Mr. Eldridge Cartwright, marido da exemplar ama de 
casa, Mrs. Janet Cartwright.
— “Na gaveta de cima, querido, como sempre...” – respondeu a afável e jovem senhora, enquanto con-
tinuava atarefadíssima preparando bolos e tortas, doces e salgadinhos, de infinitas variedades, estilos e 
gostos. Esse era um dia muito importante em sua vida: seus dois filhos gêmeos, Helmut e Linda, com-
pletavam sete anos de idade. Para a festa foram convidados todos os amiguinhos da escola. A casa era 
grande (um formoso chalet de dois andares, espaçoso, e com um belíssimo jardim a toda volta) e o casal 
Cartwright que, fiel à tradição norte-americana, preferia fazer tudo sozinha.
Felizmente, a cozinha era digna de um conto das Mil e uma Noites, verdadeiro sonho dourado de todas 
as amas de casa. Forno elétrico, fogão elétrico, máquina elétrica para fabricar sanduíches, batedeira de 
bolos elétrica, secadores elétricos [...] e uma cadeira que não era elétrica mas, quando eletricamente 
estimulada, provocava deliciosas massagens nas nádegas da jovem Janet, quando se sentava amassando 
os pãezinhos, enquanto os bóbis elétricos ondulavam o seu formoso cabelo.
Passava longas temporadas em companhia dos seus familiares queridos, ocupando-se de todos os afa-
zeres caseiros, cuidando dos menores detalhes e com os maiores requintes. Outras vezes passava meses 
inteiros sem aparecer em casa. Mistério! Escrevia poucas cartas, parecia desinteressar-se dos seus. Qual 
seria a sua profissão?
O certo é que nenhum vizinho sabia e o marido apenas desconfiava. No entanto, acreditava piamente na 
esposa, que certamente não seria capaz, jamais, de traí-lo.
[...] Para ela, a essência da vida familiar consistia na criação dos filhos: que fossem todos belos, robustos 
e saudáveis cidadãos, úteis à Pátria a ao “American Way of Life”. Quanto à parte sexual propriamen-
te dita, sinto dizer que Janet não lhe dava a importância devida. Quando o marido reclamava maior 
frequência, ela, severa, repondia:
— “Uma vez por mês está muito bem!” (BOAL, 1977, p. 13).

E o narrador mostra a outra face de Mrs. Janet Cartwright:

Jane Spitfire era espiã. Pertencia aos quadros da S.I.A. (Sophisticated Intelligence Agency) e muitos con-
fundem com outras organizações de espionagem bem menos importantes e transcendentes, embora 
homófonas (palavras que soam igual ou parecido, como SIA e CIA). Jane era espiã por convicção. Tinha 
fé. Punha seus dotes naturais a serviço da Pátria: inteligência e beleza, agilidade, esperteza, cultura e 
sexo! Para ela os espiões eram homens que tudo arriscavam – e mais que tudo, a vida! – pelo bem estar 
do seu país (BOAL, 1977, p. 22).

E prossegue o narrador:

Jane sentou-se num suntuoso sofá. Sabia que Mr. Hollig-Phrenic era um velho excêntrico. Qual seria 
sua excentricidade? Algumas jovens nuas deslizavam mansamente pela sala. Era essa a excentricidade 
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do velho milionário: amava a beleza feminina. Recluia-se sozinho na enorme mansão – verdadeiro cas-
telo – em companhia de suas 57 amantes contratadas. Um verdadeiro harém (conjunto de mulheres 
pertencentes a um só homem; prática permitida por algumas religiões e alguns sistemas econômicos). 
As jovens se revezavam nas atenções ao patrão, segundo um cronograma pré-estabelecido. Tinham o 
direito a 15 dias mensais de liberdade. Mas, enquanto estavam no castelo, tinham que obedecer normas 
estritíssimas: não estavam autorizadas a falar, nem a sorrir, nem a chorar. Quando muito, poderiam ex-
teriorizar algum gozo físico se Mr.Christopher as tocasse. Mais que podiam, deviam (BOAL, 1977, p. 54).

A reprodução que se segue demonstra a metodologia de trabalho desta peculiar espiã folhetinesca.

Figura 1 Extraída de Boal (1977, p. 57).

Já a mãe de João, ao contrário, não só vivencia o desregramento de uma equivocada visão 
da vida cinematográfica, como traz para o convívio da familia seu universo de trabalho, envolvendo 
as crianças em suas atividades de doublé – inclusive quando protagoniza cenas de relações sexuais, 
conforme o trecho a seguir, no qual se revela uma leve ironia do narrador:
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Mamãe tinha de filmar outra cena de risco. Quando perguntei, respondeu:
— Trepada.
(Trepada!?)
— O corpo da atriz deve estar uma merda!
Fomos para a filmagem. Mamãe não levou Clara porque disse que ela iria incomodar; pura verdade. 
No caminho, comprou revistinha e chiclete para mim, sempre dizendo que era a última vez. O chiclete 
(GARCIA-ROZA, 1999, p. 40-41).

Ao estabelecermos relações dialógicas entre as obras de Delibes e a de Garcia-Roza, obser-
vamos que são narrativas que apresentam alguns pontos em comum, embora distanciadas quanto 
às matérias narrativas. Se em Delibes observamos um substrato de matéria histórica enquanto 
constituinte narrativo, esse aspecto passa distante da narrativa de Garcia-Roza – salvo nas eventu-
ais incursões pelo Oriente Médio, quando situa o espaço da tia Catarina, mesmo assim de forma 
difusa, a partir de uma visão distanciada de uma criança-narrador, cuja visão do referencial se dá de 
forma fragmentada. Da mesma forma, observamos um distanciamento no que se refere à densida-
de e à dramaticidade dos relatos. Se em Los santos inocentes a violência do relato é assinalada pelo 
caráter de tensão e de injustiças a permear o tecido narrativo, principalmente pela superposição 
de vozes narrativas – fato que dilui o drama nas ações das variadas personagens –, em Cartão-pos-
tal a presença de um narrador onisciente (e talvez por ser esta a voz claudicante de uma criança, 
que demonstra sofrer decisivamemente os impactos de uma vida familiar absurda, desregrada e 
insana), a dramaticidade é atenuada pela forma lúdica com que João encara as situações insólitas, 
o que é enredado no transcorrer narrativo.

Dois aspectos nos chamam a atenção (e que, sob nossa perspectiva, aproximam ambas as 
obras): em primeiro lugar, a ostensiva presença da oralidade, tão cara ao regionalismo de Delibes, 
com a representação do discurso camponês de Extremadura, e a oralidade típica da linguagem 
infantil, marca da voz narradora de João, assinalada pelo aparente verniz da sua “inocência”. Na 
verdade – e de fato, João é também um inocente –, o caos familiar desperta no narrador atitudes 
irônicas, que se materializam na linguagem, como na citação apresentada anteriormente, quando 
João se refere à “trepada” e à “chiclete”, fazendo questão de ressaltar, diferentemente da expecta-
tiva do leitor, que “é a última vez que a mãe lhe compra chiclete, e não que lhe leva a assistir cenas 
de ‘trepada’”. Assim, este tipo de oralidade, ao invés de acentuar o drama, de certa forma o dilui, 
dado o tom inusitado da situação que este narrador vive. Em outras palavras, tudo é tão absurdo 
que parece brincadeira! Outro ponto a aproximar as narrativas é a presença do desajuste mental 
– marca da personagem Azarías, de Los santos inocentes, cuja ação, apesar de seu retardamento 
mental, revela a única atitude de bom senso na narrativa ao restabelecer a justiça solapada pelos 
poderosos e os desajustes peculiares às personagens de Cartão-postal. Apesar de a personagem 
Vicentinho ser vista como louca pelas demais, nota-se que, em verdade, todas são acometidas pela 
esquizofrenia a caracterizar seus comportamentos, inclusive o narrador, contaminado pelas loucu-
ras de seus parentes e de personagens periféricas que adentram a narrativa. E aqui reside a grande 
diferença do trato da loucura em ambas as obras: se na obra de Delibes ela funciona como solução 
narrativa e confere a justiça em relação à matéria narrada, em Garcia-Roza a loucura e a esquizo-
frenia são detonadores do conflito que nunca se soluciona, seja com aquela ânsia demolidora de 
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Vicentinho, aparentemente desagregadora, seja com a loucura demolidora da ética e da moral, no 
sentido mais lato possível, das demais personagens do romance.
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Na tessitura textual das descrições das terras do Novo Mundo, produzidas durante o 
século XVI, encontramos um conjunto de acontecimentos que representam o enfretamento com 
a grande descoberta, na qual as novidades englobavam as novas terras e os integrantes desse 
enorme compósito americano. No olhar europeu estavam presentes o misto de assombro com 
o novo e uma carga de experiências cuja função seria naturalizar, legitimar e traduzir o contexto 
novomundista. Os tripulantes das embarcações que cruzaram o oceano rumo às (des)encontradas 
Índias, responsáveis pelos relatos documentais com vistas a informar o Velho Continente sobre os 
achados, chegaram com uma formula mentis fixada no imaginário e reforçada nos livros trazidos e 
lidos durante as longas jornadas enfrentadas nas viagens (IRVING, 1996). Estes esquemas imagísticos 
seriam transliteralizados para a nova realidade representada nos relatos, após o arrefecimento das 
expectativas, uma espécie de compensação em função da frustração de não encontrar tudo o que 
fora anunciado e esperado.

Os representantes do Velho Mundo traziam consigo um imaginário caro à cultura medieval; 
segundo Weckmann (1994, p. 48), este foi uma das vertentes que era alternada com a realidade 
experimentada, vista e vivida pelos europeus recém-chegados; em outras palavras, a natureza 
encontrada era perfeita para ser reinventada a partir dos moldes antigos. No entanto, como a história 
tem nos mostrado, não poderia haver uma ruptura plena entre a realidade que fora encontrada e as 
representações calcadas nos textos, já que o distanciamento provocaria o descrédito das narrativas 
documentais – uma falta de compromisso com a verdade –, argumento ideal para uma justa medida, 
orquestrada entre os modelos herdados da tradição e as novidades do continente americano. Tudo 
isso possibilitaria a legitimação do Novo que se abria diante dos olhos do descobridor e que, na 
verdade, não era tão novo. Desta feita, podemos corroborar a ideia de invenção do continente batizado 
como América, tão apregoada e defendida por O’gorman (1986) na sua obra, cujo eixo principal é a 
invenção do continente americano ao lado de outros pesquisadores.

No ano de 2000, diversos olhares foram direcionados ao continente América, visando uma 
reflexão sobre a sua condição histórica e a sua representação. Daí, presenciamos uma enorme gama 
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de estudos e pesquisas nas mais diferentes áreas do conhecimento, cujo propósito visa encontrar 
elementos que ajudem a compreender a formação e ideia formada como América.

A sociedade europeia, durante os séculos XV e XVI, assistiu a uma série de transformações 
vistas como decisivas para determinar os rumos a seguir nos tempos vindouros. A expulsão dos árabes 
e a reconquista do território da Península Ibérica pelo cristianismo representou a reafirmação da madre 
igreja e um primeiro passo para a aproximação mais efetiva entre as duas instituições – a religiosa e a 
política, numa relação que desempenharia, no futuro próximo, um papel de grande importância para o 
projeto colonizador empreendido pelas nações à frente da descoberta das Novas Índias. 

A retomada dos territórios desencadeou uma reorganização política com vistas a responder 
às novas demandas surgidas nos âmbitos econômico, social e políticos, assim como inúmeras 
medidas para a inclusão e supervisão de grupos étnicos e religiosos diferentes dos cristãos que 
permaneceram nos territórios peninsulares, mesmo depois do processo de reconquista. Estas 
medidas visavam à recuperação do controle da Igreja católica, bem como o desenvolvimento 
de uma política para fiscalizar a participação dos árabes e judeus nas diversas atividades que 
integravam a sociedade naquele momento. Diante de uma situação como essa, é possível imaginar 
as fronteiras culturais e a acentuada tendência aos conflitos, pois a terra era encarada por todos 
os envolvidos como uma extensão das suas culturas; basta observar a influência arquitetônica, 
literária, linguística, religiosa e cultural que as terras da Península Ibérica abrigavam. Enfim, um 
espaço simbiótico de identidades.

O produto dos constantes encontros e desencontros entre esses povos desencadeou 
uma busca, muito particular, por parte de Portugal e Espanha, como afirma Quesada (1992, p. 
87-88), pela compreensão da sua identidade, modificada durante a invasão árabe à Península 
Ibérica no século VIII. A Reconquista parece não ter sido suficiente para a recuperação do emblema 
perdido, que já sofrera fortes transformações mediante um contexto dialético identitário. Em 
outras palavras, o intercâmbio de influências foi algo inevitável, pois o encontro entre as diferentes 
civilizações que ocuparam a Península Ibérica durante os séculos de dominação árabe, delinearia 
uma nova face para os protagonistas desse cenário e, consequentemente, novas aspirações. Entre 
os novos anseios, não podemos deixar de mencionar as buscas por novos acordos e conquistas, 
afinal, somente assim seria possível alcançar um dos grandes desejos desse novo momento: a 
expansão dos territórios. 

Ainda nesse mesmo quadro temporal, outra mudança que é importante ser comentada diz 
respeito à transição das idades, dado a ser um marco divisório não somente da história propriamente 
dita, mas precipuamente da posição que o ser humano passou a ter nas suas relações com o meio, 
nas diferentes esferas. 

A partir do crepúsculo da Idade Média, deu-se início à troca de paradigmas com o advento 
do moderno; em virtude das mudanças anunciadas, o esmorecimento da mentalidade tradicional 
e teocentrista, bastante cara ao período medieval, despedia-se, abrindo espaço para o surgimento 
das novas estratégias de percepção, pautadas na experiência e no humanismo, principais bases da 
Idade Moderna.

Em meio à saída de uma guerra de sete séculos e a um processo de reestruturação – cujas 
mudanças implicarão no expediente intelectual e na produção de cultura – surge a imagem das 
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Novas Índias, na qual encontrariam uma realidade desconhecida e insólita, dando total fundamento 
para a condição pragmática do nome Novus Mundus. Dito isso, deveríamos crer que a ideia do 
novo impulsionaria, exclusivamente, a exploração e o reconhecimento dessa realidade; no entanto, 
concomitantemente, esse novo albergará o peso de uma tradição histórica a ser depositada pelos 
referenciais do Velho Mundo, como podemos constatar no fragmento a seguir:

A descoberta da América parecia abrir um outro caminho para esses mundos e, na Europa, começa-
se a acreditar que a partir daquele momento os mitos estão ao alcance da mão: assiste-se então à 
transferência de muitas das fantasias que a imaginação tinha estabelecido do Oriente para o novo 
continente onde, encontrando um terreno fértil, retomam forca, sendo que algumas delas experimentam 
curiosas metamorfoses (MAGASIH-AIROLA; DE BEER, 2000, p. 17).

Esse reconhecimento – de um novo caminho – foi fundamental para a aplicação desses 
esquemas mentais europeus, bastante caros à tradição, no contexto das terras das Novas Índias. 
É digno de ressalte mencionar que a travessia dessa fronteira não aconteceu de forma abrupta, 
pois à medida que as duas realidades estabeleceram uma relação de aproximação, tornou-se 
possível o reconhecimentos e a recuperação de várias heranças da tradição – por parte daqueles 
que chegavam –, cujas origens estão nos mais diversos momentos da história. Em síntese, uma 
contribuição mútua entre os dois prismas. Na esteira dessa ideia, a Antiguidade clássica confirmará 
o seu protagonismo mediante a transliteralização de discursos, conceitos e figuralidades do Velho 
Mundo, servindo como autorizadores dos esquemas a serem plasmados no Novo continente.

Em face ao desconhecido, os europeus usavam suas estruturas intelectuais e organizacionais 
convencionais, moldadas durante séculos de contatos indiretos com outras culturas, e que essas 
estruturas impediam em grande parte uma percepção clara da radical alteridade das terras e dos povos 
americanos (GREENBLATT, 1996, p. 78).

Greenblatt (1996) destaca, ainda, como foi possível, no continente americano, depositar 
esse imaginário por ser um encontrão muito diferente daqueles que já haviam acontecido. As 
experiências conduzidas pelos exércitos europeus no decorrer de sua história, seja na defesa 
territorial ou na expansão de seus domínios, pareciam esperadas 

Esses acontecimentos ancoram as expectativas criadas pelos navegantes e conquistadores, 
com o propósito de encontrar uma resposta nas terras recém-descobertas, propósito este capaz de 
recolocar as nações responsáveis pela empresa no avanço e no domínio. Os escritos dos cronistas 
legitimaram essa responsabilidade das Novas Índias, na medida em que seus informes apresentaram 
a dimensão das riquezas e dos recursos das novas posses, sem perder de vista a importância do 
enorme número de nativos a integrar, após a conversão, a esfera da igreja.

A extensão do império se ampliava, os domínios do Rei Carlos V estavam além do Velho 
continente e a condição da Espanha ganhava novos contornos políticos, econômicos e geográficos.
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A conquista da América pela Espanha criou a possibilidade do primeiro império genuinamente mundial 
na história da humanidade, como percebeu de modo caracteristicamente rápido Hernán Cortés, quando 
escreveu do México para Carlos que agora estava em seu poder tornar-se “monarca do mundo”. Na 
verdade, para Cortés, impressionado com o poder de Montezuma, o México constituía um império em 
si mesmo: “alguém poderia autodesignar-se imperador desse reino com não menos glória do que o 
da Alemanha que, pela graça de Deus, Sua Majestade já possui”. Para Carlos V e seus conselheiros, 
no entanto, um único império poderia existir no mundo, o Sacro Império Romano; e, mesmo depois 
que a Espanha e o Império se separaram com a abdicação de Carlos em 1556, Felipe II respeitou essa 
convenção ao conservar o estilo de “rei da Espanha e das Índias” (ELLIOT, 1998, p. 283).

Esse grandioso passo rumo Plus Ultra impulsionou e ressignificou a ideia de exploração e 
conquista do Novo Mundo, dada a possiblidade de superar a grandiosidade dos feitos do império 
romano. A união da humanidade estaria traduzida no império edificado e sob um único legislador, 
Carlos V; um alcance grandioso, se não o maior vislumbrado pelo homem naquele preciso momento.

Esse novo contexto ofereceu ao reino espanhol, em um primeiro momento, a sensação de 
domínio e, ao mesmo tempo, a descoberta de uma fortuna inesgotável. Algumas medidas deveriam 
ser adotadas para levar a cabo o controle das novas posses mediante uma estrutura administrativa, 
pensada para estabelecer uma ponte entre o centro da monarquia hispânica e os domínios das Novas 
Índias. O passo seguinte foi a ampliação de um plataforma já existente na monarquia espanhola, 
caracterizada pela grande influência do inarredável peso dos moldes medievais presentes nas 
regiões catalã e aragonesa. No que tange a formação desse sistema governamental, o vicerrey seria 
o representante do rei nas regiões mais distantes e para cada grande região haveria um vicerrey; as 
funções desempenhadas pelos representantes do rei eram ditadas pelos conselheiros da corte. Ao 
lado desse sistema havia outra estrutura judicial, responsável pela fiscalização do cumprimento dos 
ditames da coroa. Em um primeiro momento, essa estrutura garantiu o funcionamento e foi muito 
efetiva na relação com a metrópole; no entanto, com o passar dos anos, a exploração deixou de ser 
tão lucrativa, e a estrutura burocrática somente aumentou, em função do número de funcionários 
para tamanha empresa. Dessa forma, as despesas foram motivo de preocupação e os sonhos de 
riquezas começaram a mudar. 

Os cronistas foram personagens muito importantes na comunicação entre essas duas 
esferas, bem como pela valiosa tradução da realidade, na medida em que relatavam os achados 
mediante – o que Canavaggio (1994, p. 82) descreve como olhar testemunhal, já que a grande 
maioria dos representantes do Velho Mundo, responsáveis pela transmissão de informações, 
estavam em terras das Novas Índias. Outra forma de ver esta situação está relacionada ao contexto 
que se orquestrava em função das balizas renascentistas, auspiciadas pela experiência, pelo ver e 
pelo fazer; os cronistas aparecem como os representantes desse novo conceito. 

O descobrimento do Novo Mundo ocorre em um contexto extremamente particular, uma 
vez que devemos localizá-lo entre duas grandes etapas da história da humanidade: a Idade Média 
e a Idade Moderna. Um recorte cronológico, no qual os primeiros sinais de profundas mudanças 
impulsionam o surgimento e a consolidação de um novo espaço, em que foram depositadas 
diferentes interpretações, negociações e realizada uma reorganização ocidental com importantes 
reflexos nas esferas cultural, histórica, geopolítica e epistemológica.
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O redimensionamento do orbis terrarum baseado nos esquemas geográficas da época 
se fez necessário, dadas a integração e assimilação desse novo espaço que os escritores cristãos, 
até aquele momento, negavam, dando-lhe a mínima possibilidade de existência; no entanto, ele 
era vislumbrado pelo pagãos em algumas das passagens de suas mitologias Podemos imaginar 
como uma mudança desse nível implicaria na ruptura de esquemas físicos, temporais e espirituais 
estabelecidos nas culturas presentes naquele contexto, da mesma forma que seria urgente o 
reposicionamento do homem enquanto sujeito na sua história. A inalterável Ecumene, dividida 
desde a Idade Média em três partes e cinco zonas climáticas, sustentada pelos três continentes 
conhecidos (Europa, Ásia e África), adquire uma nova expansão. O conhecimento amparado na visão 
de Ptolomeu já não responde às novas demandas, fruto do desenvolvimento e das descobertas 
associadas ao Novo Mundo.

O descortinar desse novo cenário produz um desequilíbrio de grandes proporções e, 
ao mesmo tempo, reafirma a precariedade de determinados conceitos que, em função das 
limitações agora reconhecidas, sugerem uma ressignificação a fim de ampliar o seu alcance. Alguns 
questionamentos surgiram, dentre os quais os seguintes: como essas terras deveriam integrar o 
plano divino que estava fechado e pronto? E os habitantes e o contexto cultural e histórico dessas 
regiões? Uma solução para essas indagações era a única certeza, não obstante, por onde começar 
e qual seria a melhor saída; talvez pelas ideias que balizariam a integração do novo contexto 
descoberto ao compósito que já estava preestabelecido, bem como pela construção de um novo 
imaginário, capaz de explicar a nova conformação, mais complexa e diversa.

No entanto, como já não existia a possibilidade de negação desse encontro (e este nem 
era do interesse dos empreendedores do projeto expedicionário), constitui-se a necessidade 
de incorporar as novas terras, mediante uma explicação, apreensão e a concretização – fato a 
ser plasmado nas narrações que descreveram a dinâmica dos fatores históricos e culturais dos 
habitantes do Novo Mundo.

A conjugação das iniciativas de reorganização do mundo e reescritura desse plano trará à 
tona, necessariamente, a demanda de um grau de compreensão e descrição que consiga contemplar, 
ou melhor, tente abarcar o todo. A reacomodação visará reestruturar o pensamento que, até 
aquele momento tinha dado conta de explicar a realidade e organização do mundo existente; a 
nova postura alcançará os diferentes níveis do conhecimento, bem como buscará instrumentos 
sígnicos que dotem de sentido o novo continente e suas particularidades.

Dentre as mudanças impulsionadas pelo descobrimento da América, vale destacar a 
transformação nas relações de percepção da realidade, dados os novos contornos e a ampliação 
dessa realidade, posto que o espaço ocupado ganha novas proporções cujas particularidades 
passam a ser objeto de representação. A imagem dessa nova ambiência requer formas discursivas 
e formações narrativas ou adaptações dos esquemas antigos, de maneira que envolvam as 
especificidades e consigam representá-las. Nesse sentido, os esforços abrangerão a esfera do 
imaginário, das práticas narrativas e discursivas.

O novo espaço é reorganizado, os limites da Ecumene são revistos no mais diversos 
sentidos – jurídicos, históricos e culturais – e, ainda, o recurso que confirmará todas essas 
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modificações começa a concretizar-se mediante a discursivização dessa ampliação. Em outras 
palavras, a organização do espaço se deu por meio de um trabalho cujo objetivo foi o de ordenar 
os mais diversos níveis. Entre as várias iniciativas empreendidas, podemos destacar a própria 
discursivização do espaço mediante os diversos relatos de viagem que acontecem a partir do final 
do século XV, os quais os viajantes reconheciam, descreviam, liam e, na maioria das vezes, traçavam 
um novo sentido ao nomeá-los.

Essa atitude de reconhecimento e inserção apresentará as plagas recém-descobertas ao 
resto do mundo com esquemas narrativos permeados de comparações ancoradas na sua própria 
cultura; ou seja, ao descrever esse novo mundo, o lugar de onde os viajantes falam faz referência 
ao mundo conhecido tal como concebem e reconhecem no imaginário do Velho Mundo.

Nessa direção, o Velho Mundo assume o poder configurador do discurso, originando 
imagens que reforçam o domínio e a primazia cultural do ocidente; particularmente, neste caso, 
nos referimos aos modelos europeus que aparecem no discurso cronístico com a obrigação de dar 
sentido ao que é narrado nas crônicas. Uma proposta como essa – na qual a narrativa descritiva 
se propõe reconhecer e explorar, visando à apropriação – somente encontraria amparo em um 
universo cultural que se reconhecia, naquele momento, como o centro ou referência da cultura. 

A integração do Novo Mundo a partir de esquemas descritivos se transforma em uma 
hermenêutica capaz de aproximar e incorporar o desconhecido ou diferente, usando os próprios 
referenciais de leitura da realidade, posto que, dessa forma, o que deixa de ser desconhecido 
passa a ter sentido e assume importância no universo cronístico. Nessa empresa interpretativa do 
descobrimento das novas terras, o cronista tem um papel preponderante, uma vez que compreende 
o desconhecido aplicando esquemas culturais estabelecidos pela tradição do Velho Mundo.

Considerações finais
Durante este período inicial do projeto, apresentamos alguns fragmentos que contribuí-

ram para o direcionamento do nosso trabalho enquanto estratégia de compreensão da formação 
da América e, concomitantemente, percebemos a necessidade de pesquisar mais sobre o assunto, 
para entender esse grande continente que é a América, certos de que o objetivo motriz em anda-
mento convive no reconhecimento da influência do ideário e imaginário medievais nas descrições 
da fauna e flora colonial, o que certamente estamos desenvolvendo na produção em andamento.

Pensando no desenvolvimento desta pesquisa, vários aspectos merecem destaque; porém, 
inicialmente, devemos anotar que à medida que estudamos, investigamos e redigimos sobre a men-
talidade medieval, suas influências na cronística do descobrimento e sobre os recursos retóricos apli-
cados nessa literatura documental, percebemos que o seu efeito permeou a mentalidade de vários 
períodos históricos, chegando até mesmo a influenciar alguns escritos modernos. Isso que significa 
que, a cada novo período que se forma, um conjunto de características vai sendo efetivado e supera-
do para que, atualmente, seja possível o caso como o do autor estudado neste trabalho.

Muito mais investigação a ser feita do que resultados: é o que prevemos alcançar no 
decorrer deste trabalho. No entanto, merecem destaque os primeiros passos por meio dos esque-
mas de leitura e representação colocados em andamento ao longo desta empreitada, na busca 
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de elementos da narrativa de Gonzalo Fernández de Oviedo que funcionem como elo entre dois 
momentos tão representativos da história: de um lado, o período medieval como essência e, do 
outro, o período colonial, como palco dessa herança, sem perder de vista a sua importância para 
as produções contemporâneas. 
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Introdução
Esta pesquisa tem uma motivação que surgiu, num primeiro momento, de uma curiosidade 

pessoal, como falante nativa de espanhol, com relação à língua espanhola no Brasil.
A delimitação do objeto baseia-se num corpus de aprendizes de Espanhol como Língua 

Estrangeira (ELE), sob uma abordagem analítico-descritiva, com subsídios da Linguística de Corpus 
(LC). Nesse sentido, a motivação principal conduziria à identificação e análise dos principais erros, 
produzidos num corpora oral e escrito, e ao desenvolvimento de uma metodologia restrita, para o 
estudo dos fenômenos interlinguísticos e de suas prováveis causas.

Delimitamos o grupo de informantes aos estudantes, professores em formação do Curso de 
Letras/Espanhol, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (ILEEL/UFU), 
levando em consideração os períodos do segundo semestre letivo (2o, 4o, 6o e 8o períodos) de 2014.

Para o seguinte estudo, a fundamentação teórica que dará principal sustento às análises 
descritivas é: Interlíngua (CORDER, 1967; SELINKER, 1972; BARALO, 1999; 2004; DURÃO, 2007), 
Linguística Contrastiva (SÖHRMAN, 2007) e Modelo para Análise de Erros (DURÃO, 2004; ANDRA-
DE, 2011; SANTOS GARGALLO, 2004), dentre os principais. Adotamos uma perspectiva de análise 
de base empírica, apoiados nos subsídios que propicia a Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 
2004), entendida aqui como metodologia e abordagem para a pesquisa.

Na presente pesquisa, o corpus a ser utilizado foi compilado a partir de um conjunto de 
produções orais e escritas de textos em espanhol por parte dos alunos do curso de Letras/Espa-
nhol, como já mencionado. Após a identificação do corpus, os erros foram etiquetados conforme 
uma classificação e categorização definida na metodologia. Com o auxílio das ferramentas da LC, as 
ocorrências de cada tipo de erro foram analisadas, com a finalidade de descrever tanto a frequência 
dos erros mais comuns, como os ambientes de ocorrência e detalhes pertinentes à análise gramati-
cal, no sentido de alcançar a interpretação das possíveis causas por sua aparição e/ou persistência.

1  Instituto de Letras e Linguística; Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL).
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As análises serão desenvolvidas levando em consideração o estudo contrastivo das línguas 
materna (LM) e estrangeira (LE), tal como proposto no Modelo de Análise de Erros (CORDER, 1967). 
A partir da identificação de uma ocorrência de Interlíngua – isto é, identificada por sua idiossincra-
sia – é realizado um contraste com a forma que seria esperada, tanto em língua materna quanto 
estrangeira. Desse contraste resultarão as possíveis causas pela ocorrência de erros.

O objetivo mais geral será analisar os erros lexicais e gramaticais mais frequentes de apren-
dizes de ELE e as prováveis causas de sua ocorrência, a partir de um corpora oral e escrito composto 
por produções de universitários do Curso de Letras/Espanhol do ILEEL/UFU.

Como objetivos específicos, destacamos os seguintes:
•	 Identificar as idiossincrasias da interlíngua nas produções orais e escritas dos estudantes.
•	 Descrever e analisar as realizações identificadas como interlíngua, num corpus de produções 

orais e escritas de aprendizes, em termos contrastivos com a língua materna e estrangeira.
•	 Explicar as prováveis causas pela ocorrência dos erros identificados como interlíngua.

Metodologia e corpus
Os procedimentos metodológicos mais gerais para a realização desta pesquisa foram os seguintes:

a) Levantamento e leitura do referencial teórico;
b) Composição do grupo de estudantes que participa da pesquisa;
c) Envio do projeto para aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa;
d) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por parte dos partici-
pantes envolvidos na pesquisa;
e) Gravação das produções orais;
f) Produção dos textos escritos;
g) Armazenamento do corpus na plataforma DropBox;
h) Definição de critérios e códigos para a transcrição das produções orais;
i) Transcrição ortográfica dos arquivos sonoros;
j) Digitação dos textos escritos;
h) Definição de critérios e códigos para a transcrição das produções orais;
i) Transcrição ortográfica enriquecida dos arquivos sonoros;
j) Digitação dos textos escritos;
k) Etiquetagem do corpus de estudo;
l) Eliminação dos arquivos sonoros com as produções orais dos participantes;
m) Processamento dos arquivos transcritos e digitalizados com as ferramentas da Linguísti-
ca de Corpus;
n) Levantamento dos dados;
o) Identificação das ocorrências segundo os critérios escolhidos para as análises;
p) Análise de (sub)categorias e classificação;
q) Levantamento das prováveis causas na ocorrência da interlíngua de aprendizes de ELE.
A partir dos dados gerais de ambos os corpus – oral e escrito – obtivemos um total de 80 arquivos 
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em formato TXT que, processados pela ferramenta WordList, lançaram um total de 20.385 palavras totais 
ou Itens (tokens) e 2.961 palavras diferentes ou Formas (types). Com a extensão do corpus de estudo 
definida, tivemos a base para a etapa seguinte: o trabalho de identificação da idiossincrasia dos erros e a 
sua etiquetagem, para posterior quantificação, descrição contrastiva e análise qualitativa das ocorrências. 

A tabela a seguir apresenta a extensão do corpus de estudo:

Tabela 1 Extensão do Corpus de Estudo.

 Documentos Itens (Tokens) Formas (Types) Razão Forma/Item (%)

Corpus oral 36 15.132 2.086 13,79

Corpus escrito 44 5.253 1.379 22,55

TOTAL 80 20.385 2.961 14,57

Análises preliminares
Com o programa Word Smith Tools pudemos acessar dados estatísticos preliminares da presente 

pesquisa. Para a presente etapa, decidimos fazer um recorte do corpus de estudo. Desta forma, 
tomamos como amostra para as análises preliminares as produções orais e escritas do segundo 
período dos alunos do curso de Letras. Desta maneira, foram etiquetados somente os arquivos 
correspondentes ao período mencionado.

A seguir, observamos a extensão do recorte do Corpus de Estudo para as análises preliminares:

Tabela 2 Extensão do recorte do Corpus de Estudo para as análises preliminares.

 Documentos Itens (Tokens) Formas (Types) Razão Forma/Item (%)

Corpus oral 10 3.122 921 29.50%

Corpus escrito 11 866 396 46.32%

TOTAL 21 3.988 1.164 29.27%

As etiquetas utilizadas para esta etapa consideram somente os tipos de erros gramaticais 
supracitados na seção teórica do presente texto. As etiquetas utilizadas foram: <FON> para os tipos 
de erros fonológicos; <ORT> para os tipos de erros ortográficos; <MOR> para os tipos de erros mor-
fológicos; <SIN> para os tipos de erros sintáticos; e <LEX> para os tipos de erros lexicais.

Figura 1 Exemplo 1: Al igual que con el consumo de alcojol <FON [alcohol]> se realizarán.
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Temos, como exemplo da Figura 1, uma etiqueta com tipo de erro FON, o qual inclui entre 
colchetes ([ ]) a forma corrigida. Ao lado esquerdo da etiqueta, podemos notar em vermelho a pa-
lavra que contém o erro.

Para esta categoria, encontramos 73 ocorrências, mas para o presente trabalho apresenta-
mos somente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância 
número 2. Neste caso o erro é do tipo fonológico porque, na pronúncia da palavra “alcohol”, o H 
não é pronunciado, é mudo. No exemplo, foi pronunciado como fonema fricativo [x], que equivale-
ria a um J do espanhol, “alcojol”.

Figura 2 Exemplo 2: en el mundo luego que el país en lo <MOR [el]> intento de reducir la violencia.

Para esta categoria, encontramos 254 ocorrências, mas para o presente caso apresenta-
mos somente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância 
número 127. Trata-se de um erro de tipo morfológico, pois existe uma confusão na conformação 
do artigo masculino em espanhol, possivelmente causado por influência do artigo masculino do 
português “o”, o que levou o falante, por intuição, a produzir um “lo”, em vez de um “el”, que cor-
responderia à forma correta em espanhol.

Figura 3 Exemplo 3: interesada debe concurrir a oficina <SIN [a la oficina]> del correo.

Para esta categoria, encontramos 53 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos 
somente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância núme-
ro 43. Trata-se de um erro sintático, pois vemos que o falante produz um “a”, tomado como uma 
interferência linguística do português para o espanhol. A forma “à” possui o sentido de “a la” em 
espanhol, que corresponderia à forma correta esperada para este contexto.
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Figura 4 Exemplo 4: então acho <LEX [creo]> que será mais difícil en Brasil.

Para esta categoria, encontramos 24 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos 
somente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância núme-
ro 2. Neste caso, trata-se de um erro de tipo lexical: o falante toma a palavra do português, “acho”, 
que no espanhol não existe. “Creo” é a forma correta no espanhol para este contexto.

Figura 5 Exemplo 5: la assignatura <ORT [asignatura]> de español es bien.

Para esta categoria, encontramos 44 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos 
somente um exemplo de análise de erro, tomando como referencia a linha de concordância núme-
ro 6. Aqui o erro é do tipo ortográfico. O falante possivelmente toma como referência uma palavra 
em português, produz “assignatura” e comete o erro de escrevê-la do mesmo modo para o espa-
nhol. A forma correta para o espanhol só possui um “s”: “asignatura”.

Figura 6 Exemplo 6: sobre la dominación eropea <MOR [europea]>.
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Para esta categoria, encontramos 74 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos so-
mente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância número 26. 
Este exemplo corresponde a um tipo de erro morfológico, porque a forma da palavra é muito similar 
à forma correta em espanhol “europea”, mas o falante escreve “eropea”, omitindo a vogal “u”.

Figura 7 Exemplo 7: eso da mucho certo <SIN:MOR [resulta mucho]>.

Para esta categoria, encontramos 8 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos 
só um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância numero 1. 
No exemplo supracitado podemos encontrar um erro duplo, ou seja, de tipo sintático e também de 
tipo morfológico, porque o falante mistura algumas palavras em português e outras em espanhol. 
A forma correta em espanhol seria «resulta mucho».

Figura 8 Exemplo 8: asignatura de español es bien desenvolvida <LEX [desarrollada]>.

Para esta categoria, encontramos 9 ocorrências, mas para o presente caso apresentamos 
somente um exemplo de análise de erro, tomando como referência a linha de concordância núme-
ro 2. O tipo de erro, neste caso, é lexical, pois o falante escreve uma palavra trazida do português 
(“desenvolvida”), mas em espanhol a palavra é outra: “desarrollada”.

A seguir, apresentamos os resultados dispostos em tabela, indicando a quantificação dos 
erros encontrados, a partir de cada uma das categorias propostas para a análise, tanto no corpus 
oral quanto no escrito.
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Tabela 3 Ocorrências de erros em corpus oral e escrito.

 FON ORT MOR SIN LEX TOTAL

Corpus oral 73  254 53 24 404

Corpus escrito  44 74 8 9 135

Na tabela anterior, podemos observar que a maior quantidade de erros foi encontrada na 
categoria morfológica (MOR). Esse foi o erro mais recorrente, com 254 ocorrências no corpus oral 
e 74 ocorrências no corpus escrito. Na sequência, seguiram os erros fonológicos (FON), com um 
total de 73 ocorrências somente no corpus oral, e no corpus escrito, por sua vez, prevaleceram os 
erros ortográficos (ORT), com 44 ocorrências. Erros sintáticos (SIN) e lexicais (LEX) foram os menos 
frequentes: 53 erros sintáticos no corpus oral, 8 erros sintáticos no corpus escrito; 24 erros lexicais 
no corpus oral e 9 erros no corpus escrito.

Conclusões preliminares
Os resultados preliminares, tomados apenas nas produções escritas e orais dos participan-

tes do 2o período, conduzem às seguintes reflexões: os erros morfológicos são os mais recorren-
tes, possivelmente devido à grande cota de intuição e predição de como deveriam ser as diversas 
formas verbais, principalmente. Enquanto falantes de português como língua materna e diante de 
uma língua tão próxima como o espanhol, os estudantes tentariam adivinhar muitas das formas ou, 
simplesmente, fariam predições, a partir de uma aquisição ainda primária na LE, e acabam come-
tendo erros na forma dessas palavras. Por outro lado, cabe mencionar que esta análise preliminar, 
por se tratar de um grupo de estudantes com menos horas de estudo de espanhol, servirá de base 
para a análise das produções dos demais períodos.
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ÊXITOS E CONTRATEMPOS  
NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA  
NO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PÚBLICO

Amanda Castilho Azzali 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

 Buscamos aqui expor, brevemente, como o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais (CEFET-MG) atende e está distribuído no estado de Minas Gerais para melhor compreender o 
quadro em que se insere o ensino de língua espanhola no campus de Nepomuceno, sul do estado.

 O Centro é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Educação, que ofe-
rece cursos de ensino médio, ensino técnico, graduação, pós-graduação stricto e lato sensu, con-
templando, também, o ensino, a pesquisa e a extensão, na área tecnológica e de pesquisa aplicada.

 Em Belo Horizonte, são três campi. Pelo interior, as outras unidades estão localizadas em 
Leopoldina, Araxá, Divinópolis, Varginha, Timóteo, Curvelo, Contagem e Nepomuceno. Para a edu-
cação profissional de nível técnico, o aluno selecionado faz o curso técnico no CEFET-MG integrado 
ao ensino médio, obedecendo à opção de curso técnico feita no processo seletivo. Dessa forma, o 
aluno se forma com dois diplomas em mãos: o de ensino médio e o de nível técnico. 

 Especificamente, a unidade de Nepomuceno oferece três cursos técnicos: Eletrotécnica, Me-
catrônica e Redes de Computadores. Possui ótima infraestrutura, laboratórios modernos, biblioteca, 
auditório, equipamentos de audiovisual para todas as salas de aula, lanchonete e quadra de esportes.

O caso do Espanhol no CEFET-MG – Campus Nepomuceno
 Na corrida contra o tempo para se adequar à Lei 11.161/2005 – que estabelece a oferta 

obrigatória da disciplina língua espanhola no Ensino Médio brasileiro – o curso de língua espanhola 
no campus de Nepomuceno teve seu devido início no ano de 2014, com um segundo concurso para 
professor substituto/temporário.

 Diferentemente de alguns outros campi, tanto de CEFET quanto de Institutos Federais, a 
disciplina é optativa e, sobretudo por esse motivo, surge um dos principais desafios que não diz 
respeito somente ao imaginário dos alunos, mas também, ao da instituição. Rodrigues (2012, p. 88) 
deixa claro de qual desafio estamos falando quando afirma que existe 

um imaginário a partir do qual os conteúdos de línguas estrangeiras deveriam ser tratados 
como componente extracurricular, se possível, oferecidos fora da grade curricular, ou até mesmo 
podendo passar por um processo de terceirização, tornando esse conteúdo completamente alheio 
ao projeto pedagógico da instituição escolar […] (RODRIGUES, 2012, p. 88).
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 Essa é exatamente a conjuntura do espanhol no caso de Nepomuceno. Isto é, os problemas 
começam quando a língua estrangeira (no caso, o espanhol) é compreendida como matéria extra-
curricular, com uma função exclusivamente veicular ou instrumental. Essa condição se expressa na 
ideia do senso comum de que a escola – sobretudo a de nível técnico, onde suas disciplinas ganham 
maior visibilidade – não é lugar para aprender línguas estrangeiras e acaba por se realizar em polí-
ticas concretas das administrações públicas.

 A lei, com uma porção de indefinições, provocou – e ainda provoca – uma série de dúvidas, 
sobretudo no que diz respeito ao modo como a disciplina deve ser inserida na grade curricular. No 
caso do CEFET, a disciplina nem ao menos possui uma ementa à pronta disposição do professor, 
alunos e pais, o que sugere que a disciplina é compreendida como simples instrumento de comu-
nicação, sem qualquer relação com as outras disciplinas do currículo.

 Essas indefinições persistem quando dadas as conjunturas político-econômicas condicio-
nadas à aprovação da Lei 11.161/2005. Como afirma Lagares (2013), temos indicativos de que a 
política linguística brasileira está a serviço de interesses da política (interna e externa) do Estado 
brasileiro, sendo que uma influencia a outra, e a tomada de decisão se dá sem nenhum estudo 
prévio das necessidades da comunidade em questão.

 Em outras palavras, “na realidade, nenhuma ação de planejamento linguístico pode ser 
desenvolvida com sucesso sem levar em consideração aspectos fundamentais da realidade social 
sobre a qual se deseja intervir: as relações socioeconômicas, as dinâmicas culturais e identitárias, 
os imaginários e as representações linguísticas” (LAGARES, 2012 p. 183).

Contratempos 
 O que expomos aqui, como relato de experiência para este Congresso, é simplesmente conse-

quência da falta de planejamento linguístico. Dentre os obstáculos, os mais pertinentes e vivenciados 
até o momento são os seguintes: a) falta de interesse por parte dos alunos; b) falta de planejamento 
para que a aprendizagem da língua estrangeira não se converta num elemento abstrato à realidade 
de cada um – sobretudo no que diz respeito ao ensino técnico; c) falta de material disponível para os 
professores e alunos; d) qualificação, disposição, reconhecimento e apoio ao professor.

Discutiremos cada um desses pontos a seguir.
 O CEFET, referência nacional no ensino tecnológico, possui uma extensa carga horária, vasta 

grade curricular e rígida rotina de atividades de avaliação. E no caso do espanhol, disciplina faculta-
tiva, que passou a ser ofertada nesse campus há menos de um ano, nota-se uma grande resistência 
por parte dos alunos ao se matricular, afinal “seria mais uma matéria para estudarmos como lou-
cos”, como relatou um dos alunos do 1o ano de Mecatrônica. No primeiro semestre de aulas, de 
300 alunos, apenas 15 se matricularam na disciplina. 

 No semestre seguinte, dos 15 alunos matriculados, todos deram continuidade ao curso e o 
número de matriculados aumentou significativamente. Acreditamos que isso se deve ao esforço e 
planejamento executado nesse período, os quais exporemos mais adiante.

 Consideramos que a falta de investimento em ações de planejamento também promove a ausên-
cia de informação em relação à língua espanhola; isto é, os estudantes não reconhecem a importância e 
relevância de se aprender uma língua estrangeira. Tampouco reconhecem as diferentes culturas hispânicas 
e tudo o que isso implica, assim como a ampliação de seu uso acadêmico, científico e tecnológico. 
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 No caso destes adolescentes, é notória a predominância do imaginário do sujeito-brasileiro 
acerca da língua espanhola. Isso é evidente, uma vez que, em seus discursos, materializam-se enun-
ciados como “dá pra se virar”, “é muito mais fácil que inglês”, “eu arrisco com o portunhol”. Nesse 
sentido, os que estabelecem essas relações são os que mais resistem para se matricular no curso.

 Isso também fica claro quando, numa simples conversa, constatamos que de dez alunos, 
oito disseram optar pelo espanhol na prova do ENEM. Desses oito, somente dois cursam o espa-
nhol no campus e nenhum disse ter cursado a disciplina em algum momento.

 Dessa forma é que pensamos que a aprendizagem da língua estrangeira não deve se con-
verter num elemento abstrato à realidade de cada um; isto é, assim como as demais disciplinas, 
a língua espanhola deve fazer sentido para o aluno, fazer-se estar claro diante das necessidades 
individuais e coletivas, assim como relacionar-se com as demais disciplinas e no projeto pedagógico 
como um todo, construindo espaços de identificação e mudando a concepção do sujeito aluno de 
que “no espanhol, dá pra se virar”.

 Outro efeito da falta de planejamento é o material didático. Na biblioteca, não há obras 
literárias em língua espanhola disponíveis, tampouco livros diversos, muito menos gramáticas, di-
cionários e materiais de apoio para o processo de aprendizagem.

 Ademais, sabemos da importância de um profissional qualificado. E que, para tal, são anos 
de dedicação. O CEFET-MG, aparentemente, não contratará professores de espanhol efetivos pela 
carga horária que a disciplina exige. No entanto, sabemos que o motivo oriundo para a carga horá-
ria do professor de espanhol na instituição ser relativamente baixa no momento é exatamente pela 
falta de planejamento e consequente falta de interesse dos alunos. É um efeito “bola de neve”, um 
problema motiva o outro, prejudicando, assim, aluno e professor.

 O cargo de professor substituto/temporário tem duração de dois anos. Todo esse trabalho 
de envolvimento com alunos, de promoção da disciplina, de pedidos de material leva, no mínimo, 
um ano e meio. Só será possível colher frutos se houver diálogo com o próximo profissional sele-
cionado, que poderá ou não dar continuidade nos projetos. Em outras palavras, esse momento 
delicado, que é o processo de adaptação com todas as adversidades que nos acompanham, é inter-
rompido pelo contrato. 

 Outro ponto que também está relacionado à distribuição dos cargos é como a instituição 
trata, de forma diferente, o profissional temporário e o efetivo. Este último, tendo em vista sua de-
dicação exclusiva, além dos benefícios honorários, é provido de maior liberdade para exercer a fun-
ção no campus (votações e reuniões institucionais, participação em projetos de extensão, exames 
de proficiência em língua estrangeira oferecidos para os docentes, participação em congressos, en-
tre outros). Em contrapartida, o profissional contratado “temporariamente” não necessariamente 
trabalha em outra instituição e tampouco encara seu atual vínculo com a instituição pública como 
algo pequeno e efêmero. Pelo contrário! São inúmeros os esforços para garantir que essa passagem 
seja fecunda e proveitosa em muitos sentidos. 

 Como resultado, temos um professor temporário que é tratado e visto como um profissio-
nal terceirizado, alheio à todos os processos institucionais, sindicais e administrativos do setor mas 
que, apesar disso, não mede esforços para obter o menor resultado que seja. 
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Êxitos
 Foi pensando na constituição de um saber metalinguístico proposto por Auroux (1992) que 

pensamos nas possíveis soluções dessas complicações para este primeiro momento. Tal proposta 
pensa que a constituição de um saber metalinguístico pode ser vista como um processo que atua nas 
formas da política linguística. 

 São diversas as pesquisas que trabalham com a hipótese de que a gramatização, além de im-
plicar a constituição de um saber metalinguístico, resulta na construção de espaços imaginários de 
identificação, tendo, assim, efeitos sobre a configuração das formas das sociedades (AUROUX, 1992).

 Este campo do saber entende que tanto a gramática quanto o dicionário, ou o ensino e seus 
programas, assim como as manifestações literárias, são uma necessidade que deve ser trabalhada 
de modo a promover a relação do sujeito com os sentidos. E, por isso, torna-se real a constituição 
dos sujeitos, da sociedade e da história (ORLANDI, 2001, p. 9).

 Nesse sentido, fundamentamos nossas iniciativas a fim de superar os contratempos resul-
tantes da falta de planejamento da aplicação da Lei 11.161/2005, referente ao ensino de espanhol.

 Tivemos bastante autonomia sobre como organizar o curso no campus e assim, aos pou-
cos, tentar romper com a falta de interesse por parte dos alunos. Num primeiro momento, foram 
inúmeros os esforços para “atrair” os olhares, sempre tentando criar um ambiente prazeroso de 
aprendizagem na relação aluno/professor, assim como estabelecer um vínculo afetivo com a língua 
e cultura por meio de projetos culturais aliados à outras disciplinas, aulas mais dinâmicas, exposi-
ção de filmes, aulas práticas de culinária, oficinas etc.

 Pouco a pouco, as sessões de cinema contavam com mais alunos, as aulas ao ar livre no 
jardim da escola eram espiadas por alguns e almejadas por outros, as oficinas de língua espanhola 
eram frequentadas por diversos alunos até então não matriculados, entre outras aproximações. 
No semestre seguinte, o crescimento de matriculados foi notável: de 300 alunos do campus, 98 se 
matricularam sem nenhuma desistência.

 O maior envolvimento dos estudantes também se deu pelo fato de a coordenação remane-
jar os horários da disciplina, intercalando o espanhol com outras matérias; dessa maneira, as aulas 
não seriam mais “isoladas” nos períodos livres.

 Quanto ao material para a biblioteca, o pedido foi feito e contamos, ainda, com os superiores 
para efetiva compra e distribuição. No entanto, sabemos que se trata de um processo burocrático, e 
que pode levar um bom tempo até a disponibilização destes materiais. 

Conclusão
 Nossa intenção foi a de compartilhar nossa experiência com o ensino de língua espanhola 

no Centro Federal de Estudos Tecnológicos de Minas Gerais. Com aproximadamente um ano de 
trabalho nessa instituição, passamos por diversos obstáculos e inúmeras tentativas para promover 
a disciplina entre os alunos. 

 Notamos que a atual conjuntura problemática do espanhol no campus de Nepomuceno do 
CEFET-MG é consequência, sobretudo, da falta de planejamento da Lei 11.161/2005. Nesse senti-
do, o professor atua no processo como um elemento importante, tendo de estar preparado para 
adaptar-se às diferentes realidades.

 E assim, na tentativa de solidificar e divulgar a importância desta disciplina, partimos da 
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ideia de Auroux (1992), de que é necessário levar o sujeito aluno a construir significados, espaços 
de identificação, e que, para tal, nos é indispensável pensar mecanismos para ensinar o idioma e, 
principalmente, fazer com que o aluno seja capaz de empregar, em sua vida social e produtiva, o 
conhecimento adquirido na escola. 
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FENÔMENOS LINGUÍSTICOS RESULTANTES 

DO CONTATO ENTRE FALANTES DE 

ESPANHOL E PORTUGUÊS BRASILEIRO  

NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO
Renie Robim  

Universidade de São Paulo (USP)

Introdução
Esta comunicação é resultado da pesquisa de mestrado em andamento na Faculdade de Filoso-

fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) sobre os fenômenos linguís-
ticos que ocorrem nos registros escritos discursivos de alunos bolivianos ou descendentes nas escolas 
públicas de São Paulo. Em um primeiro momento, discorreremos sobre os objetivos gerais e a partir 
de quais linhas teóricas analisaremos as ocorrências dos fenômenos encontrados. Faremos um breve 
relato sobre a história da imigração boliviana para o Brasil, especialmente para São Paulo, e o reflexo 
que gera a chegada desta comunidade linguística nas escolas públicas da cidade. Além disso, abordare-
mos o plurilinguismo a que estes falantes estão expostos, pois, além do Espanhol e Português Brasileiro 
(doravante E e PB, respectivamente), podemos supor que, nos ambientes em que estas pessoas vivem, 
também estejam presentes as variedades das línguas ameríndias faladas na Bolívia. Explicaremos a me-
todologia utilizada para recolher a primeira amostra do corpus e configuraremos uma primeira tabela 
com os dados sociais dos informantes pesquisados. A partir daí, analisaremos os enunciados extraídos 
da amostra na qual são visíveis as marcas de E nos registros escritos em PB no contexto escolar. Por fim, 
abordaremos quais serão as próximas etapas do trabalho e teceremos uma pequena conclusão a res-
peito da pesquisa realizada até o presente momento.

Objetivos gerais
Nosso trabalho se propõe a analisar os registros escritos de alunos bolivianos ou descendentes 

inseridos no contexto de escolarização pública na cidade de São Paulo. A partir do material coletado, 
teremos como objetivo principal observar as ocorrências de formas atribuídas ao espanhol resultantes 
do contato entre E e PB nesta situação específica de diglossia. Assim, nos propomos a selecionar e a ana-
lisar alguns destes fenômenos, e indagar as ocorrências à luz das teorias da sociolinguística, do contato 
de línguas e dos estudos comparados.
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A imigração boliviana no Brasil e seu reflexo nas escolas públicas
O fluxo migratório boliviano cresceu consideravelmente a partir da década de 80. Isto refle-

te diretamente na composição das salas de aula das escolas públicas de São Paulo. Os bolivianos já 
são majoritários entre os estudantes estrangeiros matriculados na rede de ensino oficial1 da capital 
paulista. Categorizamos, portanto, este contingente falante de espanhol imerso em uma comuni-
dade falante de PB, como uma minoria linguística.

A segregação socioeconômica que caracteriza os espaços urbanos de São Paulo age direta-
mente sobre a vida individual dos que aqui residem, definindo assim dois eixos de estratificação 
social: por um lado, os bolivianos originários de uma classe social mais abastada e com formação 
em nível superior; por outro, em um maior número, os bolivianos trabalhadores das indústrias têx-
teis que vivem, em sua maioria, afastados do centro da cidade e que dispõem de pouco tempo para 
as atividades culturais, sociais e lúdicas (NIEHOFF, 2014, p. 35, tradução nossa). São os filhos destes 
trabalhadores que estudam nas escolas públicas de São Paulo que terão seus registros discursivos 
escritos analisados.

A cidade de São Paulo recebe ondas migratórias dos mais variados lugares. Posteriormente 
às imigrações do começo do século XX, as migrações internas predominaram durante várias décadas, 
sobretudo de pessoas originárias da região Nordeste. Atualmente, a imigração boliviana é visível na 
composição social de muitos bairros de São Paulo. Diante disso, as escolas públicas estão recebendo, 
cada vez mais, os filhos desta população, tornando-se, assim, um campo privilegiado para estudo da 
relação diglóssica entre E e PB. Sendo, portanto, o E a variante estigmatizada e o PB a de prestígio.

Segundo o consulado boliviano em São Paulo, existem cerca de 250 mil imigrantes desse 
país vivendo no Brasil (ROCHA, 2015, p. 30). “A presença dessa comunidade, enseja, até esse mo-
mento, a mais numerosa situação de contato atual entre o espanhol e o português brasileiro” (RO-
CHA, 2010, p. 545). Este número considerável de falantes nativos de E em contato com falantes de 
PB gera diversos fenômenos para o campo dos estudos linguísticos. Na história da língua espanhola 
e do português brasileiro, nunca houve um contato tão numeroso como ocorre atualmente na ci-
dade de São Paulo. Notamos que nem mesmo nas fronteiras há uma situação de tantos bilíngues 
concentrados em um mesmo lugar.

Neste sentido, nossa pesquisa é pertinente, visto que encontramos poucos projetos que ana-
lisem as marcas de E nos enunciados escritos em PB por alunos bolivianos ou descendentes na cidade 
de São Paulo.2 Portanto, corremos o risco de que, em alguns anos, já não haja pistas de como se deu 
esse processo de variedade migratória que, como toda variedade transicional, é instável.

Um dos fenômenos mais recorrentes da história é o contato entre as línguas. Como sabemos, 
o mundo contém mais de 7.0003 línguas, número muito superior aos 193 países, de modo que o pluri-
linguismo coloca as línguas em contato constante, especialmente nas esferas urbanas da sociedade. A 
Bolívia possui 43 línguas, sendo o espanhol, o quéchua e o aymara, respectivamente, as mais faladas. 

1  Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/aumento-de-alunos-estrangeiros-na-rede-aumen-
tou-14-vezes>. Acesso em: 28 ago. 2015.
2  Um dos trabalhos encontrados foi a dissertação de Mestrado de Paola Mandalá. A autora analisa algumas mar-
cas de registros escritos de alunos bolivianos em uma sala de aula mista de uma escola pública do bairro do Canindé em 
São Paulo (ver MANDALÁ, 2015).
3  Este dado e os seguintes foram extraídos do seguinte endereço: <www.ethnologue.com>. Acesso em: 14 ago. 2015



• 473 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Entre a população boliviana, 26% são falantes de quéchua e 19% são falantes de aymara. Segundo o 
censo4 linguístico da Bolívia de 2001: 47% dos falantes declarou falar alguma língua indígena; 37% tem, 
como língua materna, algum idioma originário; 33,2% se declarou bilíngue; 11,6% se declarou mono-
língue em alguma língua indígena; e 49,8% se declarou monolíngue apenas em língua espanhola. Estes 
dados mostram a variedade linguística existente entre imigrantes bolivianos que chegam a São Paulo.

As línguas, por sua vez, sempre desempenham um papel simbólico nos conflitos étnicos da 
sociedade. Neste sentido, a escola é a representação da exclusão na medida em que o PB é, supos-
tamente, a língua materna de todo estudante. Mesmo nas aulas de língua estrangeira moderna, 
se idealiza um aluno que tenha sido alfabetizado em PB. O modo como funciona esta instituição 
educacional no Brasil pode refletir de modo não intencional a mesma violência que a sociedade im-
põe sobre as comunidades imigrantes, gerando, assim, a desestruturação de sua identidade étnica. 

Apresentamos, a seguir, alguns dados que ilustram o reflexo da imigração boliviana nas esco-
las públicas de São Paulo. Segundo informações da Secretaria Estadual de Educação (SEE), em 2014, 
as escolas estaduais contavam com 8.579 alunos estrangeiros,5 sendo, dentre estes, cerca de 5.000 
bolivianos.6 Já nas escolas municipais, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), em 2013, 
havia 3.314 alunos estrangeiros, sendo, dentre estes, 2.077 bolivianos (MANDALÁ, 2015, p. 13).

Em toda a América Latina, durante a colonização espanhola e nas primeiras décadas de in-
dependência, houve uma imensa opressão aos falantes de línguas indígenas. Somente a partir da 
década de 70, iniciou-se um processo geral de proteção às línguas dos povos originários nos países 
hispanoparlantes (LAGORIO, 2011, p, 212). Sendo assim, a Bolívia, desde 2009, reconhece como 
idiomas oficiais do Estado, além do E, todos os idiomas das nações e povos indígenas, como reza o 
artigo quinto da constituição do país.7 Vale ressaltar que, no espanhol andino, as línguas indígenas 
podem influenciar, em alguns aspectos, o padrão básico da ordem das palavras. “A ordem Sujeito–
Verbo–Objeto (SVO) é reorganizada por Sujeito-Objeto-Verbo (SOV), padrão derivado da influência 
quéchua” (ODLIN, 1990, p. 103 apud WINFORD, 2008, p. 6).

Desde a década de 60, vêm sendo desenvolvidos no Brasil numerosos estudos sobre o en-
sino na fronteira e sobre o contato de línguas. No campo da sociologia, a partir da década de 90, 
também encontramos muitas pesquisas sobre a imigração boliviana em São Paulo. Neste sentido, 
há algumas teses acadêmicas e dissertações sobre variados aspectos da imigração das pessoas 
desse país. Como resultado, no ano de 2012, foi lançado um livro cujo tema é a imigração bolivia-
na no Brasil, organizado pela pesquisadora Rosana Baeninger, do núcleo de estudo da população/
Unicamp – obra que reúne diversos artigos científicos sobre o assunto. Portanto, nosso trabalho 
de pesquisa é uma pequena contribuição para o desenvolvimento dos estudos entre o contato dos 
povos falantes de E com povos falantes de PB.

Nas escolas brasileiras, sobretudo em contextos urbanos, o PB, além da língua da educação, 

4  Disponível em: <http://www.ine.gob.bo/indice/indice.aspx?d1=08&d2=4>. Acesso em: 14 ago. 2015.
5  Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/aumento-de-alunos-estrangeiros-na-rede-aumen-
tou-14-vezes>. Acesso em: 28 ago. 2015.
6 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/mais-de-8-mil-estudantes-matriculados-na-rede-
de-ensino-paulista-sao-estrangeiros>. Acesso em: 28 ago. 2015.
7  Disponível em: <http://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/primera-parte/
titulo-i/capitulo-primero/>. Acesso em: 14 ago. 2015.
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é a de uso generalizado por todo o país. Assim, os alunos nascidos na Bolívia e que chegam a São 
Paulo já possuindo o espanhol como língua materna terão que adquirir o PB para se assimilarem à 
comunidade escolhida por seus responsáveis. Portanto, a pesquisa se debruçará sobre estes falan-
tes que estão inseridos nas escolas públicas da cidade de São Paulo.

Metodologia e projeto piloto
A amostra, que será analisada adiante, é um recorte da pesquisa que estamos desenvolven-

do no programa de mestrado. O corpus é constituído por narrativas escritas produzidas por alunos 
do Ensino Fundamental (EF) e Médio (EM) das escolas públicas da capital paulista. Para a coleta 
dos dados, visitamos duas escolas municipais localizadas na zona norte. Contamos, também, com 
uma rede de professores colaboradores que nos enviaram redações elaboradas em suas aulas por 
alunos bolivianos ou descendentes.

Dispomos de dois tipos diferentes de amostras coletadas: (i) ao visitar as escolas, solicita-
mos aos informantes que produzissem uma narrativa cujo tema seria o seguinte: “Como é a minha 
família e como eu gostaria que ela fosse”. A narrativa deveria ser produzida em língua portuguesa. 
A proposta do tema buscava fazer com que os informantes evocassem suas experiências pessoais 
e sua relação com a comunidade linguística em que estão inseridos; (ii) as redações recebidas por 
meio dos professores colaboradores continham outros temas. Por não termos contato com esses 
informantes, não dispomos de todos os dados sociais, pois nem sempre o professor colaborador 
recolheu as informações solicitadas. 

Descrevemos a seguir a amostra com a qual trabalhamos:

•	 34 redações no total.
•	 8 redações escritas por bolivianos.
•	 21 redações escritas por filhos de bolivianos.
•	 27 redações que versam sobre o tema proposto (“Como é minha família e como eu gostaria 

que ela fosse”).
•	 7 redações que versam sobre outros temas (foram recebidas pela rede de professores co-

laboradores).

Das redações apresentadas, levaremos em consideração, para este artigo, a produção de 
sete informantes, cujos dados organizamos na tabela a seguir.
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Informante
País de  

nascimento
Cidade de 

nascimento

Com 
quantos 

anos veio 
para o 
Brasil?

Gênero

Redação 
dentro da 
proposta 

estabelecida?

Idade
Ano 

escolar
Origem 
da mãe

Origem do 
pai

1 Bolívia 2 Feminino Sim 10 5o EF

2 Brasil São Paulo Feminino Sim 11 6o EF La Paz La Paz

3 Bolívia La Paz 12 Feminino Não 13 9o EF La Paz La Paz

4 Bolívia Santa Cruz 
de la Sierra

13 Masculino Sim 15 8o EF La Paz Cochabamba

5 Brasil São Paulo Masculino Sim 15 1o EM La Paz La Paz

6 Bolívia Santa Cruz 
de la Sierra

4 Feminino Sim 17 3o EM Oruro Oruro

7 Bolívia Feminino Sim Ensino 
Técnico

 
 Nesta pequena amostra, dos sete informantes, cinco são nascidos na Bolívia e dois são na-
turais do Brasil, da cidade de São Paulo. Figuram, na tabela, tanto informantes que passaram mais 
tempo de vida no Brasil (informantes 1 e 6) quanto informantes de imigração mais recente (infor-
mantes 3 e 4). Conseguimos uma amostra variada em relação às idades – de 10 a 17 anos – ,que 
abrange desde o 5o ano do Ensino Fundamental I até o 3o ano do Ensino Médio. Contamos, ainda, 
com dados de uma aluna do Ensino Técnico. Ao total, dispomos de cinco informantes do gênero 
feminino e dois do gênero masculino.

Análise dos enunciados
 A seguir, apresentamos os enunciados extraídos dos registros escritos de nossos informan-
tes. Destacamos em negrito as possíveis formas atribuídas ao E nos enunciados em PB. Mantere-
mos o registro original recolhido na amostra.
 
 (01) INF. 1: [...] mais quando ele vai a trabalhar [...].

 (02) INF. 1: [...] eu quero mudar todo isso [...].

 Notamos que, embora esta informante tenha muito mais tempo de vida no Brasil e toda sua esco-
larização tenha sido feita em PB, ela ainda mantém marcas atribuídas ao E em seus enunciados escritos. 
Na sentença (01), a informante utiliza a preposição “a” entre a locução verbal de infinitivo que indica o 
futuro do presente. Este uso é adequado em espanhol, porém em PB não é realizável entre os falantes. Já 
na sentença (02), a informante elege o uso da forma “todo” em vez de “tudo”. Por uma questão semântica, 
o falante de PB produz “tudo” nos casos em que o antecedente é genérico. Porém, em E esta diferença 
não ocorre, contendo apenas o significante “todo” tanto para o masculino singular como para o genérico 
(neutro). Veremos adiante que o mesmo fenômeno também ocorre na sentença (14).
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 (03) INF. 2: [...] queria, nascer na Bolívia, mas aqui em Brasil também é legal [...].

 (04) INF. 2: [...] por isso que quis morar, aqui em brasil e são paulo e que [...].

 Em ambas as sentenças ((03) e (04)), destacamos a ocorrência da preposição “em” sem o 
uso do determinante “a”. Assim, para um falante de PB, causa estranheza a expressão “em Bolívia” 
ou “em Brasil”, típicas da língua espanhola que, preferivelmente, não marca o determinante antes 
das unidades lexicais referentes aos países. Portanto, a informante organizou a determinação do 
nome em PB segundo a estrutura do E. Podemos supor que este fenômeno ocorreu devido ao fato 
de que esta estrutura linguística está cotidianamente inserida na experiência e contato que o infor-
mante tem com o E em sua comunidade.

 (05) INF. 3: [...] ele tocabá violão para as garotas.

 (06) INF. 3: [...] o dony era fera para vacilar, como bacilou [...].

 (07) INF. 3: […] mais ninguém sabe se foi o caminhão ou a exploção [...].

 Nas sentenças (05) e (06), ocorre o típico caso da troca da letra “v” pela letra “b”. Em E, estas 
duas consoantes não apresentam marcas distintivas na oralidade, diferentemente no caso do PB. 
Portanto, a informante na sentença (05) mobiliza seus conhecimentos das terminações verbais em 
pretérito, que em espanhol é escrito com “b”, para redigir a sentença em português, não se dando 
conta da distinção que existe entre o som dessas duas consoantes em PB. A informante acentua a 
palavra “tocabá” o que demonstra insegurança em relação à marcação da sílaba tônica, visto que 
nem em espanhol e tampouco em português esta forma verbal receberia acento. Na sentença (07), 
o que nos chama a atenção é que a informante, em um primeiro momento, grafa a palavra “vacilar” 
com a letra “v”, porém, a continuação, utiliza a letra “b” – “bacilou”, expondo, assim, sua dificulda-
de em perceber as marcas distintivas do PB, já que em E as duas letras são pronunciadas da mesma 
maneira. Na sentença (08), a informante demonstra que ainda não consegue distinguir a grafia das 
sibilantes surdas e sonoras, pois, como sabemos, em E não existe a presença de sibilantes sonoras. 
Por fim, como mostra a tabela, a escolarização da informante foi, na maior parte do tempo, em lín-
gua espanhola e, portanto, passará por um período em que apresentará muitas formas atribuídas 
ao espanhol em sua escrita em PB.

 (08) INF. 4: [...] alias sé trabalha muito, e o salario é pouco. meu pai trabalha de pedreiro 
minha mae fica em casa dando conta da minha sobrinha [...].

 (09) INF. 4: [...] a gente quace nunca se diverte, por que todo mundo está ocupado, todo mundo 
trabalha faz muitas coisas é por isso que a gente não sai, mais eu quace todos os Domingos vou jogar [...].
 
 (10) INF. 4: [...] eu só de: Santa Cruz de la Sierra [...].
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Na sentença (08), notamos dois casos de ocorrência de formas atribuídas ao espanhol. Este 
exemplo é rico em nos mostrar as mais amplas possibilidades de análise. Primeiramente, no excer-
to “alias sé trabalha muito”, o informante utiliza – embora também seja aceitável em PB – a forma 
impessoal que é a preferida entre os falantes de E. Na mesma sentença, opta por marcar com acen-
to agudo a partícula “se”. Podemos supor aí que, neste caso, o informante busca referências do uso 
do “se” em espanhol e o encontra na forma do verbo saber em primeira pessoa do presente do 
indicativo (sé). Talvez, por isso, busque esta referência em sua língua materna. Percebemos, ainda, 
que o aluno não possui a compreensão de como marcar a representação gráfica da abertura e fe-
chamento de vogal em PB. Observamos também o registro da expressão “minha mãe fica em casa 
dando conta da minha sobrinha”; este enunciado causa estranheza ao falante de PB que, provavel-
mente, optaria pela forma “tomando conta”. Tampouco em E encontram-se ocorrências de uso em 
que o sentido de “dar cuenta” equivale a “cuidar” de alguém. Podemos notar aí, também, a busca 
de uma expressão equivalente em E para ser inserida na sentença em PB.

Na sentença (09), notamos a dificuldade que o informante ainda tem de diferenciar as sibilantes 
sonoras das sibilantes surdas, visto que o sistema de E só admite as sibilantes surdas. Mesma dificuldade 
apresentada pela informante 3, que também apresenta um quadro de chegada recente ao Brasil. Deste 
modo, percebemos a ocorrência na palavra “casi” do E, que possui a sibilante surda, na palavra “quase” 
do PB, que possui a sibilante sonora, resultando na produção da unidade lexical “quace”. 

A análise da sentença (10) se relaciona com a análise da sentença (08); percebemos que o 
informante revela novamente sua dificuldade em marcar a representação gráfica que designa a aber-
tura e fechamento de vogal. Além do mais, notamos a dificuldade que o informante tem de registrar 
a ditongação em PB, já que no discurso oral, em alguns casos, esta ditongação se perde. Portanto, as 
unidades lexicais como “sei/sou”, o informante as registra como “sé/só”: marca-se, aí, mais um caso 
de fenômeno linguístico de ocorrência de formas atribuídas ao espanhol no discurso em PB.

 (11) INF. 5: [...] ela se pôs a trabalhar em costura para vender lá no Brás [...].

Esta sentença produzida por um brasileiro descendente de boliviano é bastante instigante. 
Embora esse enunciado seja admissível em PB, um falante que não tenha contato com a língua 
espanhola dificilmente o produziria desta maneira. Provavelmente, buscaria formas sem o uso da 
partícula “se” como, por exemplo, “começou a trabalhar” ou “foi trabalhar”. Neste enunciado, a 
partícula “se” exerce a função de destransitivizar o verbo “pôr”. Em espanhol o emprego da partícu-
la “se” é mais estendido que em PB, e com funções mais diversificadas. Observamos isso nos usos 
da voz passiva. Segundo levantamentos, nas passivas de PB se registram 37% de formas pronomi-
nais, em comparação aos 72% de passivas pronominais no espanhol oral portenho.8 Portanto, a es-
colha do informante por esta forma pode ser devido ao contato com seus pais que, provavelmente, 
devem produzir a sentença com esta configuração, pois são falantes de espanhol.

 (12) INF. 6: [...] meu pai chegou ao Brasil em 1998. Enquanto a minha irmã e minha mãe e 

8  Araújo Jr. (2014, p. 146 apud DUARTE, 1990 p. 150) e Barrenechea e Rossetti (1979 p. 65).
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eu estavamos em bolivia [...]. 

 Nesta sentença, notamos o uso da preposição “em” sem o determinante “a”, de modo que 
se repete o mesmo fenômeno ocorrido nas sentenças da informante 2. O que também chama a 
atenção é a colocação do pronome pessoal “eu” ao final dos outros referentes – embora até seja 
indicada no PB para uma variante culta, a forma mais natural seria começar com o pronome pes-
soal “eu” antes dos outros referentes. A utilização do verbo “estar” também leva a indagar sobre 
o uso que esta forma verbal recebe na sentença. Talvez em PB seria mais natural “morávamos” ou 
“vivíamos”. 

 (13) INF. 7: [...] elas ficaram afastadas dos meus pais quaci 6 años meus pais vieram a trabalhar 
a São Paulo Brasil [...].

 (14) INF. 7: [...] e agradecer a Deus por nos proteger. e cuidar y por todo o que agente vive [...].

 (15) INF. 7: [...] meus pais se preocupan das minhas irmãs que están lá [...].

 (16) INF. 7: [...] eu quero que minha família volte a viver junto pra não se preocupar ninguém [...].
 

Seguramente, as sentenças desta informante são as que mais possuem marcas atribuídas 
ao espanhol. Na sentença (13), constatamos dois fenômenos linguísticos que já foram analisados 
nas sentenças (01) e (09). O primeiro é a dificuldade em se perceber a sibilante surda ou sonora na 
palavra “quase”. A segunda é o uso da preposição “a” entre a locução verbal “vieram trabalhar”. Um 
terceiro fenômeno encontrado é o uso do til na letra “n”, igual à grafia em espanhol. A informante 
utiliza literalmente a forma de E sem se dar conta de que em PB não se usa o til nesta ocasião.

Na sentença (14), novamente vemos o uso da palavra “todo” em vez de “tudo”. Este fenô-
meno é idêntico ao analisado na sentença (2). Também notamos o uso da conjunção “y” no lugar 
de “e” que é a forma grafada em PB. Pelo fato da sonoridade ser idêntica em ambas as línguas, a 
informante não reconhece a diferença na escrita.

Na sentença (15), destacam-se duas ocorrências de formas atribuídas ao espanhol. Em 
“meus pais se preocupan das minhas irmãs”, notamos o uso de “n” como letra final da palavra, em 
contraposição ao “m” do PB. Além disso, observamos a opção pelo uso da partícula “se”. Outra pos-
sibilidade de redigir este sintagma em PB seria utilizando o verbo “ficar” no presente do indicativo 
e o verbo “preocupar” no particípio, como “meus pais ficam preocupados com as minhas irmãs”, 
por exemplo. Outro fenômeno que chama a atenção é a formulação do sintagma com a preposição 
“das” em vez de “com”, que resultaria mais natural em PB. Nesta mesma sentença, a informante 
utiliza a grafia da conjugação do verbo “estar” em presente na terceira pessoa do plural de modo 
idêntico à grafia em E, inclusive com o uso acento agudo e com a letra “n” no final da palavra. Em-
bora não dispomos dos dados sociais da informante, notamos que sua escrita pode ser resultado 
de uma imigração recente, pois as marcas de espanhol são nítidas em seus enunciados.

A sentença (16) apresenta um quadro bastante complexo. Novamente aparece o verbo 
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“preocupar” em conjunto com a partícula “se”. Porém, o verbo está no infinitivo e o sintagma ex-
pressa uma negação. A forma mais provável de ocorrência em E seria “para que nadie se preocupe”, 
e em PB “para ninguém se preocupar”. Contudo, a informante formulou a sentença “pra não se 
preocupar ninguém” que não condiz nem com a forma em E tampouco com a forma em PB. O que 
podemos inferir é que a informante tentou passar o verbo para o infinitivo (a forma mais usada em 
PB), porém colocou o sujeito (ninguém) posposto ao verbo e, para garantir a negação, inseriu a par-
tícula “não” anterior ao verbo e à partícula “se”, gerando, assim, um enunciado agramatical em PB.

Próximos passos e comentários finais
 Diante das primeiras observações expostas, cabe agora comparar os textos de nossa amos-
tra inicial com os textos de alunos que não tenham nenhum grau de descendência boliviana e de 
nenhum outro país hispanoparlante para que seja possível afirmar, com mais precisão, que os fenô-
menos encontrados sejam atribuídos à influência da língua espanhola. 

Para tanto, visitaremos outras escolas públicas de São Paulo com o objetivo de coletar o 
corpus definitivo para análise das ocorrências dos fenômenos linguísticos nos registros escritos 
dos alunos bolivianos ou descendentes, sobretudo nos bairros de grande contingente imigratório 
(como Belém, Brás, Bom Retiro, Luz, Santa Cecília e Santana)9.
 Pretendemos delimitar os fenômenos a serem estudados, já que é impossível abarcar todas 
as possibilidades existentes. Analisamos anteriormente algumas ocorrências do campo fonético, 
morfológico, sintático e morfografêmico. No entanto, direcionaremos a observação especificamente 
para os fenômenos do campo sintático, especialmente em relação ao uso da partícula “se”, das for-
mas impessoais e da voz passiva. Para tanto, formaremos um corpus de caráter semiexperimental, 
por meio de produções escritas provocadas.
 Também montaremos um método de composição de amostra, um questionário e um teste linguísti-
co para ser aplicado entre os nossos informantes com o intuito de recolher dados sociais concernentes à vida 
dos alunos que fazem parte da comunidade boliviana e que estudam nas escolas públicas de São Paulo.
 Como é possível perceber no decorrer deste artigo, estamos em um momento de desen-
volvimento da pesquisa. Muito do que foi afirmado pode sofrer mudanças ou evoluções decorren-
tes de futuras observações. Estas primeiras análises partiram de um corpus ainda em formação; 
porém, já podemos verificar que o espanhol deixa marcas nos enunciados escritos em PB pelos 
alunos bolivianos ou descendentes. Assim, as análises das ocorrências dos fenômenos linguísticos 
encontrados contribuem para as pesquisas no campo da sociolinguística, do contato de línguas e 
dos estudos comparados.

Referências

ARAÚJO JR., B. J. As formas passivas. In: FANJUL, A. P.; GONZÁLEZ; N. M. (Org.). Espanhol e Português 
Brasileiro: estudos comparados. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

9  Baeninger (2012, p. 126).



• 480 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

BAENINGER, R. (Org.). Imigração boliviana no Brasil. Campinas: Núcleo de estudos da população – 
Nepo/Unicamp, 2012.

BARRENECHEA, A. M.; ROSSETTI, M. M. Estudios lingüísticos y dialectológicos. Buenos Aires: Hachette, 1979.

DUARTE, M. E. L. El español bonaerense: quatro siglos de evolución linguistica (1580-1980). Buenos 
Aires: Hachette, 1990.

LAGORIO, C. A. Norma e bilinguismo no espanhol americano: o caso andino. In: LAGARES, X. C.; 
BAGNO, M. (Org.). Política da Norma e Conflitos Linguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

MANDALÁ, P. de S. Aspectos fonético-fonológicos e culturais da produção textual de alunos brasi-
leiros e bolivianos de uma escola pública paulistana. Dissertação (Mestrado). Universidade de São 
Paulo, São Paulo: 2015. 

NIEHOFF, S. Bolivians Immigrants in São Paulo. Dissertação (Mestrado). Universidade de Berlim, 2014. 
Disponível em: <http://edocs.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000097080>. Acesso em: 
28 ago. 2015.

ROCHA, J. M. da C. Encontro entre o espanhol e o português brasileiro na praça Kantura: uma leitura 
dos enunciados veiculados na tradicional feira boliviana. Anais do Congresso Internacional de Profe-
sores de Lenguas Oficiales del Mercosur. Foz do Iguaçu: Unioeste, 2010, p. 545-553. Disponível em: 
<http://www.apeesp.com.br/ciplom/Arquivos/artigos/pdf/jose-mauricio-rocha.pdf>. Acesso em: 28 
mar. 2016.

______. Da flor dos Andes a qhathu no Pari. Memórias discursivas e deslocamentos na Feira Kantuta. 
Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo: 2015. Disponível em: <http://www.
teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8145/tde-06082015-103616/pt-br.php>. Acesso em: 28 ago. 2015.

WINFORD, D. Process of creole formation and related contact-induced language change. Journal 
of Language Contact – THEMA 2, 2008. Disponível em: <http://booksandjournals.brillonline.com/
content/journals/10.1163/000000008792525228?crawler=true>. Acesso em: 28 mar. 2016.



FICÇÃO E HISTÓRIA EM REIVINDICACIÓN DEL 

CONDE DON JULIÁN, DE JUAN GOYTISOLO
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 A produção literária de Juan Goytisolo está relacionada a episódios de sua vida pessoal e 
a acontecimentos de sua geração. Suas obras, pelas características e singularidades que apresentam, 
têm sido estudadas e analisadas ao longo das últimas décadas e, na atualidade, é possível encontrar 
uma fortuna crítica substanciosa e abrangente, que oferece ao pesquisador um expressivo campo de 
estudo que possibilita uma interlocução com toda a novelística desse autor. De sua geração (conheci-
da como geração da metade do século), muitos outros escritores imbuídos das mesmas inquietudes 
tiveram destino semelhante no que concerne à censura de suas obras e, em alguns casos, a supressão 
das liberdades. Nesse grupo, Cachero (2006, p. 172) inclui José Ángel Valente, Ramón José Sender, Max 
Aub, Carmen Laforet, Miguel Delibes, Juan Benet, Luis Martín Santos, Jaime Gil de Biedma, Carlos Bar-
ral, Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Juan Marsé, Ana María Matute e 
Carmen Martín Gaite, como citamos em nossa dissertação de Mestrado (cf. SILVA, 2010, p. 26).
 Estudar sua obra e analisar a forma como propõe, em sua narrativa autoficcional, uma teoria 
crítica que abarca e atualiza diferentes conceitos (tais como marginalidade, correntes minoritárias, ex-
clusões, alcançando a própria ideia de modernidade), nos configura um instigante meio de participação 
no debate acadêmico. Para este evento, trazemos os temas de ficção e história em uma de suas obras: 
Reivindicación del conde don Julián, publicada em 1970 pela Alianza Editorial.
 O termo autoficção surge em 1977 quando Serge Doubrovsky publica a obra Fils. Esse roman-
cista francês, partindo do questionamento de Philippe Lejeune sobre a possibilidade de criação de um 
romance sobre seu próprio autor, assume a empreitada de escrever tal obra, que veio a ser considerada 
como o primeiro romance autoficcional e, dessa forma, a partir de um neologismo, Doubrovsky cunhou 
o termo. Embora se saiba que toda narrativa de si é ficcionalizante, algumas questões suscitam debates 
que, entendemos, contribuem positivamente, uma vez que, não necessariamente com a pretensão de 
encontrar ou oferecer respostas, atuam no sentido de aprofundar o debate. E dessa maneira, questões 
como os limites entre autobiografia e ficção, realidade e verdade, memória e imaginação, esquecimento 
e memórias encobridoras, recebem a atenção de teóricos como Philippe Lejeune (2008), Serge Dou-
brovsky (1977), Jacques Le Goff(1984), Leonor Arfuch (2010), Manuel Alberca (2007) e Walter Benjamin 

1  Campus Venda Nova do Imigrante – ES.
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(1989), que ajudam a pensar o enlace que se estabelece entre a ficção e a História.
 É possível constatar que em Goytisolo coincidem, em alguns aspectos, sua vida e sua escritura. 
Como escritor e auto-exilado, viveu e continua vivendo extra fronteiras de seu país, o que terminou 
contribuindo para que se tornasse conhecido como um escritor apátrida. Em várias ocasiões, quando 
interrogado sobre a condição de exilado, o autor resume: “[...] castellano en Cataluña, afrancesado en 
Madrid, español en París, latino en Norteamérica y moro o gitano en todas partes” (GOYTISOLO, 1985, 
p. 38). Essa circunstância o colocaria como um escritor de fronteiras e de territórios – e considerando, 
além disso, o seu posicionamento ideológico em prol dos excluídos, o autor se caracterizaria também 
pela busca de eliminação de fronteiras e territórios, reais e metafóricos, que cristalizam a exclusão.
 É oportuno lembrar, aqui, o título de sua primeira obra autoficcional, Coto vedado (1985), 
cuja leitura remete claramente a territórios proibidos: uma clara alusão a sua pátria (Espanha). 
Claro está que essa é uma das inúmeras chaves de leitura que Coto vedado oferece tendo em vista 
o universo goytisoleano. E contextualizando esses temas em sua narrativa nos parece possível com-
provar também essa convergência já a partir do gênero autoficcional que se situa entre as frontei-
ras da realidade e da ficção, que transita entre a História e a Memória, que busca determinar seu 
território, que fala de um eu e seu(s) duplo(s), que questiona mitos e verdades e que, enfim, fala 
de um lugar que é um não lugar. 
 Os estudiosos do tema da autoficção sinalizam que a escrita de si remonta o período da 
Antiguidade Clássica. Obviamente que com outras nuances e objetivos – e certamente com outras 
concepções de sujeito – a literatura registra a existência de fragmentos de textos nos quais a vida e 
os feitos de alguém eram enaltecidos. Essa literatura seria possivelmente o embrião do que veio a 
se constituir, na contemporaneidade, como a chamada “escrita autoficcional” (ou “tecnologias do 
eu”). O mundo medieval – e sua visão teocêntrica de sofrimento e contemplação para alcançar o 
paraíso – foi o cenário propício para a produção de autobiografias que, de certo modo, tornaram-
se os cânones do gênero. Apresentando, geralmente, uma narrativa dirigida a Deus, registram-se 
desse período os escritos de São Tomás de Aquino (1225-1274) e São Francisco (1182-1226), e as 
Confissões de Santo Agostinho, obra escrita entre os anos de 397 e 400. De acordo com os teóri-
cos da área, já se pode observar nessas obras um traço de subjetividade que, entendemos, seria 
o início da configuração do conceito de sujeito moderno, dotado de individualidade e em relação 
com Deus e com os demais homens.
 O advento da modernidade enseja o florescer de ideias e ideais que alavancam uma profun-
da transformação social; nesse contexto, a narrativa autoficcional ganha força mostrando o homem 
com suas inquietações, busca por autoconhecimento, desejo de superação e fixando sua dimensão 
humana e também autônoma, isto é assumindo-se como sujeito. As Confissões de Jean-Jacques 
Rousseau (1755) constituem um claro exemplo dessa narrativa. Segundo Arfuch (2010),

efetivamente, é no século XVIII – e, segundo certo consenso, a partir das Confissões de Rousseau – que 
começa a se delinear nitidamente a especificidade dos gêneros literários autobiográficos, na tensão en-
tre a indagação do mundo privado, à luz da incipiente consciência histórica moderna, vivida como in-
quietude da temporalidade, e sua relação com o novo espaço social. Assim [...] traçariam, para além de 
seu valor literário intrínseco, um espaço de autorreflexão decisivo para a consolidação do individualismo 
como um dos traços típicos do Ocidente (ARFUCH, 2010, p. 35-36). 
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 Para Sartre (1989), o processo da escritura implica, via de regra, uma necessidade de desnu-
damento ou exposição pública quando, ao desenvolver sua narrativa, o escritor descreve sua realida-
de e aí se inscreve. No ato de textualizar sua experiência vital, o escritor recompõe uma realidade a 
partir da qual os fatos narrados adquirem significado. Esse entendimento de literatura como meio de 
se dar a conhecer enlaça simultaneamente autor e obra, o que gera uma situação bastante complexa 
na medida em que lida com conceitos polêmicos, tais como verdade e realidade.
 Paul De Man (1991) propõe uma definição do gênero autobiográfico – adotada também por 
Lejeune (2008) – e que transfere para o leitor a decisão de classificação da obra. Ambos os autores sus-
tentam que o que define a autoficção é, antes de tudo, o modo de leitura: “ [...] a autobiografia se define 
por algo que é exterior ao texto, [...] se [...] trata de ir além, para verificar, no texto critico, o tipo de lei-
tura que ela engendra, a crença que produz” (LEJEUNE, 2008, p. 47). Para De Man, esse gênero, por sua 
arquitetura textual, apresenta um procedimento em que o sujeito que conta sua vida mostra dois “eus”, 
que se constituem no processo mesmo da narração. Essa afirmação nos remete à questão dicotômica 
de ficção e realidade – tema de presença obrigatória para a maioria dos estudiosos do gênero.
 Identificamos em Reivindicación del conde don Julián (1970) algumas evidências desse du-
plo eu. O primeiro deles, ao comentar o “eu” que está sendo gestado em relação ao “eu” que, his-
toricamente, teria existido, joga simultaneamente com ficção e realidade. O narrador do presente 
da narrativa se dirige ao seu outro eu, tratado como destinatário da narrativa, e fala de seu projeto 
com relação à Espanha:

Nadie desconfía de ti y tu plan armoniosamente madura: reviviendo el recuerdo de tus humillaciones 
y agravios, acumulando gota a gota tu odio : sin Rodrigo, ni Frandina, ni Cava : nuevo conde don Julián, 
fraguando sombrías traiciones (GOYTISOLO, 1970, p. 16).

 As linhas iniciais de Reivindicación del conde don Julián já apontam para uma busca pela 
ruptura ao dirigir-se o narrador à Espanha com palavras carregadas de mágoa e rancor, em uma 
despedida que, no desenvolvimento da narrativa, se transformará em ameaça: “[...] tierra ingrata, 
entre todas espuria y mezquina, jamás volveré a ti” (GOYTISOLO, 1970, p. 11). Temos aqui uma pri-
meira evidência da ruptura com a pátria cujos valores consolidaram, em certa medida, a identidade 
que o narrador nega. Na sequência da obra o narrador, com o propósito de alcançar total negação 
de si como meio para a busca e a (re)construção de uma nova identidade, levará seu processo de 
ruptura a outros temas na narrativa, terminando por romper com a tradição do próprio gênero. 
Entendemos que um processo de busca por uma nova identidade tem, como motivação inicial, a 
rejeição daquela que se tem – e que, mesmo sendo “sua” identidade, a pessoa não se “identifica” 
com ela e esse fato lhe gera um conflito.
 No caso de Goytisolo, uma série de fatores determinará a negação de si e a consequente bus-
ca, que se dará por meio de sua escritura. Aqui começa a revelar-se o eixo de seu projeto autobiográ-
fico: uma ruptura em todos os sentidos. Esse propósito de romper com tudo que representava suas 
origens – nacionalidade, idioma materno, educação, meio familiar e social – o autor leva para a sua 
escrita que será, então, sua motivação para enfrentar uma realidade que lhe cabe desmascarar: “[...] 
ciñendo la palavra, quebrando la raíz, forzando la sintaxis, violentándolo todo : a un paso del tentador 
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Estrecho : a punto de cruzarlo ya : inclinando también la cabeza (GOYTISOLO, 1970, p. 84-85). 
 Álvaro Mendiola, protagonista e narrador – e, na verdade, o alter ego do autor –, mais que 
uma personagem seria, portanto, o outro eu que expressa rejeição ao seu passado e tentativa de 
buscar uma nova identidade. Essa busca de identidade para si e para uma Espanha que ele possa re-
conhecer como “seu país” constituiria, nesse contexto, os temas principais da obra: “[…] de liberarse 
de aquello que nos identifica, que nos define : que nos convierte, sin quererlo, en portavoces de algo: 
que nos da una etiqueta y nos fabrica una máscara : qué patria?” (GOYTISOLO, 1970, p. 116).
 Quanto mais se desenvolve a narrativa, mais se evidencia a amplitude da ruptura que en-
sejou o processo de busca de Goytisolo/Álvaro. Goytisolo busca romper com tudo o que significou, 
para ele, viver sob um regime autoritário: uma família de valores burgueses, uma educação que em 
nada contribuiu para sua formação – e que, nos limites do campo ficcional da página em branco, 
ganha vida com Álvaro, recém- chegado de Paris e que, enquanto se recupera de um ataque car-
díaco, inicia o trabalho de resgate de sua história e, aos poucos, descobre que sua história não se 
separa da história de seu país e, mais ainda, que a tarefa a que se propõe lhe permitirá comprovar 
como toda a sua vida esteve calcada em um lento processo de ruptura.
 Em sua acepção primeira, o termo “História” tem origem na cultura grega com Heródoto 
(485 a.C.-430 a.C.) sinalizando uma atividade de pesquisa e conjunto de conhecimentos resultantes 
de investigações. Em sua obra História e Memória, Jacques Le Goff (1990) afirma que, para além do 
sentido inicial, de origem grega, o termo “história” abrange também outras acepções e, entre elas, 
a de narração. “Uma história é uma narração, verdadeira ou falsa, com base na ‘realidade histórica” 
ou puramente imaginária – pode ser uma narração histórica ou uma fábula” (LE GOFF, 1990, p. 18). 
Considerando os aspectos de narratividade e “realidade histórica”, nos parece pertinente, portanto, 
observar o diálogo que se estabelece em Goytisolo entre as instâncias da História e da ficção.
 Tomemos como ilustração os dois fragmentos que aparecem à página 7 de Reivindicación 
del conde don Julián. No primeiro, extraído de Historia de España – De los orígenes a la baja Edad 
Media, de Luis García de Valdeavellano (1980), o teor de caráter quase especulativo e o reiterado 
uso da partícula si corroboram a assertiva de Le Goff e não deixam margem a dúvidas de que a 
narrativa histórica nem sempre se fundamenta em fatos: 

De él se iba a apoderar pronto la leyenda con el nombre de ‘Conde don Julián’ y, en realidad no sabemos 
si era berberisco, godo o bizantino, si gobernaba Septem como conde porque la plaza dependía del Rei-
no visigodo, si era un exarca o gobernador que dependía del Imperio de Bizancio o si, como parece más 
probable era un bereber señor de la tribu católica de Gomera... (GOYTISOLO, 1970, p. 7, grifo nosso).

 O segundo fragmento, extraído da Crónica General, de Alfonso X El Sabio (de época bastante 
anterior, século XIII, e portanto com menor distanciamento temporal dos fatos), apresenta o “mis-
terioso personaje” não mais como personagem, mas como pessoa a quem, em meio a acusações e 
impropérios de toda ordem, se lhe atribui a entrada dos árabes em território espanhol: “[...] matador 
de su señor, enemigo de su casa, destroidor de su tierra, culpado et alevoso el traidor contra todos 
los suyos; amargo es el su nombre el la boca de quil nombra;” (GOYTISOLO, 1970, p. 7). Nesse con-
texto específico temos o que Le Goff (1990) define como colocar a explicação no lugar da narração. 
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E é possível constatar em Goytisolo a preocupação com o que é, de fato, História, e o que a memória 
individual e coletiva historicizou. O autor considera que a negação da própria história leva à negação 
da identidade. Sobre o tema da narração, Benjamin (1989) explica que o homem moderno, por ser 
um sujeito espoliado em sua experiência, perdeu a sua capacidade de narrar e, portanto, busca na 
memória involuntária a manifestação dessa experiência.
 A personagem Álvaro de Reivindicación del conde don Julián (1970) – cujo nome aparece 
pela primeira vez na página 111 – desde o início da narrativa não deixa margem a dúvidas da má-
goa que carrega e que alimenta seu desejo de vingança: “[...] la venenosa cicatriz que se extiende 
al otro lado del mar : herida más bien, infectada y aberta : borrosa, distante” (GOYTISOLO, 1970, 
p. 56). Essa afirmação é reiterada nas páginas 62 e 118, o que sinalizaria, talvez, pelo processo da 
escritura, uma tentativa de elaborar um trauma de infância marcado por perdas e, de forma mais 
contundente, perdas afetivas. Nesse contexto poderia se pensar que, ao se referir ao seu país como 
“venenosa cicatriz”, o autor aludiria às lembranças que carrega por ter nascido e vivenciado ali 
experiências que lhe resultam difíceis de esquecer. Destarte, a memória cumpriria, assim, o papel 
de resgatar, pela escrita, a trajetória de uma vida que foi interrompida e que culminou em um au-
to-exílio com todas as perdas que lhe são inerentes. 
 Cabe aqui registrar a observação de Leonor Arfuch sobre a relação entre o biográfico e a 
narrativa histórica. Considerando uma sólida base conceitual a autora propõe uma elucidação en-
tre história e ficção (grifo da autora) já que, segundo Arfuch (2010),

[...] ambas compartilham os mesmos procedimentos de ficcionalização, mas se distinguem, seja pela 
natureza dos fatos envolvidos – ‘verdadeiramente acontecidos’ ou ‘produtos de invenção’ –, seja  
pelo tratamento das fontes e do arquivo (ARFUCH, 2010, p. 116-117).

 Essa afirmação coincide em pleno com a reflexão de Goytisolo quando o escritor discorre sobre os 
mitos e os lugares de memória presentes na narrativa histórica espanhola. E conclui a teórica argentina:

Ao que parece, os gêneros canônicos (biografias, autobiografias, memórias, correspondências) jogarão um 
jogo duplo, ao mesmo tempo história e ficção [...] integrando-se assim, com esse estatuto, ao conjunto 
de uma obra de autor – no caso de escritores – e operando simultaneamente como testemunho, arquivo, 
documento, tanto pra uma história individual quando de época (ARFUCH, 2010, p. 117-118).

 Inúmeras referências ao exílio se presentificam na narrativa de Reivindicación del conde don Julián 
e sempre configurando frustração e mágoa: “[...] años atrás, en los limbos de tu vasto destierro, habías 
considerado el alejamiento como el peor de los castigos” (GOYTISOLO, 1970, p. 13). E corrobora com nossa 
observação o que diz o autor sobre a decisão de exilar-se: “[...] mi exilio nunca fue enteramente voluntario. 
Si España hubiese conocido un régimen distinto del que ha sufrido desde 1939 y me hubiera sido posible 
escribir y actuar libremente, nunca me habría ido del país” (GOYTISOLO, 1978, p. 133).
 A sensação de medo e insegurança de quem se viu ameaçado em seu próprio país está cla-
ramente expressa nessa fala. E a crítica, sutilmente trabalhada, sinaliza para os riscos que rondam 
os assim denominados “inimigos da pátria”. Utilizando distintos recursos estéticos, principalmente 
a paródia, o autor prossegue a narrativa, que chega a seu término na página 208 com uma ameaça 
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claramente colocada: “[...] el sueño agobia tus párpados y cierras los ojos: lo sabes, lo sabes: maña-
na será otro día, la invasión recomenzará” (GOYTISOLO, 1970, p. 208).
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Introdução
No processo de ensino aprendizagem de línguas estrangeiras, o professor, em seu trabalho, 

avalia e produz materiais didáticos. Se observarmos o mercado editorial, encontraremos grande 
diversidade de livros didáticos, tanto de editoras nacionais quanto de editoras estrangeiras. Como 
consequência, cada vez mais é necessário que os professores saibam analisar livros didáticos 
partindo de critérios específicos claramente definidos, com o objetivo de atender às necessidades 
específicas de cada situação de ensino. Um questionamento a ser feito é: em que medida esses 
livros didáticos são pensados para a realidade brasileira? Ou melhor: a realidade brasileira é única? 
É inegável que, para que um material didático resulte eficaz no alcance da aprendizagem, não 
basta que se trate de um “bom material”, nem mesmo é necessário que seja um material de última 
tecnologia. Quando selecionamos recursos educativos para utilizar no nosso trabalho docente, além 
de sua qualidade objetiva, há de se considerar em que medida suas características específicas estão 
em consonância com determinados aspectos curriculares do nosso contexto educativo. Portanto, é 
essencial que o professor reconheça o que há por trás de um livro didático, para que não aceite os 
interesses puramente comerciais ou da moda.

No Brasil, existe um programa do Ministério da Educação, intitulado Programa Nacional 

1  Artigo resultado de trabalhos em desenvolvimento na UESC através do Projeto de Pesquisa intitulado 
“Programa Nacional do Livro Didático 2011 e 2014: análise e produção de material didático de língua espanhola”, com 
apoio da FAPESB, e de duas disciplinas do curso de Especialização em Didática do Espanhol como Língua Estrangeira na 
Educação Básica.
2  Autora do projeto de pesquisa “Programa Nacional do Livro Didático 2011 e 2014: análise e produção 
de material didático de língua espanhola”, em desenvolvimento na UESC, com apoio da FABESB, e professora das 
disciplinas Seminário Temático II: O livro didático no ensino de ELE e Seminário Temático IV: a elaboração de unidades 
didáticas, do curso de Especialização em Didática do Espanhol como Língua Estrangeira na Educação Básica da UESC. 
E-mail: <scaranobr@gmail.com>.
3  Coautora, membro da equipe do Projeto de Pesquisa “Programa Nacional do Livro Didático 2011 e 2014: 
análise e produção de material didático de língua espanhola”, em desenvolvimento na UESC, com apoio da FABESB, e 
aluna das disciplinas Seminário Temático II: O livro didático no ensino de ELE e Seminário Temático IV: a elaboração de 
unidades didáticas, do curso de Especialização em Didática do Espanhol como Língua Estrangeira na Educação Básica 
da UESC. E-mail: <ceciliasobrinha@hotmail.com.br>.
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do Livro Didático (doravante PNLD), que avalia, compra e distribui livros didáticos gratuitamente 
para alunos e professores das escolas públicas de educação básica. O PNLD é o mais antigo dos 
programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 
brasileira. Iniciou-se com outra denominação em 1929 e, ao longo desses anos, o Programa se 
aperfeiçoou e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, é executado em ciclos 
trienais alternados. 

A cada ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (doravante FNDE) adquire 
e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino. Para o Ensino Fundamental 
II, que corresponde aos anos finais (6o a 9o anos), em 2011, pela primeira vez, livros de línguas 
estrangeiras – inglês e espanhol – foram avaliados, comprados e distribuídos pelo Ministério da 
Educação do Brasil. No caso da língua espanhola especificamente, dos 11 livros inscritos no PNLD 
2011, apenas dois livros de Ensino Fundamental II foram aprovados. Isso significa que, durante o 
triênio 2011, 2012 e 2013, professores e alunos das escolas públicas brasileiras, respectivamente, 
trabalharam e estudaram com um desses dois livros didáticos. No PNLD 2014, foram inscritas 15 
coleções de língua espanhola das quais apenas duas foram aprovadas. É importante ressaltar que 
as coleções aprovadas no Programa anterior foram reprovadas.

O processo de avaliação dos livros didáticos começa com a publicação de um edital, no site do 
FNDE, para inscrição das editoras. Os títulos inscritos pelas editoras são avaliados pelo MEC, por de 
uma equipe de professores de universidades e escolas de regiões distintas do Brasil. Após avaliação, 
elabora-se o Guia do Livro Didático, composto das resenhas de cada obra aprovada. Esse guia é 
publicado no site do FNDE e também entregue às escolas para posterior escolha dos professores. É 
importante ressaltar que, no Guia do Livro Didático, estão expostos, além das resenhas, os critérios 
de avaliação usados pelos pareceristas. No PNLD 2011 e no PNLD 2014, foram respondidas, 
respectivamente, 96 e 77 perguntas relacionadas ao tratamento dado, nas obras, à compreensão 
escrita e oral, à produção escrita e oral, aos conhecimentos linguístico-discursivos (gramática e 
vocabulário), ao projeto gráfico editorial, à diversidade cultural, à coletânea de textos e ao Manual 
do Professor. Além disso, há critérios gerais avaliados que se referem ao respeito à legislação, às 
diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino fundamental; à observância de princípios éticos 
necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano; e à coerência e adequação 
entre a abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção e a proposta didático-pedagógica 
e objetivos explicitados. 

Pelo exposto, entende-se que o professor de língua espanhola precisa estar consciente de que 
são muitos os critérios de avaliação para saber analisar, escolher, usar e, por que não, produzir um 
material didático. 

Muitas vezes, em nossa prática como professores, ouvimos relatos sobre o uso do livro 
didático nas escolas sem qualquer reflexão, ou seja, permanece a visão da prática de um professor 
que se apresenta como mero reprodutor de materiais prontos e acabados, sejam livros didáticos, 
sejam as atividades disponíveis em sites da internet. Nesse uso, muitas vezes, parte significativa dos 
professores não seleciona atividades, textos e conteúdos adequados a seus alunos e ao contexto 
escolar. De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio:
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É fundamental encarar o livro didático como um ponto de referência para o trabalho docente, como um 
recurso, não o único, facilitador do processo de ensinar e aprender, como um guia orientador geral, que 
auxilia na seleção e organização dos objetivos e conteúdos. Visto a partir dessa concepção, o livro didático 
é – ou deve ser – um recurso a mais, entre tantos, de que o professor dispõe para estruturar e desenvolver 
seu curso e suas aulas, mesmo quando ele é o responsável por sua elaboração/organização, o que pode 
constituir em alguns casos uma vantagem e em outros, uma desvantagem (OCEM, 2006, p. 154).

Ainda segundo os documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Educação, especificamente 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(OCEM, 2006), é cada vez mais necessário que o professor aprenda a refletir sobre sua prática de 
forma sistemática, ou seja, tornar-se autor de sua prática, ao saber, conscientemente, selecionar, 
adaptar e construir atividades e propostas didáticas para desenvolver competências e habilidades 
linguísticas, culturais, pragmáticas e estratégicas em seus alunos. É primordial, então, reconhecer o 
que está por trás de uma metodologia e de um livro didático para que o professor possa dialogar com 
esses pressupostos e adquirir autonomia em sua prática pedagógica.  

Sabe-se que o livro didático, tanto para o trabalho do professor quanto para o estudo do 
aluno, é um importante material de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Ainda que a 
prática pedagógica do professor envolva diversas dimensões, como sua pesquisa constante para 
o aprimoramento de seu trabalho em sala de aula, um livro didático com textos adequados, 
ilustrações pertinentes e informações atualizadas auxilia no planejamento de ensino. Para que 
suas possibilidades sejam aproveitadas ao máximo, o livro didático deve ser avaliado a partir de 
critérios específicos que norteiem seu uso pedagógico. Nessa perspectiva, o professor é o detentor 
de um saber que precisa ser valorizado tanto na avaliação dos livros didáticos existentes quanto na 
elaboração de futuros materiais.

Como recorte de nossa pesquisa, discutiremos um dos critérios de avaliação do livro didático 
presente nos Guias de Livros Didáticos do PNLD 2011 e 2014, no que diz respeito ao eixo da produção 
escrita, para, posteriormente, apresentar uma proposta de atividade com o gênero carta do leitor. 

O eixo da produção de textos escritos no PNLD 2014
No Guia do Livro Didático 2011, os critérios relacionados à produção escrita estão descritos, 

em forma de pergunta, no Bloco X:

Produção escrita:
62. A produção escrita é trabalhada como processo interativo e em constante reformulação?
63. O trabalho com a produção escrita envolve diferentes gêneros e tipos textuais?
64. O trabalho com a produção escrita envolve as características sócio-discursivas dos gêneros abordados, 
explicitando as condições de produção da escrita: quem, para quem, com que objetivo e em que suporte se escreve?
65. O trabalho com a produção escrita envolve as regras e convenções que regem o funcionamento linguístico 
no âmbito dos recursos ortográficos, morfológicos, semânticos, sintáticos, estilísticos, retóricos e discursivos?
66. Existem oportunidades para o aluno utilizar adequadamente, nos textos escritos, os mecanismos de 
coerência e coesão inteligíveis e adequados ao contexto?
67. Existe oportunidade para o aluno contemplar e refletir sobre as diferentes etapas do processo de 
produção? (BRASIL, 2010, p. 17).



• 490 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

No Guia do Livro Didático 2014, os critérios relacionados à produção escrita também são 
descritos em forma de pergunta:

BLOCO IV – No que se refere à produção escrita, a coleção:
16. Promove atividades que considerem a escrita como processo de interação, que exige a definição de 
parâmetros comunicativos: quem, para quem, com que objetivo?
17. Propõe atividades que promovam a concepção da escrita como pautada em convenções relacionadas 
a contextos e gêneros de discurso?
18. Contém atividades que promovam o processo de reescrita do próprio texto? (BRASIL, 2013, p. 46). 

A partir desses critérios e da análise de algumas atividades presentes no livro Saludos 
(aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático 2011 e reprovado no Programa Nacional do 
Livro Didático 2014), percebemos que alguns dos critérios estabelecidos pelo Guia do Livro Didático 
não estão presentes nas atividades propostas de produção escrita.

A coleção Saludos é composta de quatro volumes, correspondentes aos anos que compõem 
o Ensino Fundamental II (6o, 7o, 8o, 9o anos). Cada um dos livros apresenta oito unidades temáticas. 
Em cada unidade são trabalhados conteúdos comunicativos e gramaticais específicos, além de 
temas relevantes para a formação dos alunos, como ética, meio ambiente, saúde e, principalmente, 
pluralidade cultural e respeito às diferenças. Além das unidades temáticas, a coleção apresenta 
quatro blocos de revisão, denominados Repasos, inseridos no final de cada duas unidades 
temáticas, em que os conteúdos estudados são retomados. A coleção apresenta, ainda, quatro 
propostas de trabalho em grupo, chamadas de Proyectos, inseridas após as unidades 1, 3, 5, 7 
de cada volume, além de um Glosario. Por fim, há um apêndice com Actividades de lectura, em 
que são oferecidas quatro propostas de atividades extras, elaboradas a partir de textos literários, 
originários de diferentes países de língua espanhola. 

No que concerne às atividades de produção escrita, observamos que os exercícios são 
inseridos na parte denominada Proyectos. Nessa parte, é apresentado aos alunos o gênero textual 
que será trabalhado por eles e, em seguida, é solicitado que façam uma produção escrita baseada 
no gênero em questão. No entanto, observamos que as características linguísticas e estruturais do 
gênero discursivo não são exploradas. Verifica-se que, na parte do livro destinada ao trabalho com 
o eixo da leitura (seção denominada Leer y reacionar), são trabalhados outros gêneros textuais, os 
quais não são explorados na produção escrita. Desse modo, percebemos que não há uma sequência 
didática organizada em torno de um gênero textual específico. 

Como exemplo, podemos citar a proposta de atividade de produção escrita do volume 4, em 
que é solicitada aos alunos a produção de cartões postais de alguns pontos turísticos das cidades 
em que eles vivem. Para isso, os discentes deverão, depois de eleger a imagem do local, produzir um 
pequeno texto descritivo que desperte o interesse nas pessoas sobre o local escolhido. No entanto, 
nessa atividade de produção escrita, o autor não explora o gênero discursivo, isto é, não trabalha 
com as características linguísticas e estruturais do gênero cartão postal, e tampouco trabalha com 
os elementos linguísticos do texto descritivo que é solicitado na produção escrita. 

Por outro lado, observamos que a atividade define alguns dos parâmetros comunicativos 
exigidos pela escrita, a saber: quem, para quem e com que objetivo se escreverá os cartões postais. 
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No caso, os alunos produzirão cartões postais para os próprios colegas da escola, os quais serão 
expostos em uma exposição. A finalidade deste trabalho é mostrar aos outros colegas os diferentes 
locais interessantes que a cidade em que eles vivem possui. No entanto, conforme propõe o Guia do 
Livro Didático, não encontramos nesta proposta atividades que promovam o processo de reescrita 
do próprio texto. Logo, não existe a oportunidade para que o aluno contemple e reflita sobre as 
diferentes etapas do processo de produção escrita. 

Já no volume 3, é solicitada aos alunos uma atividade de produção escrita do gênero 
paródia. Diferentemente da atividade escrita anterior, já se apresenta ao aluno o que é uma 
paródia. Contudo, mais uma vez, não se exploram as características linguísticas e estruturais do 
gênero. Além disso, nesta mesma atividade, trabalha-se com outro gênero discursivo, o conto. Só 
que em nenhum momento se exploram, também, as características sócio-discursivas do gênero 
abordado. Em relação às condições de produção escrita, a atividade não deixa evidente para quem 
e com que finalidade os alunos produzirão uma paródia, diferentemente da atividade proposta no 
volume anterior. Essa atividade também não promove o processo de reescrita do próprio texto. 

Sendo assim, por meio da análise dessas duas atividades de produção escrita, presentes nos 
livros Saludos, percebemos que há uma preocupação em abordar gêneros textuais diversificados 
e tipos textuais. Contudo, não há uma preocupação em se explorar as características sócio-
discursivas dos gêneros discursivos, tampouco atividades de reescrita. Além disso, faltam propostas 
de atividades que consideram a escrita como processo de interação, que exige a definição de 
parâmetros comunicativos: quem, para quem e com que objetivo se escreve algo. Vale ressaltar 
ainda que, apesar de o livro abordar temas e gêneros diversificados, não há proposta de um 
conjunto de atividades organizadas em torno de um gênero escrito, com o objetivo de auxiliar o 
aluno a dominar melhor um gênero discursivo. 

A sequência didática na produção de textos escritos: uma proposta de atividade com o gênero 
carta do leitor4

Nas últimas décadas, o ensino língua estrangeira tem sido alvo de discussões por estudiosos 
da linguagem, a fim de se firmar um novo espaço pedagógico, com base em uma intensa investigação 
da língua em uso. De acordo com Moita Lopes (2009), as concepções da Linguística Aplicada passam 
a dar atenção especial para a reflexão sobre a língua, a partir de problemas da prática de uso da 
linguagem dentro e fora da sala de aula. 

Nesse sentido, a Linguística Aplicada aponta para uma reflexão sobre o uso da língua na 
vida e na sociedade, através de uma abordagem que reconheça os tipos diferentes de textos, com 
diferentes formas de textualização, já que há a necessidade de refletir e desenvolver práticas de 
ensino que permitam dar alternativas aos professores e às instituições escolares no que tange à 
concepção de língua/linguagem como interação. 

O ensino-aprendizagem de línguas assume, ainda, uma abordagem formal, tendo lugar 
de destaque a gramática e o léxico, isolados de todo contexto de comunicação. Desse modo, 

4  Sequência Didática elaborada durante a disciplina Seminário Temático IV: A elaboração de unidades didáticas 
por Cecília Sobrinha e Gustavo Magalhães, alunos do curso de Especialização em Didática do Espanhol como Língua 
Estrangeira na Educação Básica.
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perpetuam-se as relações de poder reforçadas pelo saber e pela autoridade do professor, que 
escolhe o material didático e o impõe aos seus alunos (CORACINI, 1999). A aula, então, passa a 
ser baseada em páginas de textos e exercícios nos quais o discente não se vê como pessoa em 
formação e superação (ALMEIDA FILHO, 2002). 

Conforme Coracini (1999), na maioria das vezes os livros didáticos constituem o único 
material de acesso ao conhecimento por parte do aluno e do professor, que neles buscam 
legitimação e apoio para as suas aulas. Contudo, nem sempre o material didático corresponde à 
situação de aprendizagem do aluno. Devido ao desconhecimento de um saber científico acerca do 
funcionamento da língua e das concepções de línguas atuais que norteiam o ensino, os professores 
submetem o aluno a um tratamento da língua excessivamente centrado em definições, classificações 
e exercícios em torno de classes gramaticais (BAGNO, 2002).

Diante dessa realidade, é necessário romper com uma tradição de ensino que priorize 
questões estruturais sobre a língua para explorar as bases e caminhos que considerem o 
funcionamento da linguagem como um processo de interação verbal, que se processa por meio 
de textos orais e escritos. De acordo com Bakhtin (1997), todas as esferas da atividade humana 
estão relacionadas com a utilização da língua. Por isso, “[...] a língua penetra na vida através dos 
enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida 
penetra na língua” (BAKHTIN, 1997, p. 283).

No livro Estética da criação verbal, Bakhtin (1997) afirma que ignorar a natureza do enunciado 
(isto é, do texto) e as particularidades de gênero que assinalam a variedade do discurso em qualquer 
área do estudo linguístico, ocasiona o formalismo e a abstração, além de desvirtuar a historicidade do 
estudo linguístico. Na realidade, isso enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. 

Desse modo, privilegiar os gêneros discursivos e o uso de textos autênticos no ensino-
aprendizagem de língua estrangeira, além de contribuir para amostras de funcionamento da língua 
estudada, permitirá a contextualização dos conteúdos comunicativos, pragmáticos, gramaticais, lexicais, 
culturais, dentre outros, essenciais para o reconhecimento dos gêneros que circulam na sociedade. 

Marcuschi (2002) pontua que é impossível se comunicar verbalmente a não ser por 
algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. 
Logo, é preciso que o ensino de língua estrangeira assuma, no contexto escolar, uma dimensão 
comunicativa e contemple, segundo as OCEM (2006), a percepção da natureza sociointeracional 
da linguagem como forma de expressão e comunicação, e como meio de construir a cidadania, o 
desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia do aluno. 

Nessa perspectiva, a proposta de sequência didática formulada por Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004) apresenta-se como uma ferramenta eficaz para desenvolver, no contexto escolar, 
um conjunto de atividades organizadas sistematicamente em torno de um gênero discursivo 
oral ou escrito, com o objetivo de auxiliar o aluno a dominar melhor um gênero de texto. Dessa 
maneira, a sequência didática tem como intuito apresentar o texto como unidade de ensino e os 
gêneros discursivos como objeto de ensino. De acordo com os autores (id. ibid.), o procedimento 
da sequência didática é um meio de sanar as deficiências encontradas no ensino dos gêneros 
discursivos nas escolas. Tal procedimento permite ao aluno dominar melhor um gênero, oral ou 
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escrito, devido ao conjunto de atividades que são organizadas e planificadas em torno de um 
gênero discursivo e de um tema específico que se pretende explorar. 

Nesse viés, a sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly estrutura-se com 
base no seguinte esquema: “Apresentação da situação”, “Produção inicial”, “Módulos” e “Produção 
final”. Na apresentação da situação, é descrita detalhadamente a atividade de expressão oral ou 
escrita que os discentes deverão realizar, com ênfase em duas dimensões: uma relacionada ao gênero 
que se escreverá e outra ao tema do texto de escrita. Logo em seguida, após a apresentação da 
situação, os alunos terão que elaborar um primeiro texto inicial, oral ou escrito, que corresponderá 
à primeira produção do gênero discursivo. 

Vale salientar que essa produção é essencial para que o professor possa identificar e avaliar 
as dificuldades dos alunos em relação à produção escrita ou oral do gênero escolhido. Além disso, 
esse primeiro momento permitirá identificar as habilidades que os alunos devem desenvolver para 
dominar melhor um gênero discursivo. Por sua vez, os módulos (constituídos por vários exercícios) 
darão suporte para que os alunos possam colocar em prática os problemas apresentados no 
momento da produção inicial, já que as dificuldades que tiveram em relação ao gênero discursivo 
serão trabalhadas de maneira sistemática e aprofundada. Só então, na produção final, o aluno 
colocará em prática os conhecimentos adquiridos nos módulos trabalhados ao reescrever a 
produção inicial. 

Dessa maneira, levando em consideração os critérios do PNLD (2011 e 2014) e a sequência 
didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), foi elaborada, na disciplina Seminário 
Temático IV: a elaboração de unidades didáticas, do curso de Especialização em Didática do Espanhol 
como Língua Estrangeira na Educação Básica da UESC, uma sequência didática para explorar o 
gênero carta do leitor. 

Na primeira parte da sequência, Apresentação da situação, definem-se as condições de 
produção: o quê? (carta do leitor); para quem (leitores do jornal “Eltiempo.com”); onde (seção 
Carta del lector do periódico “Eltiempo.com”); quando? (em uma semana); com que objetivo? 
(expor a opinião sobre o tema de uma notícia lida, no mesmo jornal, sobre a violência no futebol). 
Além disso, é feita a aproximação ao gênero carta do leitor através da leitura de algumas mostras 
do gênero. É importante, também, nessa primeira parte da sequência, preparar os conteúdos 
temáticos a serem desenvolvidos na escrita da carta do leitor. Para tanto, foram formuladas 
atividades de leitura da notícia “Joven muere golpeado por un retrete lanzado tras un partido en 
Brasil”, publicada no jornal “Eltiempo.com”.5

Na segunda parte da sequência, Produção inicial, o aluno escreve uma primeira versão do 
gênero solicitado. Isso abre possibilidade para que o professor faça um diagnóstico, identificando 
os problemas de escrita da carta do leitor, tanto com relação ao gênero quanto ao tema. Na 
elaboração dessa sequência, como não houve a aplicação em sala de aula, pensou-se em algumas 
possíveis dificuldades que os alunos poderiam ter na hora de escrever o texto, como por exemplo: 
desconhecimento da estrutura e forma composicional do gênero, ausência de coesão e coerência 
na progressão textual, troca de gêneros de algumas palavras relacionadas ao tema futebol, e pouco 

5  Disponível em <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13926797>.



• 494 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

vocabulário específico do assunto. 
Identificados os problemas, foram elaboradas atividades, em módulos sequenciais (terceira 

etapa da sequência), para que os alunos resolvessem os problemas do texto. 
Por fim, após o desenvolvimento das atividades, os alunos reescreveriam seus textos, 

colocando em prática os conhecimentos adquiridos nos módulos de ensino. 
 A partir da elaboração dessa sequência didática, percebemos que há um diálogo com os 
critérios apresentados no Guia do Livro Didático de Língua Estrangeira, uma vez que, na sequência 
didática, há exercícios de reescrita; existe a oportunidade de que os alunos reflitam sobre as 
diferentes etapas do processo de produção; o trabalho envolve as regras e convenções que regem o 
funcionamento linguístico (em diversos âmbitos); promovem-se, ainda, atividades que consideram 
a escrita como processo de interação, que exigem a definição de parâmetros comunicativos: quem, 
para quem, com que objetivo. 

É importante ressaltar que, ao selecionar as cartas do leitor que serão levadas para as aulas, 
os docentes devem considerar temas que suscitem reflexões e debates por parte dos alunos. Desse 
modo, as aulas se tornarão mais interessantes, além de configurarem um espaço para o debate e 
reflexão sobre assuntos atuais. 

Conclusão
 Neste artigo, propusemos uma reflexão sobre a relevância que os materiais didáticos de 
língua espanhola assumem no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, bem 
como o papel que o professor exerce no ensino de línguas ao saber selecionar, analisar atividades, 
textos e conteúdos adequados para os seus alunos.

Para que o docente saiba selecionar, conscientemente, um material didático, é preciso que 
ele conheça os critérios de avaliação usados pelo PNLD de Línguas Estrangeiras. Assim, poderá 
também produzir um material adequado para as suas turmas. O professor, enquanto pesquisador, 
deve desenvolver a sua autonomia e senso crítico para selecionar materiais adequados e estabelecer 
os objetivos que pretende alcançar com os seus alunos na sala de aula.

Elaborar um material didático significa aumentar as possibilidades dos alunos de conhecer 
outros mundos, assim como a sua própria realidade. Ademais, a produção de material didático 
permite ao professor ampliar seu conhecimento acerca das teorias relacionadas ao ensino-
aprendizagem de língua estrangeira. Todo docente de ELE precisa ser um sujeito pesquisador, 
crítico e autônomo, capaz de avaliar e produzir materiais de língua espanhola que explorem as 
atividades de leitura e escrita, contribuindo, dessa maneira, para as práticas de letramento. 
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Anexo 1

Secuencia didáctica de lectura del género noticia

Actividad de Pre lectura: 
Objetivo: Activar el conocimiento previo de los alumnos sobre el tema propuesto en la noticia. 

1. ¿Te gusta el fútbol?
Respuesta Personal.

2. ¿Cuál equipo de fútbol te gusta más en Brasil?
Respuesta Personal. 

3. ¿Eres simpatizante de algún equipo de fútbol fuera de Brasil?
Respuesta Personal. 

4. ¿Tienes algún miembro de la familia o amigo que es hincha de algún equipo rival al tuyo? Si sí, 
¿hay respeto entre ustedes?
Respuesta Personal.
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5. ¿Crees que la violencia entre hinchadas en el fútbol mancha la imagen de Brasil en el exterior?
Respuesta Personal. Se espera que el alumno diga que las hinchadas en el fútbol de Brasil pueden 
llevar a las personas del exterior a creer que el país es muy violento y que no hay seguridad.

6. ¿Qué piensas que debería ocurrir con hinchas que pelean en los estadios?
Respuesta Personal. Se espera que el alumno diga que las penas no sean tan blandas para casos 
como ese. 

Objetivo: Formular hipótesis sobre el texto que se leerá. 

7. Leerás una noticia sobre un joven golpeado en la cabeza en un partido de fútbol en Brasil. ¿De 
qué crees que el texto tratará? 
Respuesta personal. Se espera que el alumno diga que el texto tratará de la violencia. 

Actividad en el acto de hacer la lectura:
Objetivo de la lectura: Reconocer la estructura del género noticia. 

Descripción de la actividad de lectura: En ese momento, el profesor entregará a los alumnos 
la noticia y les pedirá que organicen el texto en forma de un rompecabezas. Al hacer eso, los 
alumnos tendrán que organizar el texto considerando la forma composicional de la noticia. De ese 
modo, tendrán que organizar el texto considerando las siguientes partes de ese género: nombre 
del periódico, sección del periódico, fecha de publicación, titular, ojo, quien escribió la noticia, 
cuerpo de la noticia, foto, leyenda de la foto. Enseguida, el profesor entregará a los alumnos otra 
noticia sobre el mismo asunto para que ellos, por medio de un rompecabezas, observen si esa 
noticia presenta las mismas partes de la noticia anterior. Luego después, el profesor entregará a los 
alumnos la siguiente actividad escrita:
Tras observar la organización de las dos noticias anteriores por medio de un rompecabezas, escribe 
las partes que componen la:

Noticia 1:
_______________________________________________________________________________
Respuesta sugerida: La primera noticia presenta las siguientes partes: nombre del titular, sección 
del periódico, fecha de publicación, titular, ojo, quién la escribió, cuerpo de la noticia.

Noticia 2:
_______________________________________________________________________________
Respuesta sugerida: La segunda noticia presenta las siguientes partes: fecha de publicación, titular, 
quién la escribió, cuerpo de la noticia, foto, leyenda de la foto.

Actividad de lectura: 
Objetivo: Reconocer las características estructurales del cuerpo de la noticia, la comprensión global 
y localización de información del texto leído, así como la materialidad lingüística del género noticia. 

1. Sabemos que la noticia es un género textual que cuenta hechos relevantes en la movida diaria de 
las personas, y que se divide en partes más o menos fijas. En ese caso, la noticia que leímos cuenta 
un hecho que ocurrió en nuestro país, sin embargo, fue divulgada en otro. Siendo así, vuelve a la 
noticia publicada en “El Tiempo.Com” y contesta las preguntas abajo:
a) ¿Qué? ____________________________________________________________
b) ¿Quiénes?_________________________________________________________
c) ¿Por qué? _________________________________________________________
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d) ¿Dónde? __________________________________________________________
e) ¿Cómo? __________________________________________________________
f) ¿Cuándo? _________________________________________________________

2. A partir de la lectura de la noticia publicada en el periódico “El Tiempo.Com”, elige las afirmaciones 
que corresponden al texto. Para eso, asígnala V para la alternativa verdadera y F para la alternativa falsa:

a) ( ) Tras un partido de fútbol en Brasil, dos personas resultaron heridas en la ciudad brasileña de 
Recife y una persona murió.
b) ( ) Las tres personas heridas en el partido de fútbol fueron trasladadas a varios hospitales y sus 
vidas no corrieron peligro.
c) ( ) Se ha detenido al sospecho que causó la violencia en el partido de fútbol en Brasil.
d) ( ) El joven que murió en el partido de fútbol era hincha del Sport Club de Paraná, sin embargo, 
se encontraba en el estadio Arruda para apoyar a Recife.
e) ( ) Tras ese accidente, la CBF decidió cerrar el estadio Arruda por cuenta de una decisión 
judicial.
Respuesta: F, V, F, F, V

3. Observa los titulares abajo de las noticias leídas. Enseguida, subraya los verbos que aparecen 
en ellos:

Joven muere golpeado por un retrete 
lanzado tras un partido en Brasil.

Entierran al adolescente boliviano fallecido  
en el partido entre el San José  

y el Corinthians.

a) Tras subrayar los verbos en los titulares expuestos, ¿En qué tiempos verbales están los verbos 
morir y enterrar? Marca la alternativa adecuada.
       (x) Presente de indicativo.
       (  ) Pretérito imperfecto.
       (  ) Pretérito indefinido.
       (  ) Todas las alternativas anteriores están incorrectas. 

b) ¿Por qué los verbos no están conjugados en tiempos pretéritos considerando que los titulares 
hacen referencias a algo que ya ocurrió? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Respuesta: Generalmente porque, en los titulares de las noticias, se usan verbos en presente de 
indicativo para dejar al lector más cercano del hecho ocurrido. 

4. Normalmente, en el cuerpo de una noticia, encontramos dos tipos de discursos, el discurso directo 
libre - reproducción del habla de las personas involucradas en la noticia - y el discurso indirecto, 
cuando el periodista relata el habla de la persona. Luego, a partir de los fragmentos retirados de la 
noticia publicada en “El Tiempo.Com”, relaciona las columnas abajo considerando el:
(a) Discurso directo libre 
(b) Discurso indirecto    

[   ] El Secretario de Defensa Social del estado,  Alessandro Carvalho, afirmó en una rueda de prensa 
celebrada ayer que por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso, aunque subrayó que 
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la policía continuará trabajando ‘para apurar la autoría del crimen’.
[    ] “Lo que tenemos es que retretes fueron retirados del estadio y arrojados sobre personas. El estado 
(de Pernambuco) hizo su papel. Quien tiene que hacer seguridad patrimonial del estadio es el club 
que organiza el partido. El estado y todos los involucrados tienen que hacer lo que esté a su alcance y 
cada uno debe responder por falta de las acciones que deberían haber tenido lugar”, añadió. 
[   ] Tras el “grave incidente”, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció el cierre del estadio 
hasta que el Superior Tribunal de Justicia Deportiva analice la situación y tome las medidas oportunas.
[    ] “Considerando el grave incidente ocurrido la noche del viernes en el estadio Arruda y alrededores, 
en Recife, después del partido entre Santa Cruz y Paraná, por la Serie B del Campeonato Brasileño, 
del cual resultó una víctima fatal, la CBF, a través de su Dirección de Competición y Dirección Jurídica, 
decide, a través del presente acto administrativo, cerrar el estadio (...)”, afirma el comunicado.
Respuestas: b, a, b, a

5. Como la mayoría de las noticias trata de hechos ya ocurridos, es común encontrar en el cuerpo 
de la noticia verbos usados en pretérito indefinido. Siendo así, en la noticia anterior encontramos 
los verbos “dicendi”, o sea, los verbos que utilizamos para introducir el habla de una persona. 
Tenemos como ejemplos de verbos “dicendi” los siguientes: afirmó, dijo, indicó, entre otros. Luego, 
en las citas arriba identifica los verbos “dicendi” y la persona a quién se refiere. Sigue el ejemplo.

*Respuesta

Periódico Quién Verbo dicendi Qué

El Tiempo.com

Alessandro Carvalho Afirmó

El secretario de Defensa Social 
del estado, Alessandro Carvalho, 
afirmó en una rueda de prensa 
celebrada ayer que por el momento 
no se ha detenido a ningún 
sospechoso, aunque subrayó que la 
policía continuará trabajando ‘para 
apurar la autoría del crimen’.

Alessandro 
Carvalho Anadió

“[…] Que retretes fueron retirados 
del estadio y arrojados sobre 
personas. El estado (de Pernambuco) 
hizo su papel. Quien tiene que hacer 
seguridad patrimonial del estadio 
es el club que organiza el partido. 
El estado y todos los involucrados 
tienen que hacer lo que esté a su 
alcance y cada uno debe responder 
por falta de las acciones que 
deberían haber tenido lugar”.

6. En la noticia, se usan verbos conjugados en pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. 
Observa algunos momentos:
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I - Un joven murió la noche del viernes y tres persona resultaron heridas en la ciudad brasileña de 
Recife tras ser golpeadas por varias piezas de un retrete lanzado desde las grades al término de un 
partido de la Serie B del Campeonato Brasileño, informaron este sábado.
II - […] Paulo Ricardo da Silva, se encontraba fuera del estadio Arruda cuando fue alcanzado por 
varias piezas de gran tamaño de un retrete, arrojados desde lo alta de la grada. 
III - […] Cuando tuvo el suceso, había comenzado una pelea en los alrededores del estadio entre 
hinchas de Paraná y Santa Cruz.
En la tabla abajo, aparecen los verbos en pretérito indefinido utilizados en el texto. De esa forma, 
escribe los respectivos pronombres que corresponden a cada verbo y si es singular o plural.
 
*Respuesta

Verbos Pronombre Número

Murió Él/Ella/ Usted Singular

Resultaron Ellos/Ellas/Ustedes Plural

Informaron Ellos/Ellas/Ustedes Plural

Fue Él/Ella/Usted Singular

Tuvo Él/Ella/Usted Singular

b) En el cuerpo de la noticia, ¿por qué se usó el verbo en pretérito indefinido?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Respuesta sugerida: El pretérito indefinido o pretérito perfecto simple es utilizado para expresar 
acciones que ocurrieron en el pasado, o sea, hechos puntuales que no establecen relación con el 
presente en que se encuentran los hablantes. Luego, fue utilizado en el cuerpo de la noticia para 
referirse al hecho que ya ocurrió hace algún tiempo. 

7. Busca en el diccionario el significado de la palabra “retrete”, que aparece en el titular de la 
noticia del periódico digital “El Tiempo.Com”. Después, busca un sinónimo para la palabra, y que 
no cambie el sentido del titular.  
Respuesta: es posible que la mayoría de los alumnos escriba la palabra “inodoro” en lugar de “retrete”.

Actividad de pos lectura:
Objetivo: Opinar sobre el tema de la noticia. 

1. Mirando las imágenes de violencia entre hinchadas, incluso con muertes, ¿crees que, si algo 
no es hecho para que la violencia en el fútbol acabe, con el largo del tiempo, el interés por este 
deporte disminuirá tanto que dejará de ser el primer deporte en Brasil? ¿Qué opinas sobre esto?
Respuesta personal - Es posible que los alumnos estén de acuerdo. Que digan que si algo no es hecho, 
los padres no llevarán más a sus hijos a ver un partido de fútbol. Que no será más una actividad de 
ocio de la familia en los fines de semana, y el que interés por este deporte ya empezó a disminuir.
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Anexo 2

Secuencia didáctica de producción de una carta del lector

1. Presentación de la situación: Los alumnos del sexto año van a escribir una carta a la sección 
“Carta del Lector” del periódico “El Tiempo.Com”. 

a) Definición de las condiciones de producción:
El género que se abordará: Carta del lector, que se publicará en el periodico.com y en 
la carta capital.
A quien se dirige la producción: La producción de la carta del lector se dirige a los 
lectores del periódico “El Tiempo.Com”. 
La forma de producción: La carta se publicará en el periódico electrónico “El Tiempo.Com”.
Quiénes participan de la producción: Todo el grupo del sexto año individualmente. 
b) Acercamiento al género Carta de lector:
Lectura de las cartas de lector publicadas en el periódico.com y en la carta capital.
Se espera que los alumnos observen las condiciones de la escritura: qué propósito 
tienen las cartas - por qué los periódicos las publican - en qué sección del periódico se 
publican - qué se dice en las cartas - quiénes las escriben - quiénes las leen.
c) Preparación de los contenidos de los textos que se producirán: 

Tema: Violencia en el futbol a partir de la noticia publicada en el periódico “El Tiempo.Com 
intitulada: “Joven muere golpeado por un retrete lanzado tras un partido en Brasil”.
Producción inicial: los alumnos van a producir el género Carta del lector. 

Tras la producción inicial, el profesor identificó los siguientes problemas en la producción de los 
alumnos abordados en los módulos. 

Módulo 1 – Estructura del género Carta del Lector.
1. La carta de lector presenta características estructurales propias. En ese género textual, el 

lector expresa opiniones favorables o no a respecto de un asunto publicado en periódicos.  
e ese modo, vuelve a la carta de lector publicada en el periódico.com y contesta las 
preguntas abajo: 

*Respuesta
a) ¿Hay fecha? 7 de mayo de 2014
b) ¿Hay mes? Mayo
c) ¿Hay día de la semana? Miércoles
d) ¿Hay nombre completo de la persona que escribió la carta? Pedro Muñoz
e) ¿Hay local y sigla del Estado en que fue escrita la carta? Hay la ciudad: Sabadell, pero 

no hay Estado. 
f) ¿Hay despedida? No hay, pero se subentiende que la carta fue escrita por Paulo 

Muñoz.
2.  Ahora, observa la carta del lector publicada en La Carta Capital.com y contesta las 

preguntas abajo, comparando las dos cartas en relación a su estructura.
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*Respuesta

Carta del lector Periodico.com Carta del lector La Carta Capital

Fecha 7 de mayo del 2014 21 de marzo de 2008

Mes Mayo Marzo

Día de la semana Miércoles Viernes

Nombre completo 
de la persona que 
escribió la carta

Pedro Muñoz Matías Caballero

Hay local Sabadell No hay

Estado No hay No hay

Despedida No hay Hay

3. Los dos textos hablan de la violencia en el fútbol. El primero habla tanto de la violencia de los 
hinchas como de una violencia dentro de la cancha. Ya el segundo habla más de la violencia de los 
hinchas. En tu opinión, ¿la violencia que ocurre fuera de la cancha es un reflejo de la violencia que 
ocurre dentro de la cancha? Respuesta personal

Módulo 2 – Marcadores de progresión textual. 
1. A partir de las frases abajo, retiradas de la carta del lector publicada en el periódico.com, 

observamos que hay expresiones que auxilian al lector a comprender la secuencia de los 
hechos puntuadas por el locutor. Observa las frases abajo:

I - Desde hace un par de semanas, la ética dentro de los campos de fútbol de este país está más que 
cuestionada
II - En primer lugar, un jugador de Calella agredió a un jugador del equipo rival hasta el punto de que 
quizá lo dejara en silla de ruedas para el resto de su vida.
III - Poco después, en el campo del Madrigal, un aficionado del Villarreal protagonizó un gesto racista 
lamentable: lanzarle un plátano al jugador azulgrana Dani Alves.
IV - Desde un partido de juveniles entre pueblos vecinos a un encuentro de veteranos, el clima de 
hostilidad que se respira en muchos campos resulta insoportable: desde insultos a jugadores rivales 
a agresiones e incluso amenazas de muerte.
 ¿A partir de cuáles expresiones, presentes en las frases arriba, podemos percibir la 
progresión textual? Asígnale V para la alternativa verdadera y F para la alternativa falsa:

a) (  ) Desde hace un par de semanas
b) (  ) Quizá
c) (  ) En primer lugar
d) (  ) Poco después
e) (  ) Aficionado
f) (  ) Desde un partido
Respuestas: V, F, V, V, F, V
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2. A partir del contexto, ¿qué significa la expresión “Desde hace un par de semanas?
Respuesta sugerida: La expresión “desde hace un par de semanas” significa que ya se pasaron 

algunas semanas de lo que sucedió en relación la violencia en las partidas de fútbol.

Módulo 3 – T iempos verbales presentes en el género carta de lector. 
1. Considerando las siguientes definiciones:
- El pretérito indefinido o pretérito perfecto simple se usa para expresar acciones realizadas y 

acabadas en el pasado sin tener relación con el presente. 
- El pretérito perfecto compuesto se usa para expresar acciones pasadas que ocurren dentro de 

un marco temporal en el que el hablante no se encuentra. 

 Intenta descubrir si las citas abajo retiradas del periódico.com presentan verbo en Pretérito 
Indefinido o si la frase presenta verbo en Pretérito Perfecto Compuesto. Para eso, escribe “PI” para 
los verbos en Pretérito Indefinido y “PPC” para los verbos en Pretérito Perfecto Compuesto. Los 
verbos que deberán ser analizados están en negrita:

*Respuesta
(PI) En primer lugar, un jugador de Calella agredió a un jugador del equipo rival hasta el punto de 
que quizá lo dejara en silla de ruedas para el resto de su vida.
(PI) Poco después, en el campo del Madrigal, un aficionado del Villarreal protagonizó un gesto 
racista lamentable: lanzarle un plátano al jugador azulgrana Dani Alves.
(PPC) No se ha hecho nada para cambiar esta situación que poco a poco está dando sus peligrosos frutos
( PI ) La hichada de Real Madrid no pudo ver el final del partido.
(PPC) Messi ha hecho tres goles en el partido contra Villarreal.

Módulo 3 – Heterotónicos y Heterogenéricos
1. Mira las frases abajo e intenta marca “ht” para palabras heterotónicas o “hg” para 

palabras heterogenéricas, que aparezcan en negrita. Para eso, considere que:
   Los heterotónicos son palabras con grafía semejante en portugués y en español, pero 

tienen la pronunciación de la sílaba tónica diferente.
 Los heterogenéricos son sustantivos que cambian de género de un idioma a otro, es 

decir, poseen un género en portugués y otro en español. En verdad, son sustantivos que 
son masculinos en español y femeninos en portugués o viceversa.

*Respuesta
a) (Ht) Desde hace un par de semanas, la ética dentro de los campos de fútbol de este país está 

más que cuestionada.
b) (Hg) En primer lugar, un jugador de Calella agredió a un jugador del equipo rival hasta el 

punto de que quizá lo dejara en silla de ruedas para el resto de su vida.
c) (Hg) Desde un partido de juveniles entre pueblos vecinos a un encuentro de veteranos…
d) (Ht) El nivel de racismo en el deporte de España está aumentando.
e) (Hg) Para que la hinchada de Barcelona llegue al estadio Santiago Bernabeu, hay que cruzar un puente.

Módulo 4 – Vocabulario 
1. a) En las cartas de lectores encontramos la presencia de algunos días de la semana. 

¿Cuáles son ellos? Marca la opción correcta:

a) Miércoles y Viernes
b) Lunes y Martes
c) Jueves y Viernes
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d) Sábado y Domingo 

Respuesta: a

b) En la tabla abajo, con ayuda del diccionario, ordena los días de la semana en español.
 

*Respuesta

MARTES LUNES JUEVES MARTES VIERNES DOMINGO SÁBADO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2. Intenta contestar las siguientes adivinanzas sobre días de la semana:

a)  Soy el día de la semana en que estoy lejos del fin de semana, pero ya se acostumbraron 
conmigo, porque la pereza del día anterior pasó. Mi nombre está relacionado a un planeta 
en que se decía que vivían allá hombres de color verde. ¿Quién soy yo?

Respuesta: Martes.

b) Estoy en la mitad del camino para llegar al soñado fin de semana, y mi nombre, así como 
la palabra “mitad”, lleva una “m” en el inicio. A la mayoría de los hombres les gusta a mí, 
porque por la noche, siempre hay un partido de fútbol tras las telenovelas. ¿Quién soy yo? 

Respuesta: Miércoles.

c) Soy considerado un día de la semana en que a casi todos no les gusta, porque soy el primer día de clase 
o trabajo, tras el fin de semana. Tengo 5 letras, y mi nombre hace recordar la luna. ¿Quién soy yo?

Respuesta: Lunes.

d) Este es el día que más les gusta a las personas, por lo general, porque el otro día, con certeza, no hay 
clase tampoco trabajo. Las personas pueden salir por la noche sin arrepentimiento de despertase 
tarde al otro día. ¡Ah sí! Mi nombre se escribe igualito que en portugués. ¿Quién soy yo?

Respuesta: Sábado. 

e) Finalmente el último día de clase y trabajo, aunque muchos estudian y trabajan en el día posterior. 
Mi nombre empieza con la letra “V”, y nos hace recordar del planeta Venus. ¿Quién soy yo?

Respuesta: Viernes.

3. En la “carta de lector” del periódico “La Capital” aparece la palabra “barrabravas”. ¿Crees 
que esta palabra se refiere a:

a) Un equipo de fútbol en argentina;
b) Un grupo de hinchas argentinos violentos;
c) Un apodo para jugadores de fútbol;
d) Publicidades deportivas dentro de los estadios;
e) Jugadores que utilizan de la violencia para ganar partidos de fútbol.
Respuesta: b) Un grupo de hinchas argentinos violentos

4. La palabra “hooligan” del inglés es sinónima de hinchas muy violentos, y que pelean en los 
estadios de fútbol en Inglaterra. Localiza en la “carta de lector” del periódico “La Capital” 
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una palabra que sea semejante a “hooligan”, y que esté en español. 
Respuesta: barrabravas

Producción final: Los alumnos van a reescribir una carta de lector poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en los módulos arriba. 

Anexo 3
Noticias 

Como Paulo Ricardo Gomes da Silva fue identificada la persona que falleció.
 Un joven murió la noche del viernes y tres personas resultaron heridas en la ciudad brasileña 
de Recife tras ser golpeadas por varias piezas de un retrete lanzado desde las gradas al término de un 
partido de la Serie B del Campeonato Brasileño, informaron este sábado fuentes oficiales.Tras el encuen-
tro entre el local Santa Cruz y Paraná en Recife, capital del estado de Pernambuco, el joven de 26 años, 
identificado como Paulo Ricardo Gomes da Silva, se encontraba fuera del estadio Arruda cuando fue 
alcanzado por varias piezas de gran tamaño de un retrete, arrojadas desde lo alto de la grada.
 Tras ser alcanzado por la pieza, Ricardo Gomes da Silva falleció de manera inmediata, mien-
tras que las tres personas heridas fueron trasladadas a diversos hospitales, aunque según la Secre-
taría de Salud de Pernambuco sus vidas no corren peligro.
 El secretario de Defensa Social del estado, Alessandro Carvalho, afirmó en una rueda de 
prensa celebrada este sábado que por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso, aunque 
subrayó que la policía continuará trabajando ‘para apurar la autoría del crimen’. “Lo que tenemos 
es que retretes fueron retirados del estadio y arrojados sobre personas. El estado (de Pernambuco) 
hizo su papel. Quien tiene que hacer seguridad patrimonial del estadio es el club que organiza el 
partido. El estado y todos los involucrados tienen que hacer lo que esté a su alcance y cada uno 
debe responder por la falta de las acciones que deberían haber tenido lugar”, añadió.
 La secretaría de Defensa Social publicó un vídeo que capta el preciso momento en el que fue 
lanzado el sanitario y deja ver el momento de pánico que se vivió tras dicha acción. De acuerdo con 
fuentes próximas a Ricardo Gomes da Silva recogidas por medios de comunicación locales, el joven 
era hincha del Sport Club de Recife, pero se encontraba en el estadio Arruda para apoyar a Paraná, 
ya que las hinchadas organizadas de ambos equipos son aliadas. Cuando tuvo lugar el suceso, había 
comenzado una pelea en los alrededores del estadio entre hinchas de Paraná y Santa Cruz.
 Tras el ‘grave incidente’, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció el cierre del es-
tadio hasta que el Superior Tribunal de Justicia Deportiva analice la situación y tome las medidas 
oportunas.”Considerando el grave incidente ocurrido la noche de este viernes en el estadio Arruda y 
alrededores, en Recife, después del partido entre Santa Cruz y Paraná, por la Serie B del Campeonato 
Brasileño, del cual resultó una víctima fatal, la CBF, a través de su Dirección de Competición y Dirección 
Jurídica, decide, a través del presente acto administrativo, cerrar el estadio (...)”, afirma el comunicado.

(Disponible en <http://www.eltiempo.com/deportes/futbol/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13926797.html>. Acceso el 4 de mayo de 2014.).
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Entierran al adolescente boliviano fallecido en el partido entre el San José y el Corinthians.

 Familiares y amigos del adolescente boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada, fallecido esta 
semana en el partido de Copa Libertadores entre el boliviano San José y el brasileño Corinthians, asisten 
a su entierro este sábado 23 de febrero de 2013, en el cementerio Parque de las Memorias en la ciudad 
central de Cochabamba (Bolivia). 
 La Paz, 23 feb (EFE). — El adolescente boliviano Kevin Douglas Beltrán Espada, fallecido esta semana 
durante el partido entre el San José y el Corinthians brasileño por la Copa Libertadores, fue enterrado hoy 
en la ciudad central de Cochabamba.
 Centenares de familiares y compañeros de colegio de Beltrán, así como la prensa nacional e 
internacional, asistieron al sepelio en el cementerio Parque de las Memorias en Cochabamba, según 
constató Efe.
 El adolescente, de 14 años, falleció el pasado miércoles tras impactar en su ojo derecho y en la 
masa encefálica una bengala supuestamente lanzada por hinchas brasileños del Corinthians para celebrar 
el gol que marcó el peruano Paolo Guerrero en el minuto 5 del encuentro, que terminó igualado 11.
 Un juez boliviano ordenó ayer recluir en una prisión de la ciudad de Oruro, donde se disputó el 
encuentro, a doce hinchas brasileños del Corinthians acusados de ser responsables directos o cómplices 
de la muerte de Beltrán, que era fanático del San José.
 El caso ha conmovido el ambiente futbolístico del país andino, cuyas autoridades nacionales 
plantearon a la Liga boliviana un decreto para fortalecer los controles en los escenarios deportivos.
El club orureño decidió declarar el 20 de febrero (el día del deceso de Beltrán) como “Día del Hincha de 
San José”, mientras que el Bolívar y el Aurora donarán una parte de lo que recauden en los encuentros que 
disputen este fin de semana por la novena jornada del torneo local.
 Los jugadores del equipo ‘santo’ llevarán una cinta negra desde sus próximos encuentros, en señal 
de dolor por la muerte de Beltrán, según una nota difundida en el portal del club. Entretanto, el técnico 
de la selección boliviana de fútbol, el español Xabier Azkargorta, expresó hoy en su cuenta de Twitter su 
“inmenso dolor” por la muerte del adolescente.”Papá, voy al fútbol a ver a mi equipo. Cuídate hijo y disfruta. 
14 años. Y me lo devuelven muerto. ¿Qué hacemos con los desalmados?”, cuestionó el entrenador vasco.
 La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó al Corinthians obligándolo 
a jugar sus partidos como local por la Libertadores con las puertas del estadio cerradas por la supuesta 
responsabilidad de sus hinchas en el hecho.El club brasileño replicó que “usará todos los recursos legales 
para intentar reformar” aquella decisión.

(Disponible en <http://www.vidalatinasd.com/news/2013/feb/23/entierran-al-adolescente-boliviano-fallecido-en/>. Acceso el 17 de mayo de 2014.).
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Introdução
Ao longo das últimas décadas, muitos estudos se dedicam ao uso do Pretérito Perfecto Compuesto 

(doravante PPC) no espanhol de Buenos Aires, dado que nessa variedade observa-se uma neutralização 
dos valores representados pela forma composta a favor do Pretérito Perfecto Simple (doravante PPS).

Apresentamos, neste estudo, os valores atribuídos ao PPC em função de seu contraste com 
o PPS, a partir de uma perspectiva aspecto-temporal. Igualmente, expomos algumas interpretações 
atribuídas à escolha do PPC em função dos valores pragmáticos associados a cada forma. Por fim, 
observaremos o uso da perífrase estar + gerúndio (doravante EG) com auxiliar em pretérito perfeito 
(¿Quién estuvo metiendo la mano en mi bolso?), com o objetivo de verificar se alguns valores as-
pectuais usualmente representados pelo PPC na variedade madrilenha (doravante EM) – tais como 
os de caráter durativo, iterativo e de acontecimentos recentes – tendem a ser representados por 
EG no espanhol de Buenos Aires (doravante ERA)1 como alternativa ao PPS.

Para ilustrar nossa discussão, utilizamos ocorrências de PPC e EG em entrevistas realizadas 
com falantes cultos de Buenos Aires e Madri, extraídas do Corpus del Español.2 Esses exemplos apa-
recem identificados como ERA (variedade portenha) e EM (variedade madrilenha); as incidências 
de outra fonte são referenciadas por meio de notas de rodapé. 

A oposição entre o PPS e o PPC
De acordo com os estudos que observam a variação entre o PPS e o PPC, o primeiro é usa-

do para representar eventos passados e terminados que não mantêm relação com o momento da 
enunciação; já o valor prototípico da forma composta seria o de expressar ações igualmente passa-
das que apresentam alguma relevância no momento da enunciação – conhecida como relevância 

1  Termo usado por Rodríguez Louro (2008, p. 1) para referir-se ao español rioplatense argentino.
2  Corpus com 100 milhões de palavras, desenvolvido pelo professor Mark Davies (Illinois State University). As 
entrevistas integram os subcorpora Habla Culta de Buenos Aires e Habla Culta de Madrid. Cf. Davies (2002).
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atual –, ou que se localizam num âmbito temporal que compreende também o momento da enun-
ciação, entendido como um presente estendido.

Esses são alguns dos valores mais comumente representados por cada forma de perfeito em 
algumas variedades do espanhol, como a peninsular centro-nortenha, incluindo a de Madri (dora-
vante EM). Para alguns autores, tudo parece indicar que, ao menos na norma peninsular padrão, 
o PPS e o PPC continuam não sendo funcionalmente equivalentes no discurso (AZPIAZU TORRES, 
2014a, p. 27). No entanto, outros consideram que ambas as formas compartilham espaços funcio-
nais similares e em muitos casos não se observa oposição entre o PPS e o PPC, como nos exemplos:

(1) ¿Hubo algún avance en los últimos años en la lucha contra los crímenes y la discriminación homo/
transfóbica?3

(2) Lo dio una profesora el cursillo, yo no asistí. Yo me me compré los libros y u... y le he observado a 
esta profesora clases el año pasado (ERA-19-OR-M11A).

O primeiro, retirado da versão peninsular do jornal El País, está construído com o PPS apesar 
da presença de um marcador temporal que inclui o momento da enunciação (en los últimos años). 
Em contextos como este, e sobretudo no EM, é mais comum o uso do PPC, dado que faz referência 
a um evento iniciado em algum instante do passado e que chega até o momento da enunciação. Em 
(2), se representa com o PPC – e não com a forma simples – um evento concluído antes do momento 
da enunciação (el año pasado) e que, aparentemente, não apresenta relevância atual.

Alguns estudos mostram que esse uso inovador do PPC com valor perfectivo ou de aoristo, bastante 
frequente no espanhol da Bolívia e de outras zonas andinas, vem se tornando comum também no EM.

Os valores aspecto-temporais e pragmáticos atribuídos ao PPC no EM e no ERA
No espanhol peninsular padrão, o PPC demonstra estar em pleno processo de evolução 

semântica, que consiste na soma da função prototípica relacional entre o passado e o presente 
e da função perfectiva própria da forma simples. Em função disso, além dos valores aspectuais 
frequentemente representados pelo PPC, como de resultado, continuidade, passado imediato e 
notícias recentes (que descreveremos a seguir), encontram-se muitas ocorrências em que o PPC é 
empregado em contextos perfectivos que já não podem se vincular ao presente de forma alguma. 
São os casos em que a forma composta aparece acompanhada de adjuntos adverbiais como ayer, 
el otro día, el lunes pasado etc. (AZPIAZU TORRES, 2014a, p. 27):

(3) Ahora mismo, tenemos en preparación una revista en homenaje a don Ciriaco Pérez Bustamante, que 
no sé si sabrás que han jubilado el año pasado de la Universidad […] (EM-19-OR-M7).

Para Azpiazu Torres (2014a), esse uso do PPC no EM produz efeitos pragmáticos, como o 
de “proeminência informativa”, já que, ao apresentar um evento que não está vinculado tempo-
ralmente ao presente como se estivesse, o falante atrai a atenção do interlocutor para ele. No 
entanto, a autora considera também que a alternância entre o PPC e o PPS pode ser menos “pre-

3  Exemplo extraído de entrevista a Laerte Coutinho para a versão digital de El País. Disponível em: <http://
internacional.elpais.com/internacional/2014/01/21/actualidad/1390327786_350370.html>. Acesso em: 25 jun. 2015.
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meditada” e motivada pela simples intenção do falante de dinamizar a narração, aproximá-la ao 
momento elocutivo ou recriá-la de um modo mais verossímil. 

Em relação à Argentina, alguns estudos recentes como o de Araújo (2012) reconhecem uma 
complexa distribuição na variação PPS e PPC. Embora na região noroeste se observe um maior uso da 
forma composta, (semelhante ao que acontece nas áreas andinas) e o centro do país se configure como 
uma zona de transição com uso equilibrado de ambas as formas, em Buenos Aires, na região litorânea e 
nas províncias mais ao sul do país, verifica-se um uso estendido do PPS e uma frequência menor do PPC. 

Os valores aspectuais que apresentamos a seguir, embora exemplificados com ocorrências da amos-
tra de Buenos Aires, são, como dissemos anteriormente, representados com frequência pelo PPC no EM.

Em estudo sociolinguístico quantitativo observa-se que o valor resultativo é o fator linguístico 
que mais favorece o uso da forma composta no ERA atual (RODRÍGUEZ LOURO, 2008, p. 16):

(4) En importación se importan animales o se traen animales finos, animales de pedigree de alta calidad, 
debido a que ya en el país la... la crianza del... del ganado vacuno - - - y de otras especies ha alcanzado 
un nivel muy alto […] (ERA-19-OR-M8A).

 
Em (4) se ressalta mais o resultado persistente de uma situação anterior, “el nivel alcanzado”, 

que o processo em si. Este uso do PPC permite ao falante focalizar um momento posterior ao da situ-
ação já concluída denotada pelo verbo (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1998, p. 52).

Outro valor aspectual que favorece o uso do PPC é o de continuidade, em que se descrevem 
situações que não estão terminadas no presente e que podem, inclusive, continuar existindo além 
desse instante (CARTAGENA, 1999, p. 2942).

(5) […] yo tengo esa impresión porque yo he sido muy refractaria al tango toda mi vida (ERA-19-OR-M2A).

Como se vê em (5), o uso de um marcador temporal de duração como toda mi vida no 
enunciado construído com o PPC reforça o valor de continuidade de um evento durativo, avaliado 
a partir do momento da fala. A construção de enunciados com PPC de continuidade dá lugar a 
diferentes interpretações: tanto a de que se trata de uma característica que se mantém até o mo-
mento presente, quanto a de que o estado se manteve até algum momento anterior à enunciação. 
A possibilidade de ambas interpretações estaria sujeita à variação geográfica, sendo mais comum 
a inferência de permanência da situação, ou seja, de que a pessoa continue sendo avessa ao tango 
no momento presente (RAE, 2009, p. 1726).

Também aparece com frequência significativa no ERA o uso do PPC para a narração de ex-
periências próprias ou alheias que ocorreram ao menos uma vez durante um período que alcança 
o momento de enunciação. O PPC de experiência se assemelha a outros tempos perfectivos no 
sentido de que a relação entre o evento e o momento da fala não é estritamente necessária. Mui-
tas vezes se refere a sujeitos animados, e costuma aparecer com modificadores temporais como 
alguna vez, en alguna ocasión, nunca – embora também se observe com frequência a ausência de 
adjuntos. Nestes casos, o evento se insere numa espécie de passado indefinido, que se identifica 
com a vida ou com a existência do sujeito (RODRÍGUEZ LOURO, 2008, p. 4):
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(6) yo no tengo referencias de comparación porque no he viajado. Es decir, no puedo decir que en la Argentina 
hay grandes conjuntos musicales (ERA-19-OR-M7A).

O uso do PPC em contextos como o de (6) permite ao falante, mais que expressar o evento 
em si, atribuir ao sujeito uma certa experiência ou característica que provém da situação represen-
tada (PARRINHA, 2014, p. 104).

No entanto, é bastante restrito no ERA o uso da forma composta para representar eventos 
que se desenvolvem num âmbito temporal que compreende, também, o momento da fala. Este uso, 
classificado em alguns estudos como passado imediato ou passado recente, é denominado por ou-
tros autores hodiernal, termo derivado do latim hodiernus, “do dia de hoje” (RAE, 2009, p. 1731).

Embora a distância temporal entre o evento e a enunciação possa variar consideravelmente, o 
PPC costuma aparecer com marcadores temporais que indiquem que o período em que se desenvolve o 
evento não se esgotou no momento da fala (hoy, la semana, el mes, el año, la década, el siglo... actuales).

(7) Ahora he hecho una reunión de las maestras de los grados y he dicho: “No enseñen tanta gramática, 
ense... lean y enseñen redacción” (ERA-19-OR-M11A).

Embora (7) seja uma ocorrência retirada do corpus do ERA usado neste estudo, a análise 
quantitativa de Rodríguez Louro (2008) mostra que os contextos de proximidade entre o evento e 
momento de enunciação não são relevantes para o uso do PPC no ERA. 

O mesmo se observa em relação ao uso do PPC para expressão de notícias recentes, fre-
quente nas manchetes de jornais e revistas da imprensa peninsular, em que se destaca a novidade 
e a relevância do evento para o momento da enunciação:

(8) Un millón de refugiados han encontrado ya patria y hogar.4 

Este uso do PPC, que já foi categórico no ERA no século XIX, modificou-se durante o século 
seguinte, e atualmente as manchetes de jornais e revistas de Buenos Aires apresentam apenas o 
PPS (RODRÍGUEZ LOURO, 2012, p. 227).

Como dito anteriormente, consideram-se usos inovadores do PPC (e pouco frequentes no 
ERA) aqueles em que se expressam, com a forma composta, eventos concluídos em algum instante 
anterior ao momento da enunciação e localizados em um momento concreto do tempo, conforme 
o exemplo (2), apresentado anteriormente e retomado aqui como (9):

(9) Lo dio una profesora el cursillo, yo no asistí. Yo me me compré los libros y u... y le he observado a esta 
profesora clases el año pasado (ERA-19-OR-M11A).

Em contextos como este, o PPC cumpre a função própria do PPS e, portanto, apresenta um 
valor perfectivo ou de aoristo. Para alguns autores, casos em que a conexão com o presente chega a 
se perder mostram que o PPC pode adotar distintos valores aspectuais e modais, associados à neces-
sidade pragmática do falante de destacar certa informação no espaço temporal que compartilha com 

4  Exemplo extraído de Rodríguez Louro (2008, p. 5).
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o ouvinte (AZPIAZU TORRES, 2014a, p. 9).
Encontram-se também algumas ocorrências de PPC em enunciados de caráter iterativo (10) 

e durativo (11):

(10) sobre todo se traen machos, es decir, toros de... y caballos de carrera. Hembras se traen en menor 
cantidad. Yo me he preguntado a veces por qué. Creo que es una cuestión de política, de hábil política de 
los productores (ERA-19-OR-M8A).
(11) Entrev.: ¿Por qué no me contás lo de tu pensionado de Villa Devoto? ¿Cuándo fuiste? ¿Cómo era el 
barrio en esa época? ¿A quién conocías del barrio?
Inf.: Bueno, yo fui cuando tenía quince años. Cuando yo llegué tenía quince años, cuando yo entré a la 
facultad [...] De manera que yo estuve solo desde el novecientos nueve... hasta el novecientos diecicocho 
que fue cuando vinieron acá. Todo ese periodo yo estuve, primero en casa de mi abuelo, después en casa 
de mi tía y después estuve en pensión.
Entrev.: Ah, mirá
Inf.: Yo he pasado siete años... más... nueve años fuera de mi casa (ERA-19-OR-M13A).

Segundo alguns autores, a ocorrência do PPC em situações altamente específicas, em contex-
tos aspectualmente durativos ou repetitivos (com exceção dos casos em que a forma composta indica 
experiência, e nos quais a duração ou repetição não é necessária), evidencia que no ERA o PPC se 
encontra na etapa II de gramaticalização proposta por Harris (1982, apud RODRÍGUEZ LOURO, 2008, 
p. 6), conforme o quadro a seguir:

Quadro 1 Evolução do PPC para as línguas derivadas do latim.

Evolução do PPC para as línguas derivadas do latim

Etapa I
Está restrito à expressão de estados presentes que resultam de ações passadas 
sem descrever as ações em si mesmas, por mais próximas que estas sejam (ou 
seja, PPC de resultado)

Etapa II Ocorre em situações altamente específicas, em contextos aspectualmente dura-
tivos ou repetitivos

Etapa III Inclui o valor prototípico da forma composta, isto é, representa ações passadas 
com relevância presente

Etapa IV Cumpre funções perfectivas próprias da forma simples

Outros estudos interpretam que o uso do PPC numa sequência de fatos narrados em PPS, 
como em (11), tem valor pragmático-discursivo pois permite ao falante enfatizar a informação mais 
importante (GUTIÉRREZ ARAUS, 2014, p. 11)

Considera-se, ainda, que o PPC no ERA é usado para expressar o valor de referência indefini-
da. Trata-se de enunciados em que a forma composta representa uma situação particular começada e 
concluída no passado, cuja relação com o momento presente é tênue ou inexistente. Tais enunciados 
tendem a não aparecer modificados por marcadores temporais que localizam o evento em algum 
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momento passado definido (RODRÍGUEZ LOURO, 2013, p. 288). Segundo a autora, a implicatura con-
versacional que se associa ao uso do PPC no ERA tende a incluir noções de imprecisão e indetermi-
nação. Analisando as ocorrências do Macrocorpus, encontramos casos que, de fato, não se encaixam 
nos valores prototipicamente representados pelo PPC, como este que apresentamos a seguir:

(12) Inf.: ¿Viste que se modificó el régimen de calificaciones?
Enc.: Sí, algo he visto (ERA-19-OR-M11A).

Diante de uma pergunta feita sobre uma mudança aparentemente recente, em que o falan-
te usa o PPS, o interlocutor responde usando a forma composta, cujo argumento interno é um pro-
nome indefinido. Embora a noção de imprecisão seja clara neste caso, consideramos difícil definir 
em que medida a ausência de advérbios temporais favorece o uso do PPC. 

Ainda que em muitas ocorrências apresentadas por Rodríguez Louro (2013) a forma com-
posta apareça com advérbios de tempo indefinidos ou sem advérbios – o que inegavelmente de-
nota uma vaga ou inexistente ancoragem do evento no eixo temporal –, consideramos que muitos 
casos expressam valores aspectuais tradicionalmente atribuídos ao PPC, como o de experiência, de 
continuidade ou de passado imediato, que interpretamos, respectivamente, nos exemplos a seguir, 
classificados pela autora como de referência indefinida:

(13) Entrev.: ¿Estuviste extremadamente mal?
Inf.: Sí, he estado alguna vez.

(14) Gente que no ha tenido suerte.

(15) Tu día, ¿cómo ha sido, María Fernanda?5

Os valores aspecto-temporais e pragmáticos de EG no ERA e no EM
A perífrase EG com auxiliar em perfeito em Espanhol é, assim como no Português Brasileiro, 

menos frequente que em presente. Ao usar a forma perifrástica em lugar do PPS, o falante, além 
de indicar que a situação se desenvolveu num momento anterior ao da enuciação, sequencializa ou 
parcializa o evento, isto é, representa a ação ou situação não como uma unidade atômica e sim como 
uma estrutura complexa composta de fases ou subeventos (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2009, p. 249).

Resistindo à tendência de criar um termo específico para cada interpretação de valor aspec-
tual das formas verbais, neste estudo serão retomados os valores durativo, iterativo e destelizador 
atribuídos à EG por García Fernández (2009). Consideram-se durativos os casos em que EG focaliza 
a fase intermediária de eventos que permanecem num intervalo de tempo e cujo desenvolvimento 
é representado de forma contínua, como em (16). O valor iterativo é atribuído aos casos em que se 
representam eventos da mesma natureza que constam de várias realizações, observado em (17), 
e o destelizador se reconhece nos casos em que se informa que o evento de caráter télico cessou 
sem que tenha atingido sua meta, ou seja, sem que a realização esteja concluída, como em (18):

(16) Usted sabe que yo estuve hablando en una encuesta precisamente con un urbanista, hace muy  

5  Os exemplos de 12 a 14 foram extraídos de Rodríguez Louro (2013).
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poquito; y se reía bastante de... de todos los que nos preocupamos... eh... de computación (ERA-19-OR-
M5A).

(17) Enc.: ¿ Qué deporte practicás? ¿ Practicás algún deporte o hacés gimnasia nomás? 
Inf.: No, a... ahora últimamente estuve haciendo un poco de gimnasia, pero esté... prescripta así por... 
por médico, ¿ no? (ERA-19-OR-M1A).

(18) Inf.: Yo el otro día estuve leyendo un libro sobre Psicología infantil, y decía que aun teniendo mellizos, 
nunca deben de ir vestidos igual […] (ERA-19-OR-M19).

Por promover a sequencialização ou parcialização do evento e apresentá-lo como uma es-
trutura composta de fases ou subeventos, a perífrase se assemelha a alguns usos do PPC, que em 
determinados contextos permitem que situações concluídas sejam representadas com o sentido 
agregado de uma certa trama temporal interna (HENDERSON, 2015, p. 3):

(19) Me da un poco de pena dejar este trabajo porque he trabajado en muchos lugares y este ambiente 
realmente no lo encontré en ninguna otra empresa.

(20) En Chile siempre hemos sido contrarios a esa postura, y creo que sería un gravísimo error modificar 
el modelo que hasta el momento hemos seguido con éxito.

Em (19), o PPC permite a expressão do caráter iterativo do evento no sentido que se compõe 
de vários eventos da mesma natureza representados por cada um dos muitos lugares em que o fa-
lante trabalhou. Já em (20), a trama temporal interna se manifesta pelo caráter contínuo do evento. 
Em ambos os casos, o PPC transmite uma complexidade temporal dos eventos, ao contrário da forma 
simples encontré em (19), que apresenta a situação sem especificações internas de temporalidade.

Consideramos que o contexto iterativo de (19) favorece o uso da perífrase como recurso 
para reforçar, ao lado do adjunto en muchos lugares, o caráter sequencializado da situação, em que 
se destaca a descontinuidade do evento. No entanto, (20) restringe o uso da perífrase em função 
do aspecto léxico de estado do verbo principal:

(21) Me da un poco de pena dejar este trabajo porque estuve trabajando en muchos lugares y este am-
biente realmente no lo encontré en ninguna otra empresa.

(22) *En Chile siempre estuvimos siendo contrarios a esa postura, y creo que sería un gravísimo error 
modificar el modelo que hasta el momento hemos seguido con éxito.

Tanto no ERA (23) quanto na variante peninsular (24), no corpus analisado, as ocorrências 
da perífrase são mais frequentes em enunciados sem marcadores temporais:

(23) estuvo hablando con una camarera en... en un hotel de Los Angeles… que ganaba... eh... de… una 
chica de Azul… que ganaba ochenta dólares semanales […] (ERA-19-OR-M25B).

(24) Esta mujer terminó la carrera y se marchó dos años a un tribu de indios al Perú. Entonces, ella está, 
está muy contenta en una, era una misión. Yo estuve hablando con ella y lo pasaron muy bien y tal (EM-
19-OR-M8).
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Nos casos em que o enunciado apresenta adjuntos temporais, no ERA, na amostra analisada, 
são mais frequentes os que localizam o evento num período próximo ao momento da enunciação, 
enquanto que na variedade madrilenha predominam os marcadores que indicam por quanto tempo 
se manteve a situação:

(25) Ahora, por ejemplo, estoy... esté… estuve charlando también con una chica que es fonoaudióloga (ERA-19-OR-M1A).

(26) Estuvimos pasando una semana en su casa, de Wells (EM-19-OR-M16).

 
Encontram-se também ocorrências de EG com marcadores que localizam, de maneira im-

precisa, o evento na linha temporal:

(27) El otro día estuve hablando con Susi y le contaba mis angustias (ERA-19-OR-M23B).

(28) El otro día estuve leyendo un libro sobre Psicología infantil y decía que aun teniendo mellizos, nunca 
deben de ir vestidos igual […] (ERA-19-OR-M19).

 Como se pode observar, a perífrase estar + gerúndio com auxiliar em pretérito pode ser empre-
gada na variedade platina para expressar os valores aspectuais durativo e iterativo representados pelo 
PPC em determinados contextos – embora sua frequência no corpus analisado seja reduzida. Apesar de 
o número de ocorrências ser restrito, é interessante observar que no ERA, na amostra estudada, a perí-
frase aparece acompanhada, com mais frequência, de marcadores temporais que indicam proximidade 
entre o evento e o momento da enunciação, contextos estes que não são relevantes para o uso do PPC.

Assim, consideramos que, além de representar a complexidade temporal interna dos eventos, a 
combinação de EG com adjuntos como hoy, ahora, últimamente, pode indicar que a forma perifrástica 
pode ser uma das formas usadas para representar eventos concluídos num momento anterior, vistos 
pelo falante como próximos ao momento da enunciação.

Considerações finais
 A ampla discussão sobre o uso do PPC no ERA não se limita ao uso do PPS em contextos que favo-
recem a forma composta, como o de relevância atual e presente estendido, mas se deve, ainda, a ocorrên-
cias inovadoras do PPC com valor perfectivo, também observado em outras variedades como o EM.

No ERA, esse uso inovador do PPC tende a ocorrer em enunciados com advérbios de tempo 
indefinidos ou sem advérbios, o que leva alguns autores a afirmarem que se trata de uma referên-
cia indefinida ou genérica da forma composta, no sentido que não localiza o evento no eixo tempo-
ral ou o faz vagamente. Consideramos, no entanto, que apesar da vaga ou inexistente localização 
temporal, em muitos casos se expressam valores aspectuais tradicionalmente atribuídos ao PPC, 
como os de experiência, de continuidade ou de passado imediato.

Com relação à perífrase EG com auxiliar em perfeito, observamos sua semelhança funcio-
nal com alguns usos do PPC, que em determinados contextos permite que situações concluídas se-
jam representadas com o sentido agregado de uma certa trama temporal interna. A maior presença 



• 515 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

da perífrase com marcadores temporais que indicam proximidade entre o evento e o momento da 
enunciação no ERA, embora numa amostra reduzida, pode ser indício do uso de EG com auxiliar em 
perfeito como alternativa ao PPS na variante platina argentina em contextos de proximidade que 
tendem a favorecer o uso do PPC em outras variedades, como na madrilenha. Contudo, é necessário 
aprofundar o estudo ampliando o corpus para observar se esse indício se confirma.
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IDENTIDADES SOCIAIS NOS MATERIAIS 
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Considerações iniciais
 Identidade é o que nos identifica; ou é o que presumimos que o outro seja. Ou, simples-
mente, é “o que eu sou” e “o que eu não sou”. Dentro deste conceito, a ideia de identidades sociais 
vem sendo (des)construída, as identidades já conhecidas estão em constante mudança e novas 
identidades surgem e gera-se, segundo Hall (2006), a “crise da identidade”, que

é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e pro-
cessos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 
uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

Segundo este conceito de transição das identidades, busca-se entender como esta crise 
pode influenciar na formação e desenvolvimento da criticidade dos discentes, pois a identidade só 
se tornou um tema a ser discutido devido a diversos conflitos, gerando, portanto, a necessidade 
de estudá-la. Segundo Moita Lopes (2003), a aprendizagem ocorre por meio de coparticipação e 
não de maneira isolada: nada mais coerente que estudar o entorno social em que se insere este 
aprendiz, situando-o e abrindo a sua mente para as mudanças sociais que interferem diretamente 
no processo de ensino-aprendizagem. As identidades de raça, gênero, sexualidade, etnia, naciona-
lidade etc., que tinha outrora bases sólidas, hoje estão fragmentadas.
 Quando se fala do ensino-aprendizagem de uma Língua Estrangeira (doravante LE), pensa-
mos, portanto, em uma outra cultura, com outras identidades sociais, estabelecidas ou não. Deste 
ponto é possível entender a importância de se estudar as identidades e da construção do conheci-
mento a partir de um novo ponto de vista, o do outro, o do estrangeiro. Silva (2012) afirma que este 
encontro coloca a nossa identidade em xeque e é um problema de caráter pedagógico curricular, 
ou seja, se estamos em um mundo globalizado estes encontros são inevitáveis; por consequência, 
nossos alunos são impelidos a interagirem com o outro, gerando, assim, os conflitos, as crises ante-
riormente citadas. Diante deste choque, é imprescindível situar os alunos em uma nova perspecti-
va, onde haja espaço para a tolerância e o respeito. Por isso o estudo destas relações interculturais 
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tem tomado corpo e são relevadas, como afirma Mendes (2007, p. 357): “Ensinar e a aprender uma 
língua são processos muito mais amplos e complexos do que a simples transmissão e apreensão de 
estruturas formais e de regras de utilização destas estruturas”.

A identidade social em questão é a identidade de gênero; assim busca-se entender como este 
diálogo ocorre entre as culturas e procura-se fugir dos estereótipos e rótulos impostos, tais como 
afirma Ferreira (2012): mulheres ganharem menos que homens, homem visto como o “sexo forte”, 
associação da mulher ao lar etc. Buscaremos desconstruir estas identidades estabelecidas nos ma-
teriais didáticos, bem como construir novas perspectivas para desenvolver a criticidade e a tolerân-
cia dos alunos e, consequentemente, da sociedade da qual eles fazem parte e compartilham suas 
vidas e ideias. Tratamos das identidades sociais com ênfase na identidade de gênero e buscamos 
entender como estes temas são abordados e discutidos em sala de aula a partir de materiais de-
senvolvidos para este fim. 

O processo de formação cidadã é outro argumento forte para o estudo das identidades den-
tro da proposta intercultural. A cidadania pressupõe liberdade, mas implica também em respeito 
mútuo e às diferenças. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (doravante LDB) (BRASIL, 1996) o ensino 
deve seguir princípios de respeito à liberdade e apreço a tolerância, conceitos equivalentes aos da 
educação intercultural. Esta aprendizagem, segundo Mendes (2007), é guiada por alguns princípios 
(tais como relativismo cultural, reciprocidade, dependência e interdependência, responsabilidade 
e cooperação – que convergem para a convivência entre as diferentes culturas –, conhecimento e 
relação cultural, busca do comum e enriquecimento com o diferente).

Linguística Aplicada versus Aplicação linguística 
 Para fundamentar esta pesquisa, partimos da dicotomia Linguística Aplicada versus apli-
cação da linguística. A Linguística Aplicada (doravante LA) propõe restringir-se aos contextos edu-
cacionais, e sugere uma necessidade de independência da teoria linguística, ou seja, o linguista 
aplicado deve buscar contextualizar-se a perspectiva do usuário, havendo mediação entre teoria 
linguística e o ensino de línguas. Como confirma Moita Lopes (2006):

•	 Sujeito sem gênero, raça e sexualidade
•	 Discurso mutante
•	 Ausência de conceitos de causa e efeito
•	 Pesquisa como meio de fazer política
•	 A multiplicidade deve respeitar princípios éticos
•	 Objetivo de atravessar fronteiras

No entanto, esta restrição é abandonada e se propõe a Linguística Aplicada em contextos dife-
rentes dos escolares, se utilizando de teorias socioculturais; se as interações ocorrem dentro e fora da 
sala de aula, nada mais justo que a Linguística Aplicada não se restrinja apenas a este contexto. Esta 
perspectiva é possível justamente por que a Linguística Aplicada se utiliza de outras áreas de conhe-
cimento para sua pragmática e desenvolve, portanto, uma proposta indisciplinar, que almeja falar do 
que se vive e do que se vê, visto a mudança constante é constante nas questões sociais, Moita Lopes 
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(2006) afirma que ela é indisciplinar por não se constituir como disciplina, mas que pensa de maneira 
diferente e ousada. A Linguística Aplicada indisciplinar abandona a limitação teórica, está aberta a se 
fundir com outros conhecimentos, requer uma transdisciplinaridade.

Para que esta linguística indisciplinar seja efetiva, são necessárias algumas características 
pontuadas por Moita Lopes (2006): 

●	 Sujeito sem gênero, raça e sexualidade
●	 Discurso mutante
●	 Ausência de conceitos de causa e efeito
●	 Pesquisa como meio de fazer política
●	 A multiplicidade deve respeitar princípios éticos
●	 Objetivo de atravessar fronteiras

Busca-se, assim, uma forma de repensar os pontos de vistas sociais, fomentar a criticidade e 
levar aos pesquisadores e a sociedade como um todo a repensarem os discursos e fazer a diferença 
no entorno onde vivem, sempre respeitando os limites do outro sem nenhum juízo de valor.

Linguística Aplicada no ensino de espanhol 
 Outro caminho a ser percorrido é a Linguística Aplicada no ensino de espanhol, que ainda 
é relativamente incipiente; há poucos pesquisadores que se dedicam efetivamente a esta área, se 
comparados aos pesquisadores de língua inglesa. Obviamente, há alguns fatores que levaram a 
este panorama – fatores históricos, prioritariamente, apontados por Paraquett (2012 apud MATOS, 
2013), de que apesar dos diversos esforços para o desenvolvimento das pesquisas, não se viu um 
aumento da maneira como se esperava, pois não houve equiparação dos estudos em relação à 
língua inglesa, como afirma Matos (2014); isto se deve ao fato de que estudos em LA eram, priori-
tariamente, desenvolvidos em países de língua inglesa. 
 No entanto, há um grupo de professores-pesquisadores afim de mudar este panorama e 
desenvolver pesquisas relevantes na área de LA com ênfase em língua espanhola e afim, também, 
de prestigiar esta língua, que já conta com mais de 400 milhões falantes em todo mundo.
 Ademais, para fundamentar a pesquisa dos materiais didáticos interculturais em língua espa-
nhola, perpassamos o conceito de interculturalismo, a fim de esclarecer suas diferenças com relação 
ao multiculturalismo, revisando a definição de cultura e identidade como eixos norteadores destas 
perspectivas. 

Segundo Mota (2004), o multiculturalismo nos proporciona a consciência de que somos 
multiculturais e híbridos culturalmente, e o interculturalismo nos dá a oportunidade de constituir 
comparações entre a nossa cultura e a cultura estrangeira, o que se confirma:

A educação multicultural deseja contextualizar o papel político da escola, discutindo a adoção de novos 
currículos multirreferenciais que incorporem discursos historicamente silenciados e a depreciar aqueles 
silenciadores (MOTA, 2004, p. 41).
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Por fim, ingressamos como mais intensidade nas identidades sociais de gênero, a fim de 
desmitificar conceitos e propor novas perspectivas de ensino dentro da interculturalidade e da vi-
são do outro, levantando a discussão trazida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), 
por meio do tema transversal orientação sexual, que assinala o seguinte:

A questão de gênero se coloca em praticamente todos os assuntos trabalhados pela escola, nas diferen-
tes áreas. Estar atento a isso, explicitando sempre que necessário, é uma forma de ajudar os jovens a 
construir relações de gênero com equidade, respeito pelas diferenças, somando e complementando o 
que os homens e as mulheres têm de melhor, compreendendo o outro e aprendendo com isso a serem 
pessoas mais abertas e equilibradas (BRASIL, 1998, p. 323).

Buscamos construir materiais didáticos que estão em consonância com esta perspectiva, 
propondo novas formas de se trabalhar estes temas e elevando a criticidade dos alunos para, as-
sim, termos materiais coerentes com a realidade mista em que vivemos. Esta preocupação é com-
partilhada pelos PCN (1998) quando diz que

Outro ponto que merece atenção é o material didático escolhido para o trabalho em sala de aula, que 
muitas vezes apresenta estereótipos ligados ao gênero, como a mulher predominantemente na esfera 
doméstica e realizando trabalho não remunerado, enquanto o homem é associado ao desempenho de 
atividades sempre na esfera pública. A atenção, o questionamento e a crítica dos educadores no trato 
dessas questões é parte do seu exercício profissional, que contribui para o acesso à plena cidadania de 
meninos e meninas (BRASIL, 1998, p. 325). 

Estas questões de gêneros e os papéis desempenhados pelas mais diversas orientações se-
xuais devem fazer parte do cotidiano da sala de aula, a fim de minimizar o preconceito e aumentar 
o respeito às diferentes possibilidades de gênero que nossa sociedade possui atualmente, bem 
como “desesteriotipar” o papel feminino exercido em nossa sociedade e comumente marginaliza-
do dentro das salas de aula, bem como nos materiais didáticos.

Contexto e metodologia da pesquisa
A pesquisa é de finalidade aplicada, de caráter qualitativo, e parte da análise dos materiais 

didáticos produzidos e sua aplicação nas escolas participantes do projeto no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); trata-se de um Programa de iniciação à do-
cência que proporciona aos estudantes de graduação pôr em prática os conhecimentos adquiridos 
durante a formação em andamento. As amostras serão os materiais produzidos a partir da pers-
pectiva intercultural, e os dados serão coletados a partir da aplicação dos materiais nas escolas; a 
análise se dará por meio de observação, na qual o pesquisador é participante e intervencionista.

O método de abordagem dar-se-á de maneira dialética, no qual buscaremos encontrar solu-
ções para os problemas propostos a partir dos diálogos estabelecidos entre os sujeitos da pesqui-
sa. O modo de coleta, por sua vez, se dará por meio de documentação indireta, com pesquisa de 
campo nas escolas: os alunos de iniciação à docência do Pibid elaborarão e aplicarão as unidades 
didáticas com a colaboração do pesquisador. Também teremos elaboração de questionários e en-
trevistas, a serem aplicadas com os sujeitos da pesquisa.
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Esperamos, deste modo, contribuir para a produção de materiais didáticos interculturais, 
propondo o estudo das identidades sociais com evidência para a identidade de gênero e colaboran-
do para a formação profissional dos alunos da graduação vinculados ao Pibid.

Neste artigo nos deteremos em alguns textos escolhidos para a composição das unidades 
didáticas, bem como nas dificuldades enfrentadas para encontrá-los.

Análise dos textos das unidades didáticas com o tema Gênero
Até o presente momento, foram feitas algumas análises dos textos utilizados pelos bolsistas 

para compor as unidades. Destacamos algumas imagens e dois textos, sendo um de pré-leitura, e 
cujo objetivo era ativar conhecimentos prévios dos estudantes relacionados ao tema.

Figura 1 Disponível em <http://www.taringa.net/posts/femme/9584713/Mujeres-que-se-impusieron-en-territorio-masculino.html>.

Para esta imagem, os bolsistas propuseram uma reflexão sobre a profissão retratada: se é um 
trabalho que pode ser desenvolvido por mulheres; se há algum tipo de preconceito no fato de uma 
mulher exercer esta profissão e o que eles pensam sobre isso. A priori, os bolsistas enfrentaram difi-
culdades em como abordar a imagem para o desenvolvimento critico dos alunos; em reuniões com a 
pesquisadora, foram criadas algumas perguntas que os ajudaram na composição da unidade.

Quadro 1 Texto de pré-leitura.
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UFC comprova desigualdade, e Ronda fatura menos que homem que não vencia há 2 anos

Quem vale mais, um homem que não vencia desde o dia 26 de março de 2013 e que jamais esteve muito 
perto de um cinturão ou uma mulher que é a cara do MMA feminino, domina a categoria, é invicta e que 
precisou de apenas 30 segundos para defender seu título nas últimas duas vezes que entrou em cena? Pois 
bem, para o UFC, é o homem que vale mais.

O UFC 184 do último sábado apenas comprovou a desigualdade de gênero já adiantada pelo ESPN.com.br. 
A campeã Ronda Rousey roubou a cena ao finalizar em apenas 14 segundos, mas não conseguiu sequer ser 
quem mais faturou na noite. Ela levou 65 mil dólares em salários, três mil a menos que Jake Ellenberger.

Fonte: disponível em <http://espn.uol.com.br/noticia/488273_ufc-comprova-desigualdade-e-ronda-fatura-menos-que-homem-que-nao-
vencia-ha-2-anos>.

 Com este texto, os bolsistas buscariam expor as desigualdades de gênero com uma notícia 
que retrata, ainda hoje, o quão as mulheres são prejudicadas e diminuídas, mesmo que ela – como 
no caso de Ronda – seja uma grande campeã. O que se espera é que os alunos se atentassem para 
algo que não está tão claro na nossa sociedade, mas que acontece frequentemente: a diferença 
salarial existente entre mulheres e homens.

Figura 2 Disponível em <https://cafedeescritoresmaine.wordpress.com/2015/04/10/igualdad-de-genero-en-el-mundo-de-hoy/>.

A leitura desta imagem tem, como propósito, mostrar que apesar de homens e mulheres 
terem características físicas e psicológicas distintas, ambos devem ser respeitados e valorizados.

Quadro 2 Texto ilustrativo das ações desenvolvidas por órgãos internacionais em busca da igualdade de gênero.
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Empleo y política social

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario. 
Los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de igualdad entre hombres y mujeres consisten en ga-
rantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación 
basada en el sexo. En este ámbito, la UE ha aplicado un doble enfoque que engloba acciones específicas 
y la integración de la perspectiva de género. Esta cuestión presenta, asimismo, una marcada dimensión 
internacional en lo tocante a la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, 
la participación en la economía y el proceso de toma de decisiones, y la equiparación de la defensa de los 
derechos de la mujer con la defensa de los derechos humanos.

Fonte: disponível em <http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_wo-
men/index_es.htm>.

Este texto teria, como objetivo, mostrar aos alunos como são desenvolvidas ações de órgãos 
internacionais em busca da igualdade entre homens e mulheres. Se buscaria, assim, demonstrar 
aos docentes que esta preocupação é mundial, e que se trata de um problema global que atinge a 
mulheres em inúmeros países.

Considerações finais
Como podemos perceber, os textos incentivam a promoção ao respeito e à tolerância. O 

que se espera com esta abordagem é que os alunos desenvolvam as suas próprias conclusões e 
que possam ser cidadãos conscientes de seus papéis na sociedade. Almeja-se, ainda, que os textos 
os ajudem a desconstruir qualquer pensamento preconceituoso que tenham em relação ao tema 
de igualdade de gênero, e que estes alunos possam promover atitudes positivas em seu entorno, 
comprometidos com o respeito mútuo. As dificuldades iniciais dos bolsistas para encontrar os tex-
tos foram diminuídas na medida em que aconteciam as reuniões com a pesquisadora – ao passo 
que construíam a unidade, eles mesmos foram desconstruindo (pré)conceitos a respeito do tema, 
o que corrobora a importância do Pibid na formação dos estudantes de licenciatura.
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LA ENTREVISTA COMO PUESTA EN ESCENA: 

ALGUNOS ASPECTOS DE SU CONSTRUCCIÓN 

EN LA REVISTA ARGENTINA GENTE 1

Lorena Mariel Menón  
Universidade de São Paulo (USP)

En los últimos años ha estallado una intensa sed de realidad, un apetito voraz que incita a consumir vidas 
ajenas y reales. Los relatos de este tipo reciben gran atención del público: la no ficción florece y conquista 
un terreno antes ocupado de manera casi exclusiva por las historias de ficción (SIBILA, 2013, p. 41).

La revista Gente: actualidad-gossip
La revista argentina Gente, en circulación desde 1965 como publicación semanal y con foco 

en las noticias de actualidad, surge en plena inestabilidad política en el país: el gobierno “normal”, 
“sem erros graves”, pero “de escassa legitimidade desde suas origens” del presidente Arturo Illia, 
como comentan Devoto y Fausto (2004, p. 389), es interrumpido en junio de 1966, por la “Revolu-
ción Argentina”, golpe militar que colocó como presidente de facto al general Onganía. Y además, 
en el contexto latinoamericano, la revista Gente nace bajo la tensión que provocaba la noción de 
modernidad asociada al desarrollo que vigoraba como bandera (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 250): 
para la izquierda, la acumulación capitalista era incompatible con un cambio social, mientras que 
para la derecha era incompatible el crecimiento económico con la democracia, lo que resultó en 
una secuencia de golpes, como el de Argentina en 1966.

Según Marchetti (2004, p. 3), en 1968, la editora de la revista, con el objetivo de dar un im-
pulso a las ventas, impuso una característica presente hasta los días de hoy: “[…] mujeres hermosas 
y exuberantes comenzaron a ocupar las portadas del semanario”. Este dato nos parece de extrema 
relevancia porque, además de haber sido una apuesta de éxito – “[…] En menos de un año se du-
plicaron las ventas y dos años más tarde alcanzó un promedio de 250 mil ejemplares vendidos por 
semana” (MARCHETTI, 2004, p. 3) –, se establece un vínculo con el teatro de revista, en pleno auge 
en la década de 1960; tal vínculo, como veremos, no se limita a las fotografías que estampan las 
tapas, sino que también está presente en la construcción discursivo-enunciativa de las entrevistas.

Ya, algunas décadas después, en particular a partir de los años 1990,2 la revista comienza a 

1  Este trabajo es un recorte de nuestra investigación de doctorado en curso.
2  El boom del periodismo de los famosos acarreó la publicación de nuevas revistas del género: a) Caras: “El álbum 
de la vida. Los personajes de la Argentina y el mundo”, en 1992 (editora Perfil); b) Pronto: “La revista de los famosos argen-
tinos”, en 1996-7 (editora Publiexpress); c) Semanario: en 1999 (editora Perfil); d) Paparazzi: en 2002 (editora Atlántida 
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presentar una amplia cobertura de la farándula, con un diálogo abierto y explícito con la televisión, 
sus programas y famosos del momento (por ello, vinculada a la categoría Actualidad-Gossip, del 
Instituto Verificador de Circulaciones de Argentina). Cabe destacar que los años 1990 están mar-
cados, por un lado, por el auge del neoliberalismo, teniendo en cuenta lo que comentan Devoto y 
Fausto (2004, p. 473-502) sobre el gobierno de Carlos Menen, presidente de Argentina de 1989 a 
1999, y cuya política neoliberal se basó en privatizaciones, paridad cambial entre el peso y el dólar 
y una estrecha relación con los EEUU, y que llevó al país del crecimiento desenfrenado a la rece-
sión profunda; y, por el otro lado, por el surgimiento de las nuevas tecnologías (MARTÍN-BARBERO, 
2008, p. 255), provocando una revolución en el campo de las mediaciones. 

Según el texto institucional3 de la editorial, 

Revista GENTE es mucho más que un semanario de actualidad. Desde su primer día, el 29 de julio de 
1965, su capacidad para comunicar, sorprender y generar tendencias; su estilo diferente e innovador de 
mostrar la realidad frente a los hechos más relevantes que impactan en nuestra sociedad y el mundo la 
han convertido en el máximo referente editorial argentino. TARGET: Hombres y mujeres de 20 a 55 años 
- NSE ABC […] MARCA: Un fuerte posicionamiento de marca, capacidad de acción y reacción, innovación 
y creatividad permanentes, actitud proactiva frente al cambio, así como su credibilidad en la información 
y contenidos, son algunos de los atributos que permitieron a revista GENTE extender los límites de su es-
quema de negocios, estableciendo fuertes vínculos con diversos sectores como la cultura, el turismo y el 
entretenimiento. […] LAS FIESTAS DE GENTE: De Fin de Año, de Invierno y Verano, donde se logra reunir 
a los principales personajes de la televisión, el espectáculo, la moda, el jet set, los negocios y la política.

En tal línea de información y, especialmente, en las entrevistas, podemos observar la laten-
cia de la matriz cultural “simbólico-dramática” de la que habla Martín-Barbero (2008, p. 248-250), 
que tiene la particularidad de operar por imágenes y situaciones, y que sobrevive en el mundo de 
la industria cultural, de forma marginalizada y desprestigiada, pero como un poderoso dispositivo 
de interpelación de lo popular. Y es en estas entrevistas donde observamos la construcción de reali-
dades ficcionales subjetivadas en la voz de seres olimpianos o no (MORIN, 1980, p. 124), que sellan 
su pertenencia en la mediación actual anclada en el binomio del voyeurismo y del “yo alterdirigido” 
(SIBILA, 2013, p. 279). 
 En la década de 1960, Morin (1969, p. 111-115) ya describía las “vedetes da grande impren-
sa” que surgían en las noticias, como “ideais inimitáveis e modelos imitáveis”, “sobre-humanos no 
papel que eles encarnam, humanos na existência privada que eles têm”, oscilando entre la proyec-
ción y la identificación.4 Además, comentaba el papel de la prensa con relación a las “vedetes”: 
“[...] A imprensa de massa, ao mesmo tempo que investe os olimpianos de um papel mitológico, 
mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a substancia humana que permite a identifi-
cação” (MORIN, 1969, p. 113). Poco más de cuatro décadas después, Sibila (2013, p. 90) establece 
una relación entre “[…] las revistas de celebridades”, con otros “[…] fenómenos contemporáneos 
que se proponen mostrar las banalidades más privadas de todas las vidas o de cualquier vida”: re-
ality-show, talk-show, documentales en primera persona, libros y películas biográficas.

junto con el periodista Jorge Rial, conductor del programa diario en la tv “Intrusos en el espectáculo”; e) Hola Argentina: 
en 2011 (editora La Nación), una copia con contenido “criollo” de la versión española que data de la década de 1940. 
3  Disponible en <http://www.atlantida.com.ar/flash/xmls/revistas.xml> (último acceso: 10 jun. 2015).
4  Sobre esa relación, ver Menón (2015a; 2015b).
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Lo que nos lleva a pensar en el papel de las revistas como Gente como una de las formas más 
claras de mediación en lo que respecta a la “humanización” de los olimpianos y que, a la manera 
de eslabón fundamental con la contemporaneidad – pues aún resisten como objetos culturales im-
presos en pleno auge de lo digital – acompañan el proceso de construcción de las realidades en las 
que personalidades alterdirigidas (SIBILA, 2009, p. 327- 328) entran en escena, ficcionalizando-se. 

La entrevista: un guión retroproyector
En este artículo, observamos especialmente la tendencia ficcional que aparece en las en-

trevistas de la revista Gente, poniendo en evidencia su construcción como puesta en escena re-
troproyectada. Para llevar a cabo nuestro análisis, tomamos como base la entrevista, por un lado, 
como un género discursivo, junto con Steimberg (1998): 

Clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte mediático, que presen-
tan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibi-
lidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social (STEIMBERG, 1998, p. 41).

Y Maingueneau (2002, p. 61): “[...] dispositivos de comunicação que só podem aparecer 
quando certas condições sócio-históricas estão presentes”. Y, por otro lado, la entrevista como “gé-
nero mediático”, basados en el estudio de la entrevista periodística de Arfuch (1995). 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que, además de la técnica utilizada para la ob-
tención de las informaciones, hay una técnica para su textualización a la hora de la publicación en la 
revista, pues como apuntan Andrade y Fávero (2006 p. 164), la producción de una entrevista involucra 
tres momentos: “[…] o de preparação da pauta, o da entrevista propriamente dita e o da edição”. Las 
particularidades de este último momento son las que nos interesan, o mejor dicho: lo que resulta de 
la “[…] transposição das perguntas e respostas feitas durante a entrevista” (SOUSA, 2001, p. 235). 

Sousa (op. cit., p. 236), haciendo alusión a Erbolato (1985, p. 140-145),5 presenta la siguien-
te clasificación de entrevistas jornalísticas:

Entrevistas pergunta-resposta – Entrevistas em que a uma pergunta do jornalista sucede a resposta do entre-
vistado, e assim sucessivamente. Este é, provavelmente, o estilo de entrevista mais comum na actualidade.
Entrevistas em “discurso indirecto” – Entrevistas em que as respostas do entrevistado são integradas num 
texto que integra outras informações, funcionando, portanto, como citações. Este estilo facilita ao jornalista a 
interpretação das características pessoais do entrevistado, a valorização das declarações do mesmo e o relaci-
onamento de factos com as declarações do entrevistado no seio da entrevista (SOUSA, 2011, p. 236).

A partir de esta clasificación – que toma como criterio la textualización de la entrevista, o sea, la 
versión editada que se publica, parafraseando (ANDRADE Y FÁVERO, 2006, p. 164-165) – es interesante 
notar un cuarto elemento además del entrevistador, el entrevistado y el público-lector: el editor. 

Si bien no nos vamos a detener en el análisis conversacional de la entrevista escrita (o me-
jor dicho, ¿transcripta?), sí nos interesa pensar en la tarea del editor como la de un narrador que, 
en la textualización, forja un modo de reconstruir la escena; según Sarlo (1995, p. 15), la “buena” 
entrevista no representa sentidos, sino que los presenta.

5  ERBOLATO, M. L. Técnicas de Codificação em Jornalismo. 4. edição. Petrópolis: Vozes, 1985.
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Por lo que movilizamos nociones de Teoría literaria, para describir la tendencia que obser-
vamos en la revista Gente: entrevistas “pregunta-resposta” – según la clasificación tradicional de 
las entrevistas – y con foco narrativo de “modo dramático” – según la clasificación de Friedman 
(1967),6 retomada por Leite (1989, p. 58), quien describe the dramatic mode, señalando que “[…] li-
mita-se a informação ao que as personagens falam ou fazem, como no teatro, com breves notações 
de cena amarrando os diálogos”. También sobre el modo dramático, Franco Junior (2009) comenta: 

Esse foco caracteriza-se pelo uso exclusivo da cena, logo, pelo predomínio quase absoluto do discurso 
direto. A história é narrada a partir do encadeamento de cenas nas quais somos informados, pelo discur-
so direto, sobre o que pensam, fazem, sentem e objetivam as personagens. A história é narrada de um 
ângulo frontal e fixo – o que cria o efeito de estarmos presenciando os fatos no momento em que eles 
acontecem. É o foco que caracteriza o gênero dramático, o texto de teatro, e, de certo modo, o roteiro de 
cinema e das telenovelas (FRANCO JUNIOR, 2009, p. 43).

Tal modo dramático, como veremos en los fragmentos que reproducimos a continuación, 
se hace evidente en la propia estructura del texto de las entrevistas de la revista Gente, pues se 
pueden observar marcas del texto dramático, en el que, según Pascolati (2009), “virtualmente o 
espetáculo está inscrito”:

Caracterização de personagens e movimento dos atores, iluminação e marcações, gestos e atitudes, tudo 
vem indicando nas rubricas, também chamadas de didascálias ou indicações cénicas. A lista de persona-
gens, a indicação do cenário, as entradas e saídas de personagens e até mesmo sugestões de encenação 
também fazem parte das rubricas, ou seja, elas correspondem às orientações propostas pelo autor (ou 
por editores), destinadas a esclarecer leitores e encenadores. Geralmente parecem entre parênteses e em 
itálico a fim de serem distintas das falas das personagens (PASCOLATI, 2009, p. 94-95).

 En el caso de las entrevistas periodísticas en general, esa virtualidad no se refiere a la ins-
cripción del espectáculo que podrá llevarse a cabo, o sea, de la proyección de una puesta en escena 
en posible palco (lo que está por detrás de todo texto dramático), sino de la inscripción del espectá-
culo, de una especie de puesta en escena previa, recreada en el texto, por lo tanto retroproyectada. 

Las entrevistas de un “perfil humanizado” con el “diálogo explícito”, pergunta-resposta, que 
se asemejan a la tendencia observada en el caso de la revista Gente, según Medina (1990, p. 56-
57), destacan los “conteúdos verbais” y dispensan un narrador indirecto para ir “[…] situando am-
biente [sic] ou dados circunstanciais à entrevista”. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el 
“diálogo explícito” no se contrapone a la presencia del narrador-editor. La costura del texto en la 
textualización, aunque aparentemente menos visible, está presente de “modo dramático”.

La puesta en escena: pistas para su retroproyección
Al analizar las entrevistas en ejemplares de la revista Gente durante el periodo de agosto de 

2011 a mayo de 2012, podemos extraer fragmentos en los que identificamos algunas de las carac-
terísticas de la construcción de “modo dramático”:

6  FRIEDMAN, N. Point of View in Fiction, the development of a critical concept. In: STEVICK, P. (Ed.). The 
Theory of the Novel. Nueva York: The Free Press, 1967.
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a) Las indicaciones escénicas iniciales (y finales)

Al inicio de la entrevista, como se puede observar en los primeros ejemplos a continuación, 
suele aparecer la descripción del escenario en el que ocurre la entrevista, la del personaje que será 
entrevistado y hasta la de la trama que está por detrás de su historia. 

La cita es en un bar a metros de los estudios Pop, la radio desde la que Bautista Casella (51) lidera el ra-
ting. EleBar hace las veces de oficina de Beto. Allí se mueve como pez en el agua, habla con el cocinero y 
hasta atiende reuniones diversas desde su celular modelo 90 (se niega a cambiarlo). Mientras almuerza 
se explaya en temas sexuales, que lo apasionan. G2423/387

***

Fue el Isidoro Cañones de los 70. Era a quien mejor le cabía el personaje del porteño canchero, ganador, 
mujeriego, una especie de depredador del sexo opuesto. […] Hoy se sonríe y dice que se considera un 
galán re maduro, el de los veteranos. […] Ya alejado del escenario de Barbierísima, la revista de la sigue 
siendo autor y director, acepta hablar del tema que lo puso en el centro de las miradas: su supuesta rela-
ción con la voluptuosa Ayelén Paleo (20), 55 años menor que él, que derivó en su separación de Carmen 
Barbiere (56), su mujer durante un cuarto de siglo. G2422/202

***

A poco tiempo de terminar su noviazgo con Nico Rioera, la bailarina se mudó a su primer departamento 
de soltera propio: un loft a estrenar de dos pisos, tres ambientes y 120 metros cuadrados en pleno Pa-
lermo. Desde ahí, sin perder tempo confiesa: “No sabía que había tantos hombres lindos, atractivos, ¡y 
solteros! No los había visto y ahora los veo.” G2437/28

Tales “indicaciones escénicas”, que tienen por objetivo “esclarecer leitores e encenadores” 
(PASCOLATI, 2009, p. 95) son las “[…] linhas ou parágrafos que introduzem o entrevistado e contextua-
lizam a entrevista”, según Hoffnagel (2002, p. 185), quien distingue entre las aperturas que necesitan 
ofrecer menos o “mais detalhes biográficos”; este último caso asociado a entrevistados desconocidos 
“para o público em geral”. Maingueneau (2008a) comenta este conocimiento previo que el público 
tiene (o no) del locutor, en este caso, del entrevistado. Lo que se aplica en nuestro caso de análisis, 
dando indicios sobre por qué las aperturas de las entrevistas de nuestro corpus traen determinadas 
informaciones y no otras.8 Se trata, pues, de la existencia de un “ethos pré-construido”:

Certamente existem tipos de discursos ou de circunstâncias para as quais não se espera que o destina-
tário disponha de representações prévias do ethos do locutor... Mas isso funciona de outro modo no 
domínio político ou na imprensa “de celebridades”, por exemplo, em que a maior parte dos locutores, 
constantemente presentes na cena midiática, é associada a um tipo de ethos não discursivo que cada 
enunciação pode confirmar ou infirmar (MAINGUENEAU, 2008a, p. 15-16).

7  Optamos por una indicación abreviada que consiste en el nombre de la revista (G = Gente), el número de la 
edición (en este caso, 2423) y el número de la página (en este caso, 38).
8  Las informaciones serían diferentes de las aperturas de una entrevista a un especialista en Genética, por 
ejemplo, en la que constarían posiblemente los nombres de las universidades que frecuentó, los premios que recibió, 
las investigaciones que llevó o lleva a cabo etc; o a una persona común que, por algún motivo, se la entreviste, en la que 
constarían datos como profesión, edad, hijos, participación en el hecho que la pone bajo los reflectores, por ejemplo: 
testigo de un accidente.
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 De esta forma se reconstruye virtualmente la entrevista, su ambientación, su motivo y el 
personaje entrevistado, teniendo en cuenta su representación previa.
 También se puede observar otro caso interesante al final de algunas notas, en las que se des-
cribe el posentrevista, con el empleo del futuro, como si todo eso no hubiese pasado y podría ocurrir 
todavía, dándole mayor presentividad a la entrevista en el momento de la lectura de su textualiza-
ción, lo que establece un vínculo de complicidad con el lector, al mismo tiempo en que se juega con 
la virtualidad de la puesta en escena. 

Educada como siempre, saludará al periodista y al fotógrafo, entrará a la sala, disfrutará de una pantalla 
de video gigante, de un coro fantástico, de excelentes juegos de luces, de invitados de lujo en escena 
como Gustavo Cordera, Celeste Carballo y Rosario, una de las hijas de Palito, y, obvio, del gran Palito. 
Entonces partirá despachando sonrisas, del brazo de su amiga homónima y anónima – también se llama 
Graciela – y con la tercera entrada adentro de su cartera. G2422/181

***

Cuando esta entrevista salga publicada, ella y su hombre habrán llegado a Miami – antes de pasar por 
Nueva York --, con una lista de ítems de compra de futuros padres y varias proyecciones. G2421/22

b)  Las indicaciones escénicas internas

A lo largo de las entrevistas es posible advertir una suerte de observaciones a manera de 
indicaciones escénicas, en las que se introducen descripciones sobre reacciones, gestos y movimi-
entos del entrevistado, recreando la entrevista como retroproyección de una puesta en escena. 
Como dice Arfuch (1995): 

Más allá de la fotografía casi obligada para la ilustración de la nota, o el reconocimiento ambiental que 
hace la cámara televisiva, hay en las propias formas escritas o radiofónicas un intento de representación 
“visual”, de atrapar “entre paréntesis” aquello que es de otro orden – como la sonrisa –, una utilización 
de signos diegéticos, a la manera de guión de cine o del segundo texto teatral (ARFUCH, 1995, p. 46).

— ¿Segura? Cada vez más gente dice que están juntos.
— Nada que ver (Risas)9 ¡No estoy de novia! (Intentando ponerse seria y tajante) G2423/150

***

 — ¿También que Susana fue su primera novia?
— Obvio (se nos acerca al oído izquierdo). Primera oficial (risas). G2423/157

***

— En cuanto a prohibiciones, no tengo tantas. (Se acerca al grabador) Igual, Mona va a leer la nota y va 
a decir que le prohíbo todo. G2431/69

***

9  En todos los ejemplos, los subrayados son nuestros.
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— ¿Estás sola?
— (Respira hondo). Cuando alguien termina una… no sabe/no contesta, je. G2431/70

***

— […] Apuesto al gusto de la gente, a saber qué quiere ver ese que pasa por allá (señala la calle). 
G2443/103

***

 — ¿Son amigos?
Silvina: (Se miran) Somos ex novios. No podemos ser amigos.
Nico: No creo en la amistad entre el hombre y la mujer. G2405/50

***

— (Piensa) Me gustaría que me lo cuenten porque siempre, siempre, se está a tiempo de solucionar las 
cosas. G2431/38

 Nuevamente lo que es del orden de lo ficcional y de no ficcional se relativiza, y la textualiza-
ción a la manera de retroproyección de la entrevista juega con la apariencia de un texto dramático, 
“[…] un texto escrito para ser representado”, compuesto dualmente de diálogos o monólogos y 
acotaciones o indicaciones escénicas, según Lopéz Del Carril (2008, p. 26) y la proyección de un 
texto espectacular (la puesta en escena de un texto dramático, según López Del Carril (2008, p. 26).

c) El “estilo” de los diálogos

Considerando estilo junto con Possenti (2001), o sea, la elección de las palabras y construc-
ciones, así como también de los efectos de sentidos que producen como un 

efeito de uma multiplicidade de alternativas – decorrente de concepções de língua como objetos hete-
rogêneos –, diante das quais escolher não é um ato de liberdade, mas o efeito de uma inscrição (seja 
genérica, seja social, seja discursiva) (POSSENTI, 2001, p. 16).

Tomamos la espontaneidad (por más que sea aparente) como rasgo principal del estilo de 
los diálogos, especialmente en la selección lexical (palabras consideradas groseras o vulgares), en el 
uso de ciertas expresiones (frases hechas, dichos populares), en la presencia de marcas de oralidad 
(expresiones, titubeos, intentos de representación gráfica de la prosodia y/o un acento particular), 
como se puede observar en los ejemplos a continuación:

Si en el programa de Tinelli hay algún baile donde veo un buen culo, me quedo unos minutos. G2405/147
***

Si uno dice alguna cosa que molesta, se arregla con un “boludo, callate”. G2423/124

***
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Paso horas poniendo a Paul e Isabella divinos para que, a los cinco minutos, si no se cagaron, se vomita-
ron enteros. G2436

***

Porque tenés que tener autodisciplina, si no te la pasás cogiendo con todos. G2436/131

***

Si no me bancase sus críticas, sería una boluda. G2437/20

***

Yo firmaba contratos donde no permitía que ningún cómico rematara un chiste hablando de mi culo o de 
mis tetas. Que vos te muestres desnuda no quiere decir que te basureen. G2437/148

***

— ¿Qué fue lo más cercano a una situación de prostitución que tuviste?
— ¡Yo me prostituí! Yo era muy jovencita, iba al secundario, y sufrí como un ataque de calentura. Enton-
ces, en vez de masturbarme como solía hacerlo, salí a la calle a jugar a ser una prostituta. Y me calentó 
mucho el hecho de levantarme un tipo que no me gustaba, pero yo sabía que era poderoso por su coche. 
En fin, me acosté con él, la pasé bomba y le cobré. G2437/150

***

¡Si ves el video de la fiesta yo estaba sentado con una cara de c…! G2437/157

***

Si me calienta, no me importa nada más. G2439/62

***

Ahora, si un pibe me mira no es porque me quiera culi… G2442/29

***

Me pareció de persona denigrante, algo comentado al pedo, porque yo nunca hablé de él. […] La verdad, 
si no tenés códigos en la vida, y te manejás solo por los de la tele, estás en el horno. […] Alejandro (Igle-
sias) solo me viene a ver al local. Me manguea unas remeras. G2421/42

***

Todo es una pose constante, mi amooooooor. G2423/ 192

***

No, dejá, a ver si los chicos me imitan. […] Pero, pará, que fue sin querer. G2406/46

***
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Cuando salimos a bailar los flacos se le acercan más a ella. […] Le espanto a los chicos que no le sirven, y 
a mí se me pegan como un radiador. G2408/73

***

Ella tiene mucho levante. […] Bailando soy de madera. G2408/74

***

Corté y me dije naa… contradicción. G2437/19

***

Dos artistas juntos es un quilombo. G2437/22

***

¡Vamos, chicos! Le banco el mano a mano a cualquiera. […] El laburo no se puede despreciar. […] No soy 
una mina jodida. […] Antes garpaban las peleas, ahora el éxito está en dar lástima. […] Vine a Buenos 
Aires con una mano atrás y otra adelante. G2443/48

***

Estoy en mi tiempo de paveo. […] Después de más de veinte años, quiero un poco de vida propia, jaja…! 
[…] ¡Está bueno esto de separarse y extrañarse! G2431/36

***

“de Córdoba Capiiital” […] Muuuyyy. Cuando está conmigo se concentra. […] Nooo, un “chau, me duermo”. 
G2443/17

Lo que se contrapone con las orientaciones de estilo, generalmente asociadas a la redacción 
periodística, en particular en lo que respecta a la textualización de entrevistas, como podemos cons-
tatar, por ejemplo, en Sousa (2001): 

Só nas entrevistas de grande importância se tende a citar total e literalmente o entrevistado. Contudo, o jorna-
lista pode intervir ligeiramente para sistematizar o texto e para dar uma forma gramaticalmente mais correcta 
ao discurso do entrevistado, se este estiver gramaticalmente incorrecto. Convém não esquecer que o discurso 
oral é, por natureza, desorganizado, redundante e, com frequência, gramaticalmente incorrecto. [...] Isto é, 
pode procurar-se melhorar a apresentação e a organização de um discurso, mas sen trair o seu conteúdo.
Excepto em casos que o bom-senso fará o jornalista reconhecer, devem eliminar-se das respostas o ca-
lão, a gíria e os populismos usados pelo entrevistado (SOUSA, 2001, p. 239-240).

Ya desde un punto de vista sin objetivos normativos, Andrade y Fávero (2006) señalan:

Ainda que conserve sua forma dialogada, a entrevista escrita perde muito das características da língua 
falada: repetições, correções, paráfrases, hesitações são eliminadas; o texto é reescrito; as relações inte-
racionais são modificadas (ANDRADE Y FÁVERO, 2006, p. 165). 

Sin embargo, al observar las entrevistas analizadas – y aunque conscientes de que no se trata 
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de una transcripción de un texto oral, sino de una textualización de un texto oral, a la manera de 
guión retoproyector –, podemos decir que si bien se pierden muchas características de la oralidad, 
llama la atención la gran cantidad de marcas aún presentes y que crean una aparente espontaneidad.

Dicha “espontaneidad” de los diálogos, como vimos en los ejemplos, remite a la narrativa 
ficcional naturalista, con la presencia de malas palabras (a veces, con cortes de censura), imágenes 
escatológicas y comentarios sobre sexo, por lo que podemos caracterizar el “código linguageiro” 
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 52-54) como informal y del orden de lo privado/doméstico, asumien-
do una de las puntas de la versatilidad de los intercambios que pueden ocurrir en una entrevista. 
Como comenta Arfuch (1995, p. 31), una entrevista puede comportar desde “[…] diálogos muy for-
males o interrogatorios estrictos hasta una suerte de charla entre amigos”; principalmente sobre 
este último caso, Arfuch (1995, p. 31) señala: “[…] el rasgo común es una notoria flexibilización del 
lenguaje, donde está permitido el uso de expresiones coloquiales y hasta domésticas”, que es lo 
que observamos en las entrevistas de la revista Gente.

Es interesante comentar que, según la nota de la propia revista, “Así fue el año que nació Gente”,10 
entre los hechos que se mencionan como los que marcaron el año 1965 en Argentina, se hace referencia 
al uso de malas palabras en el teatro de revistas:

FIN DE FIESTA. Los cánones aconsejan, para los finales periodísticos, un toque de ópera: un majestuoso. 
Sin embargo, esta larga memoria prefiere lo contrario. Una noche del año en cuestión, en el escenario de 
El Nacional, Adolfo Stray termina un sketch así:
— ¡Por qué no te vas a la p… madre que te p…!
Histórico: acababa de inaugurar las palabrotas en el teatro de revista.

 Una vez más aparece una característica del teatro de revistas en la revista Gente (como lo 
comentamos al principio del artículo, la presencia de fotografías con bellas y exuberantes mujeres 
a partir de 1968 ya lo tomamos como una marca del vínculo que le adjudicamos). 
 Y con las pistas, es posible retroproyectar la puesta en escena de las entrevistas y verlas, 
como si se estuviera en la platea del Maipo.11 

Telón de fondo y bambalinas…
En la revista Gente es posible observar una tendencia a presentar la entrevista sin edición apa-

rente, como si fuera una transcripción “directa” de la puesta en escena de la entrevista, lo que permite 
el surgimiento de un “ethos discursivo vedetiano” (MENON, 2015).12 Al decir “vedetiano”, estamos rela-
cionando la entrevista, como escena de enunciación, a algunas características del teatro de revista, “[…] 
en el que se mezclan música, baile, humor y pequeños sketches teatrales, en un tono entre comedia y 
sátira”, 13 con sus personajes, cuya figura central son las vedetes. Tal género teatral se origina a fines del 

10  Disponible en <http://www.gente.com.ar/nota.php?ID=5447> (último acceso: 19/05/2015).
11  Alusión al teatro conocido como la Catedral de la revista porteña, inaugurado en 1908, con el nombre La 
Scala, hasta 1915, cuando cambia de nombre para Esmeralda y, finalmente, a partir de 1922, Maipo. 
12  En Menón (2015), teniendo en cuenta las informaciones del “ethos dito” y del “ethos mostrado” (MAINGUE-
NEAU, 2010, p. 83-84), pudimos observar disonancias entre la construcción del ethos del personaje “celebridade” en 
las revistas Gente (Argentina) y Contigo! (Brasil).
13  Texto extraído de la ficha de registro del género teatral “Revista Porteña” que lo declara Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de noviembre de 2013, Ley 1227, art. 4, inc. J. Disponible en: <http://www.buenosaires.
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siglo XIX y, después de entrar en decadencia a lo largo de la década de 1980, resurge con fuerza a la mi-
tad de la década de 1990; lo que coincide con el boom del periodismo volcado a la farándula. 

Por lo que la presencia de un estilo “espontáneo”, solidario con un “código linguageiro” 
informal y del orden de lo privado/doméstico, en la textualización de la entrevista, o al menos el 
intento de que así sea, permite su construcción como puesta en escena, y, al hacerlo, el texto dra-
mático-espectacularizado trae consigo las huellas del teatro, en particular, el de revista, con el que 
la revista Gente ya posee vínculos. 

Teniendo en cuenta que esa construcción moviliza “mundos éticos”, que están en conformi-
dad con una caracterización compartida “[…] de um certo número de situações estereotipadas asso-
ciadas a comportamentos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 18), en el caso de la revista Gente se legitima 
esa entrevista en la que lo no ficcional se puede presentar como ficción de “modo dramático”… Y con 
un toque de piernas y plumas,14 entrando en sintonía con la mediación contemporánea en las que los 
límites entre la ficción y la no ficción se diluyen.
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LA GUERRA CARLISTA E AS FIGURAS  

DA ANTIMODERNIDADE
Raquel da Silva Ortega

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

A Modernidade não é um processo único, pelo contrário: a fragmentação é uma das suas 
características mais marcantes. Sendo assim, vários caminhos interpretativos podem ser trilhados 
na tentativa de compreender o pensamento e a produção literária relacionados a este conceito.

Um dos caminhos possíveis é o da antimodernidade, proposto por Compagnon (2011). Com 
base nas ideias do autor, apresentamos a trilogia La Guerra Carlista, do escritor espanhol Ramón 
del Valle-Inclán (1866-1936) e analisamos como ela pode ser estudada à luz das questões da anti-
modernidade, mediante a identificação das figuras da antimodernidade na trilogia, o que, de acor-
do com Compagnon (2011), caracterizaria uma obra como antimoderna.1

A trilogia La Guerra Carlista tem, como pano de fundo, o conflito civil ocorrido na Espanha na 
segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. Este conflito gerou uma nova doutrina 
política, chamada Carlismo, frutífera ao ponto de gerar um partido político existente até os dias atuais e 
de ter participação ativa nos eventos que desencadearam a Guerra Civil espanhola (1936-1939).

As guerras carlistas foram desencadeadas por uma disputa familiar pelo trono. Fernando 
VII, rei da Espanha ao longo do século XIX, durante quase toda sua vida não teve filhos e, deste 
modo, a sucessão ao trono estava garantida ao seu irmão, Carlos. O rei se casou quatro vezes, mas 
não teve filhos em nenhum dos três primeiros casamentos. No entanto, no seu último casamento, 
teve uma filha, Isabel. Naquela época, estava em vigor uma Lei Sálica que determinava que as mu-
lheres só poderiam assumir o trono na ausência de um herdeiro homem na linha principal (filhos) 
ou lateral (irmãos). Deste modo, Isabel não poderia assumir o poder, uma vez que havia um herdei-
ro lateral: seu tio Carlos. 

Contudo, a Lei se apoiava mais na tradição do que na legalidade, já que Carlos IV, pai de Fer-
nando VII e de Carlos, havia revogado a mesma em 1789; a revogação, no entanto, nunca tinha sido 
publicada oficialmente e, pela tradição, as mulheres continuavam impedidas de assumir o trono. 
Quando nasce sua filha, Fernando VII retoma a ideia da revogação e a publica, encerrando assim as 
possibilidades de que Carlos fosse rei e dando início a um grande conflito familiar e político. 

Como tudo indicava que Carlos assumiria o trono, este passou a receber a aproximação  
de grupos políticos conservadores, partidários do absolutismo, antes mesmo da morte do seu ir-

1  Este artigo é fruto das pesquisas para a elaboração de tese de doutoramento, atualmente em andamento, no 
Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas (PPGLEN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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mão. Estes grupos iriam apoiá-lo na sua ofensiva contra o governo da sobrinha. Uma vez que Isabel 
é proclamada rainha em 1833, após a morte de Fernando VII, automaticamente grupos liberais 
passam a apoiá-la, como oposição aos grupos conservadores (GIL, 2008).

Isto inscreve as guerras carlistas em um contexto mais amplo que uma simples disputa 
familiar: na tensão que ficou conhecida como “Las dos Españas”. No final do século XVIII e início 
do XIX, um grupo de pensadores espanhóis rechaça a filosofia francesa “das luzes”, afirmando que 
esta era a única maneira de manter uma identidade espanhola com autonomia própria. No entan-
to, também recusam o conservadorismo e a defesa das tradições milenares (ABELLÁN, 2011, p. 9).

Com o tempo, este conflito ultrapassa a esfera das discussões intelectuais e se converte em 
uma disputa social, com o surgimento de grupos que negavam as ideias relacionadas à “pátria espa-
nhola” – chamados de antiespanhóis pelos grupos que defendiam essa pátria e a religião. Surge, assim, 
um maniqueísmo que divide o país em dois setores irreconciliáveis do ponto de vista político, e que irá 
desencadear os conflitos armados dos séculos XIX e XX, sendo as guerras carlistas os principais deles.

De acordo com Abellán (2011), a origem dessa dicotomia remonta ao processo de formação 
da Espanha como nação:

Los orígenes remotos del problema vienen desde la misma constitución de España como nación, al establ-
ecerse la unidad de España sobre la base de un catolicismo monolítico y dogmático, sin alternativa posible. Ese 
Estado confesional, que pudo mantenerse sin excesivas alteraciones durante la Edad Moderna, acabó siendo 
inviable cuando aparecieron nuevas opciones abiertas por la contemporaneidad (ABELLÁN, 2011, p. 23)

Para defender esse “catolicismo monolítico”, Espanha, durante seu período de formação e 
ao longo de sua existência, expulsa os judeus e os árabes, além de perseguir seguidores do protes-
tantismo. De acordo com Abellán (2011), nisso consiste a base do “Problema da Espanha” (princi-
pal temática da Geração de 98). Este problema poderia ter sido resolvido com uma declaração de 
“aconfessionalidade” do Estado, mas isso nunca foi feito por pressão das classes dominantes que 
se beneficiavam com a defesa da tradição (id., 2011, p. 36). Ao haver duas posturas contrárias de-
fendidas de maneira tão radical, sem possibilidade de diálogo, os conflitos armados são inevitáveis.

No que diz respeito às guerras carlistas, no total, foram três grandes conflitos armados: o 
primeiro, de 1833 a 1839; o segundo, de 1846 a 1848 e o último, de 1872 a 1876. O lado isabelino 
obteve apoio internacional, tanto econômico quanto bélico, além dos Liberais, como foi menciona-
do anteriormente. Isto fez com que tivessem vantagens sobre os carlistas nas três guerras, já que 
estes enfrentam grandes dificuldades em financiar seus armamentos, o que fez com que a derrota 
carlista fosse inevitável. O grande objetivo do Carlismo – destituir Isabel II e devolver o trono a Car-
los (e posteriormente ao seu filho, Carlos VII) – nunca foi atingido (CLEMENTE, 2011).

A infância de Valle-Inclán ocorreu no ambiente da Terceira Guerra Carlista (1872-1876). Ao 
longo da sua obra, o autor irá transformar os eventos do Carlismo em matéria narrativa dos seus 
livros, sem comprometer-se com os relatos oficiais sobre o tema, mas sim a partir das suas impres-
sões de criança, a partir do que escutava sobre o tema em seu ambiente familiar. 

No prólogo de Gerifaltes de Antaño (terceiro livro da trilogia La Guerra Carlista), Carlos del Valle-Inclán 
comenta como a experiência familiar será determinante na conformação da imagem do Carlismo que Valle-In-
clán retrata em suas obras:
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De niño, aquellos cuentos de los criados de su casa, son la primera noticia que recibe de las guerras 
carlistas. Cuentos ingenuos, como un retablo antiguo, en los que los contrastes eran enormes. Todas las 
virtudes están en las huestes del rey don Carlos. Las partidas carlistas aparecían a sus ojos de rapaz, te-
meroso de duendes y apariciones, nimbadas de una heroica leyenda. Ellas eran leales en la pelea, sabían 
perdonar y hacer justicia, se batían por un rey que compartía el pan con los soldados y buscaba el peligro 
sin tener temor ni jactancia (apud GIL, op. cit., p. 20).

Ao mesmo tempo, María Dolores Lado afirma que 

Valle-Inclán recibe su primer contacto con el carlismo en forma de historias y narraciones de hechos 
y hazañas que sus criados y familiares relataban cuando niño. Es una visión fantaseada y heroica de la 
lucha en la que todos los héroes son carlistas y los villanos pertenecen todos al bando contrario (apud 
GIL, op. cit., p. 19).

Como podemos ver, ao decidir recorrer ao Carlismo como matéria narrativa dos seus escri-
tos, Valle-Inclán opta por fazê-lo a partir da sua imaginação: em outras palavras, da interpretação e 
da reelaboração dos relatos recuperados pela sua memória, o que, obviamente, ocorre impermea-
do de subjetividades. Isto fará com que haja duas interpretações opostas sobre a postura carlista de 
Valle-Inclán. Alguns pensadores defendem que o escritor tinha uma posição genuinamente carlista, 
ou seja, acreditava e defendia os seus ideais. Por outro lado, outros afirmam que sua escolha pelo 
Carlismo era meramente estética, baseada em algumas declarações atribuídas ao autor. De acordo 
con Martínez Saúra (1998), Valle-Inclán dizia:

Yo hallé siempre más bella la majestad caída que sentada en el trono, y soy carlista por estética. El carlis-
mo tiene para mí la belleza de las grandes catedrales. Me contentaría con que lo declarasen monumento 
nacional (MARTÍNEZ SAÚRA, 1998, p. 260).

Se considerarmos esta afirmação, podemos dizer que, se Valle-Inclán exalta o Carlismo nas 
suas narrativas, não seria por filiação ideológica e sim para exaltar algo que está caído, que já não 
existe mais, assim como as tradições espanholas que ficaram no passado.

Ainda assim, acreditamos que Valle-Inclán desenvolveu propositalmente uma escrita ambí-
gua e contraditória, com o sentido de provocar estranhamento e confusão nos seus leitores (OR-
TEGA, 2014a, p. 6). Seus contemporâneos também discutiam esta questão, o que leva Valle-Inclán 
a afirmar que existiam dois Carlismos: o dele e o dos demais (GIL, 2008, p. 20). Neste sentido, 
entendemos que não é relevante tentar definir se o autor era ou não carlista, e sim entender e 
interpretar os significados que sua obra adquire dentro desta escrita ambígua.

Considerando o aspecto estético do Carlismo nas obras de Valle-Inclán (sem negar ou des-
considerar seu possível aspecto ideológico), consideramos que o escritor se sentia atraído pelo 
Carlismo porque era o evento histórico que melhor representava as questões da modernidade e de 
fim de século – temáticas presentes na sua escrita.

A trilogia La Guerra Carlista é escrita e publicada em meio a um contexto histórico conturbado. 
Em 1868, tentam destronar a rainha Isabel II, considerada culpada pelos graves problemas sociais e 
econômicos que surgem no seu governo. A rainha se vê compelida a escapar para a França, e outro rei 
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é proclamado em 1869, assassinado com apenas dois anos de mandado. Com sua morte, progressistas 
e democratas proclamam a República, e no biênio 1873 e 1874 a Espanha tem quatro presidentes, que 
não conseguem resolver os problemas econômicos do país. Diante disso, militares promovem um golpe 
de estado e iniciam a política da Restauração Monárquica, com a qual a monarquia retorna, desta vez na 
mão da dinastia borbônica, com Alfonso, filho de Isabel II, como rei (ROLDÁN, 1999).

Também, no mesmo período, Espanha perde suas últimas colônias americanas, uma vez 
que, graças aos problemas internos, não consegue defender seus territórios do interesse norte-a-
mericano de ampliar seus mercados internacionais. Cuba e Filipinas, últimas colônias, caem em 
1898, data considerada determinante para a problematização do fracasso da Espanha e que inspira 
o movimento literário conhecido como Generación del 98.

Muito se debate sobre a não modernidade da Espanha, isto é, sobre a afirmação de inte-
lectuais da época (e também atuais) de que na Espanha não houve modernidade. De fato, se pen-
samos na modernidade europeia, francesa, considerada por muitos “o modelo” de modernidade, 
Espanha realmente não estaria inserida neste processo. No entanto, se consideramos que não há 
apenas uma modernidade, e sim modernidades múltiplas (EISENSTADT, 2000), entendemos que os 
processos ocorridos na Espanha desde os séculos XIV/XV a inserem no caminho da modernidade. 
Uma modernidade diferente, alternativa e paralela, mas ainda assim, modernidade, o que nos dá 
várias possibilidades de interpretação sobre ela mesma.

Uma destas possibilidades interpretativas é a da antimodernidade, que pode ser identificada 
na trilogia La Guerra Carlista. Este conjunto de textos está composto dos livros Los Cruzados de 
la Causa (1908), El Resplandor de la Hoguera (1909) e Gerifaltes de Antaño (1909). No primeiro 
livro, Los Cruzados de la Causa, temos o encontro de três personagens fundamentais na obra de 
Valle-Inclán: Marqués de Bradomín (protagonista da série Sonatas – 1902-1905), Juan Manuel de 
Montenegro e seu filho, Cara de Plata (personagens da trilogia Comedias Bárbaras – 1907-1923). 
Nesta obra, a narrativa ocorre em Galícia e é protagonizada pelo lendário Marqués de Bradomín, 
que retorna à sua terra natal após 20 anos de ausência para levantar fundos para a causa carlista. 
Ao chegar lá, recebe a notícia de que havia um carregamento de armas disponível para os carlistas, 
mas era necessário desenterrá-lo e transportá-lo até o porto, onde seria embarcado em um navio 
e levado para um dos pontos de combate armado, onde os carlistas estavam em desvantagem de 
armas. Bradomín se oferece prontamente para realizar o transporte e a narrativa irá girar em torno 
desta situação, que por fim não se concretiza porque quando o Marqués finalmente chega com as 
armas no porto, o navio já havia zarpado. São retratadas a falta de recursos econômicos e a falta 
de armamentos com as quais poderiam fazer frente ao exército republicano, questão determinante 
para o fracasso do Carlismo (ORTEGA, 2014a, p. 7).

O El Resplandor de la Hoguera, segundo livro da trilogia, está ambientado em Navarra, que é 
representada como uma região totalmente inóspita. Nesta obra, o autor apresenta o contraste entre 
a nobreza dos defensores do Carlismo e a vilania dos liberais. Ao mesmo tempo, enfatiza as disputas 
de poder dentro do próprio Carlismo, mostrando a passagem de uma concepção heroica da guerra 
para uma concepção deformada, o que evidencia o caráter esperpéntico da obra. A trama central 
gira em torno da travessia que a abadessa María Isabel, acompanhada de sua criada e de Cara de 
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Plata, realiza pela província de Navarra, evitando ser encontrada pelo exército republicano. Em um 
determinado momento da travessia, soma-se ao grupo um sacristão chamado Roquito. No final do 
relato, o grupo se esconde em um casarão que logo é usado como abrigo para pernoite por soldados 
republicanos, que acendem a lareira sem saber que Roquito estava escondido na chaminé. Quando 
Roquito é resgatado após a retirada dos republicanos, está cego por causa da fumaça da chaminé. Ao 
mesmo tempo, temos outra trama paralela, relativa às disputas de poder dentro do Carlismo. Mique-
lo Egoscué, um general carlista, recebe o convite de Manuel Santa Cruz (ex-padre que se transforma 
em general carlista) para unir-se a ele, pedido que é atendido (ORTEGA, 2014a, p. 7).

Por último, em Gerifaltes de Antaño, último romance desta trilogia, a narrativa está cen-
trada na figura do personagem Don Manuel Santa Cruz, padre defensor do Carlismo que se torna 
guerrilheiro a favor da causa – figura real que inspirou vários escritores, como Pio Baroja e Unamu-
no, devido ao seu grande potencial de ficcionalização, graças às suas atitudes ambíguas. É extrema-
mente chamativo que um padre abandone a batina para unir-se à guerra e se transforme em um 
líder cruel e traiçoeiro. Nesta obra, Santa Cruz recebe a Miquelo Egoscué, que tinha sido convidado 
a juntar-se a ele (evento narrado em El Resplandor de la Hoguera); no entanto, este convite foi 
uma armadilha para assassinar a Egoscué. Esta atitude de Santa Cruz não é bem vista nem pelos 
republicanos nem pelos carlistas e, assim, o padre passa a ser perseguido pelos dois bandos. Sol-
dados das tropas de Egoscué que conseguem fugir e desistem da causa carlista são acolhidos por 
partidários republicanos, que os tratam com respeito, deixando evidente que o comportamento 
republicano era mais nobre que o carlista. Outro personagem que desiste da causa carlista é Roqui-
to (sacristão que ficou cego em El Resplandor de la Hoguera). Santa Cruz chega a ser cercado por 
ambos os bandos, mas misteriosamente o exército republicano se retira. O padre acredita que foi 
agraciado com um livramento divino, mas Roquito sentencia que, na verdade, foi salvo por satanás, 
o que leva o padre ao desespero (ORTEGA, 2014a, p. 8).

É notório que nenhum dos eventos narrados ocorre com sucesso. Todos fracassam, o que 
podemos considerar como uma alegoria do fracasso do Carlismo e também como uma vinculação 
aos processos da modernidade espanhola. As divergências sobre a postura favorável ou não de 
Valle-Inclán em relação ao Carlismo também podem ser decorrentes do contraste entre a imagem 
que o autor apresentava em sua vida pessoal e a imagem apresentada em suas obras.

Na sua vida pessoal, Valle-Inclán se apresentava como um fervoroso militante do carlismo; no 
entanto, nas obras que retratam este evento histórico, observamos um discurso ambíguo, criticando 
e condenando este movimento político. Esta dubiedade poderia inserir a escrita de Valle-Inclán no 
conceito da antimodernidade, proposto por Compagnon (2011). Os antimodernos são os modernos 
a contragosto, atormentados e intempestivos, saudosos da tradição e livres do modernismo ingênuo 
que zelava pelo progresso. São escritores levados pela corrente moderna, mas que a recusam.

Ser moderno a contragosto não implica em não ser moderno, e sim em outra postura den-
tro do contexto da modernidade, uma vez que Compagnon (2011, p. 12) afirma que “[...] os ver-
dadeiros antimodernos são, também, ao mesmo tempo, modernos, ainda e sempre modernos, 
ou modernos contra sua vontade”. Para o autor, os antimodernos são extremamente modernos 
porque dominam os mecanismos da modernidade de maneira mais consciente que os outros:
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Os antimodernos – portanto, não tradicionalistas, mas os autênticos antimodernos – não seriam outros 
senão os modernos, os verdadeiros modernos, aqueles que o moderno não engana, aqueles que sabem. 
Primeiramente, pensa-se que eles deveriam ser diferentes dos modernos, mas logo se vê que são os mes-
mos, os mesmos vistos sob um outro ângulo, ou os melhores dentre eles (COMPAGNON, 2011, p. 12).

A antimodernidade não está apenas contida nos momentos da modernidade, mas também 
vinculada às questões atuais, já que possuíam uma escrita profética (no sentido em que denun-
ciavam os problemas futuros que surgiriam devido às questões políticas/sociais de suas épocas). 
Também estavam mais próximos das vítimas, dos perdedores da história do que dos vencedores:

Prestamos atenção aos caminhos que não foram percorridos pela história. Os vencidos e as vítimas nos 
tocam, e os antimodernos se aparentam às vítimas da história. Eles mantêm uma relação particular com 
a morte, a melancolia e o dandismo: Chateaubriand, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly são os heróis da 
antimodernidade. Ainda sob este ponto de vista, tendemos a ver os antimodernos como mais modernos 
do que os modernos e as vanguardas históricas: em alguma medida ultramodernos, agora aparentam 
ser mais contemporâneos e próximos de nós porque eram mais desiludidos (COMPAGNON, 2011, p. 14).

Ora, por um lado, Valle-Inclán afirma que tinha predileção pela majestade caída (e não pela vitorio-
sa); por outro, narra em La Guerra Carlista situações que têm o Carlismo como pano de fundo, mas que não 
ocupa o lugar central, e sim é representado pelas suas margens. Tudo isto nos leva a pensar que a escrita  
de Valle-Inclán e, principalmente, a trilogia em questão, podem ser compreendidas à luz da antimodernidade.

Compagnon (2011, p. 22) afirma que as obras antimodernas possuem um esquema fixo de seis 
figuras, presentes em todas as obras: figura histórica ou política; figura filosófica; figura moral ou existen-
cial; figura religiosa ou teológica; figura estética ou sublime; figura de estilo.

A figura histórica ou política remete à contrarrevolução, ou seja, à defesa do conservadorismo e 
combate ao liberalismo (id., p. 25). Em La Guerra Carlista, encontramos esta figura no conflito entre car-
listas e isabelistas, ou seja, entre liberais e conservadores.

A figura filosófica critica o culto da razão e valoriza o apelo à experiência (id., p. 49). Não só na 
trilogia objeto de nosso estudo, mas em quase toda a obra de Valle-Inclán, a experiência dos personagens 
assume maior relevância em relação aos demais elementos da narrativa. No caso dos livros aqui analisa-
dos, a narrativa está construída em cima das experiências individuais dos personagens centrais.

A figura moral ou existencial é o pessimismo que, de acordo com Compagnon, também pode ser 
definido como desespero, melancolia, luto, spleen ou “mal do século” (id., p. 72). Na trilogia de Valle-In-
clán, temos o desespero e a desesperança dos personagens diante do fracasso das missões.

A figura religiosa ou teológica defende o pecado original, afirmando que o homem é naturalmen-
te depravado e que há fé e beleza no pecado (id., p. 93). A presença dos personagens Marqués de Brado-
mín (Los Cruzados de La Causa) e de Don Manuel Santa Cruz (Gerifaltes de Antaño) caracteriza a presença 
desta figura na trilogia. Ambos são pecadores, de comportamento amoral e questionável, valorizando o 
pecado como meio de atingir seus objetivos.

A figura estética ou sublime considera o sublime como uma faculdade da alma para expressar a 
beleza e contém significados como grandeza e infinito (id., p. 119). Esta é a imagem que os personagens 
carlistas de Valle-inclán têm da “causa”: acreditam que estão defendendo algo sublime e divino. Também 
é a visão do próprio Valle-Inclán, de acordo com Martínez Saúra (1998), uma vez que o escritor afirmou 
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que o Carlismo, para ele, tinha a beleza das antigas catedrais (como já comentamos anteriormente).
Por último, a figura de estilo é o “[...] estilo corrente, típico dos burgueses” anunciando tragédias 

e infortúnios. Possui tom profético, como profetas do passado (id., p. 143). Esta figura está relacionada 
à maneira de escrever de Valle-Inclán, não só em La Guerra Carlista, mas ao longo de sua escrita, desde 
a linguagem mais rebuscada das suas primeiras obras, muito próximas ao Modernismo, chegando até 
seus últimos escritos, nos quais encontramos a estética do esperpento em sua maior expressão. Nas 
narrativas aqui estudadas, a linguagem rebuscada está anunciando o fracasso do Carlismo.

Em definitiva, podemos concluir que não existe um único modelo de Modernidade, o que nos 
leva a pensar que, apesar de a Espanha não apresentar os mesmos processos da Modernidade euro-
peia, ainda assim pode ter tido Modernidade, diferente e alternativa. 

Considerar que há várias Modernidades também nos dá a possibilidade de observar diferentes 
caminhos de interpretação, sendo um deles o do conceito de antimodernidade, que nos ajuda a com-
preender a escrita de Valle-Inclán dentro deste processo, uma vez que a escrita ambígua e contraditória 
do autor não o afasta da Modernidade, mas sim a leva a outras direções, nas quais a problematização 
dos problemas políticos e a reelaboração da linguagem estarão presentes e cobrarão significados espe-
ciais na conformação da sua obra.
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“LA MUJER EN PUNTO MUERTO”  

EN “TANGO”, DE LUISA VALENZUELA: 

¿DELICADEZA O SUMISIÓN?

Maria Mirtis Caser 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

El cuento “Tango”, de la escritora argentina Luisa Valenzuela (Buenos Aires, 1938), forma par-
te de la compilación Simetrías, que consta de las siguientes partes o secciones, reunidas de acuerdo 
con el tema de los relatos: “Cortes”, “Cuentos de Hades” y “Tormentas”. Simetrías compone, junto a 
Cambio de armas, Donde viven las águilas, Libro que muerde, Aquí pasan cosas raras, Los heréticos 
y Fin de milenio, el libro Cuentos completos y uno más, publicado en 2007. “Tango”, el cuento que 
tomamos para este análisis, abre la sección “Cortes”, y se justifica su inserción en el apartado por el 
“corte” que se verifica en aquel baile: se trata de un movimiento brusco en que el hombre detiene, 
repentinamente y sin aviso, el movimiento de la dama, marcando fuertemente el poderío masculino 
en la danza. El cuento se relata por medio de un monólogo interior que, como lo registra Gwendolyn 
Díaz (2002, p. 125), “[…] deja traslucir el hecho de que la protagonista ha aceptado los prejuicios de 
un sistema social discriminatorio que permite ciertas cosas a los hombres y se las niega a la mujer”. 

En “Tango”, la protagonista Sandra (o Sonia) se divide entre dos mundos: el cotidiano – el 
universo normal y corriente de la calle, del trabajo o de búsqueda de trabajo, de la cola de un banco, 
de los “idiotas piropos callejeros” – y el mundo del tango – un espacio en que la penumbra hace que 
todo parezca glamuroso y que el tiempo no sea una preocupación. Allí “[…] a nadie le importa si es de 
noche o de día” (VALENZUELA, 2007, p. 27) y donde “[…] algunos sábados un sonido de trompetas di-
gamos celestiales traspasa los bandoneones” (p. 28) y la hacen, según su comentario, elevarse y volar. 
En fin, esa mujer “[…] divide su existencia entre dos mundos ostensivamente antitéticos” (MAGNARELLI, 
2003, p. 147). Como el mundo cotidiano no le permite ninguna suerte de placer, la protagonista vive 
la vida fuera en función de la vida dentro del salón de baile, y pasa la semana esperando que el sá-
bado la saque de la soledad y desazón que significa el resto de los días. El mundo del baile le ayuda a 
Sandra/Sonia a enfrentarse al mundo soso y vacío que supone la vida real.

Para estar en ese espacio al que ella considera mágico, la mujer se somete a cuántas reglas se 
le imponen. A la dama no le está permitido cualquier movimiento que recuerde al caballero su condi-
ción de persona, es decir, de alguien que tiene necesidades humanas. Lo que se espera es que parezca 
un ser sobrenatural, un “puro espíritu, un hada” (VALENZUELA, 2007, p. 27), para no desilusionar al 
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hombre que le dirija su mirada. Las recomendaciones son conocidas y memorizadas por la mujer: 
“[...] no tomés cerveza porque la cerveza da ganas de hacer pis y el pis no es cosa de damas”. Se citan 
ejemplos de situaciones vividas, para argumentar en favor de las recomendaciones: “[...] se sabe del 
muchacho de este barrio que abandonó a su novia al verla salir del baño: yo creí que ella era puro 
espíritu, un hada, parece que alegó el muchacho” (VALENZUELA, 2007, p. 27). Aunque es consciente 
de que las exigencias a las que se está sometiendo huirán a cualquier entendimiento, la narradora, 
protagonista de la historia, sigue sin cualquier rebeldía la etiqueta impuesta. Todo muy sabido, muy 
internalizado, pero sin un enunciador claro: no se conoce el origen de esos consejos, no hay una 
fuente clara que se responsabilice por las declaraciones; sin embargo, esas recomendaciones no se 
contestan, no se debaten, sino se incorporan como verdades absolutas. Un “Me dijeron” originado de 
sujeto indeterminado, metonimia del entendimiento patriarcal acerca de los papeles que les tocan a 
las mujeres y a los hombres, da inicio al texto y determina el comportamiento de la mujer que, suave 
como un guante, hace lo posible para no salir del compás y alcanzar, así, el reto de pasar un momento 
en compañía agradable.  

Como un artículo en el escaparate que necesita ser visto y ser deseado por el “comprador”, 
la muchacha debe buscar colocación en un lugar de fácil visibilidad para el posible compañero de 
danza. Y el mejor lugar es, irónicamente, el paso para o baño masculino – sí, a los caballeros está 
permitido hacer uso del baño: “[…] Ellos sí pueden permitirse el lujo. Empujan la puerta vaivén con 
toda la carga a cuestas, una ráfaga amoniacal nos golpea, y vuelven a salir aligerados, dispuestos a 
retomar la danza” (VALENZUELA, 2007, p. 27). 

Si finalmente el caballero la elige para una danza, la dama, reforzando la costumbre, se deja 
conducir como un juguete, respondiendo a los comandos de su par: “[…] A veces me detengo, cuando 
con el dedo medio él me hace una leve presión en la columna”. Y la voz patriarcal internalizada, repre-
sentada por la voz del profesor de danza, se hace oír: “[…] Pongo la mujer en punto muerto, me decía 
el maestro y una debía quedar congelada en medio del paso para que él pudiera hacer sus firuletes” 
(VALENZUELA, 2007, p. 28). Como a la Tristana de Pérez Galdós (1892), el papel de petaca, sin volun-
tad propia, sin ánimo a cambiar los roles, aunque reconozca que algo no está bien, es lo que le cabe a 
la danzarina de Tango. En la descripción del baile, hecha por el narrador (narradora) autodiegético se 
confirma lo accesorio, lo menudo, lo trivial que aporta la mujer a la tarea: 

Con las velas infladas bogamos a pleno viento si es milonga, al tango lo escoramos. Y los pies no se nos en-
redan porque él es sabio en señalarme las maniobras tecleando mi espalda. Hay algún corte nuevo, figuras 
que desconozco e improviso y a veces hasta salgo airosa. Dejo volar un pie, me escoro a estribor, no separo 
las piernas más de lo estrictamente necesario, él pone los pies con elegancia y yo lo sigo (VALENZUELA, 
2007, p. 28).

La narradora se da cuenta de la asimetría de la relación hombre y mujer en el juego, pero el 
tango la apasiona y todo lo hace ella por él, el tango: “[…] Lo amo. Al tango. Y por ende a quien, trans-
mitiéndome con los dedos las claves del movimiento, me baila” (VALENZUELA, 2007, p. 28). Acepta, 
aunque la indelicadeza, la inconveniencia y la desgana de los hombres sean una cosa difícil de soportar. 

El consentimiento de Sandra/Sonia delante de lo que se le impone puede ser explicado por 
la lectura que hace Simone de Beauvoir acerca de la posición que ocuparon/ocupan las mujeres en 
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la sociedad. Registra Beauvoir (1967, p. 489) que Balzac aconsejaba a los hombres a que trataran a 
la mujer como esclava, persuadiéndola de que era reina. La mujer cae en la trampa y, sintiéndose 
mimada y segura, cree que recibe la mejor parte, pareciendo ignorar lo que se le exige a cambio de 
tales “privilegios”. De esa realidad resulta que, según Beauvoir 

[...] os homens encontram em sua companheira mais cumplicidade do que em geral o opressor encontra 
no oprimido; e disso tiram autoridade para declarar de má-fé que ela quis o destino que lhe impuseram 
[...] toda a educação dela conspira para barrar-lhe os caminhos da revolta e da aventura; a sociedade, no 
seu conjunto, – a começar pelos pais respeitados – mente-lhe exaltando o alto valor do amor, da dedica-
ção, do dom de si e dissimulando-lhe que nem o amante, nem o marido, nem os filhos estarão dispostos 
a suportar-lhe o fardo incômodo (BEAUVOIR, 1967, p. 490)

¿Qué razones llevan a que la mujer coopere con una estructura que le es francamente ad-
versa? ¿Por qué la oprimida sigue colaborando con su propia opresión? En consonancia con la per-
cepción de Beauvoir, de que la educación que recibe induce a ello a la mujer, Pierre Bourdieu (2007) 
muestra que esa dominación, reforzada por la familia, la Iglesia, el Estado, se naturaliza en sus más 
variadas formas, como en la casa, por ejemplo, en que las partes son sexuadas (BOURDIEU, 2007, p. 
17). El orden social revalida la dominación masculina, dándole al hombre los lugares de destaque en 
la división de los espacios, en la distribución del trabajo, en “[…] la definición social de los órganos 
sexuales” (BOURDIEU, 2007, p. 22). En fin, lo que es una construcción social adquiere carácter de 
naturalización y hace legítima la dominación, que pasa a contar entonces con el propio dominado:

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são produto da dominação ou, em 
outros termos, quando seus pensamentos e suas percepções estão estruturados de conformidade com 
as estruturas mesmas da relação de dominação que lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, 
inevitavelmente, atos de reconhecimento, de submissão (BOURDIEU, 2007, p. 22).

Las relaciones de poder fundadas en el orden simbólico inducen a las mujeres a aplicar a la rea-
lidad en que están insertadas esquemas de pensamiento que resultan de la incorporación de esas rela-
ciones (BOURDIEU, 2007, p. 45); es decir, solo pueden analizar los acontecimientos desde la perspectiva 
del dominante, naturalizándose, de esa manera, lo que Bourdieu denomina la “violencia simbólica”. 

A la protagonista de “Tango” la encanta la danza, como vimos que declara la mujer – y, para 
disfrutar de la ventura de unos pocos momentos, se somete a los padrones impuestos, como lo 
comprueban sus palabras: “[…] Aprendí con gran dedicación y esfuerzo, con zapatos de taco alto y 
pollera ajustada, de tajo” (VALENZUELA, 2007, p. 27). Sin embargo, al lado de la delicadeza y de la 
magia del universo del baile, están los principios, las órdenes y los preceptos, haciendo ver que los 
dos mundos – el de adentro y el de las afueras–, son más simétricos de lo que desea esa mujer. Se-
gún Magnarelli (2003), los zapatos representan los dos mundos por los cuales transita la bailadora: 
los zapatos “estirados de tanto ir y venir buscando trabajo” son la parte del universo de “las activi-
dades banales asociadas con el trabajo y la supervivencia personal” mientras que “los elásticos que 
lleva consigo adonde vaya, y que sirven para sostenerle los zapatos estirados para que pueda bailar, 
a su vez funcionan como sinécdoque de este mundo idealizado” (MAGNARELLI, 2003, p. 147).

En el baile no se habla, los hombres no hablan, y una mujer no toma la iniciativa, debe espe-
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rar que él dé el primer paso y determine si se habla y de qué se habla. Como a ellos no les hace falta 
conversar, la danza se hace normalmente en silencio. Encontrar a un hombre dispuesto a charlar es 
un acontecimiento que la muchacha registra: 

Me pongo de pie, él me conduce a un ángulo de la pista un poco retirado y ahí ¡me habla! Y no como 
aquél, tiempo atrás, que sólo habló para disculparse de no volver a dirigirme la palabra, porque yo vengo 
acá a bailar y no a dar charla, me dijo […]” (VALENZUELA, 2007, p. 29). 

El hombre que la escoge para bailar le habla, le habla de la crisis, del precio de todo, princi-
palmente del precio de un motel y le explica que tiene dineros para una botella de vino y algo más, 
pero no para el telo. La conversación supone un interés más demorado, un interés que ultrapasa la 
danza y se puede, a lo mejor, transformar en un buen momento a dos. Interpretando así el rumbo 
del parloteo, la danzarina ofrece aquello de que dispone y le cuenta que tiene un sitio donde pueden 
estar, como se ve en el fragmento: “— Departamento no tengo – explico – pero tengo pieza en una 
pensión muy bien ubicada, limpia”. Y continúa con los argumentos que lo pueden seducir: “Y tengo 
platos, cubiertos, y dos copas verdes de cristal, de esas bien altas”. La reacción masculina no se hace 
esperar: “— ¿Verde? Son para el vino blanco”, y añade, dándolo el golpe de misericordia a cualquier 
posibilidad: “— Lo siento, pero yo al vino blanco no se lo toco” (VALENZUELA, 2007, p. 30).

Sandra accedió a todas las recomendaciones, a todas las órdenes difundidas, aunque no su-
piese quién las inventó, atendió a lo que se espera de una dama suave, elegante y refinada, pues, 
como apunta Díaz (2002, p. 126), “[…] Sandra está convencida de que para complacer al hombre 
debe anular su propia personalidad para que él pueda lucir a costa de su pasividad”. La imagen del 
compañero de baile debe ser respetada, porque como relata Sandra, es necesario ser clara en la in-
tención de aceptar la invitación del caballero, ya que ninguno de los hombres presentes en el salón 
“[…] arriesgaría el rechazo cara a cara, ninguno está dispuesto a volver a su asiento despachado, bajo 
la mirada burlona de los otros” (VALENZUELA, 2002, p. 29). Y si el hombre interpreta la mirada como 
de aceptación, la mujer debe mantener la promesa ya que la ética imperante no le permite hacerse 
la desentendida (VALENZUELA, 2002, p. 29). A pesar de todos los esfuerzos y sacrificios – y en ello se 
localiza la ironía del relato – Sandra “[…] no logra establecer una relación con el hombre” (DIAZ, 2002, 
p. 126); es decir, no consigue conectarse con el otro, lo que parece ser su verdadera intención.

Tomamos la ironía aquí bajo el entendimiento que al concepto le atribuye Linda Hutcheon 
en Teoria e política da ironia (2000). Aunque reconozca la importancia de la relación entre lo dicho 
y lo no dicho, o de decir lo contrario de lo que se quiere decir, Hutcheon (2000, p. 63) sostiene que 
en la ironía hay algo más que la distingue de las demás figuras del lenguaje y que la autora llama 
“aristas”. Según Hutcheon, esas “aristas” incitan la irritación en las personas, dejando al lector 
inquieto, “con los nervios a flor de piel”. Agrega aún acerca de la ironía que esa figura no añade 
solamente complejidad o riqueza a un discurso, sino que en el texto irónico está también la actitud 
y el sentimiento del autor y del lector, involucrados en el proceso de producción de sentido (HUT-
CHEON, 2000, p. 66). En su Poética do pós-modernismo, Hutcheon (1991) señala la importancia de 
los juegos lingüísticos, de la parodia, y de la ironía, sin la cual no es posible ser serio en los tiempos 
actuales: “[…] A inclusão da ironia e do jogo jamais implica necessariamente a exclusão da serieda-
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de e do objetivo na arte pós-modernista” (HUTCHEON, 1991, p. 48).  
Destaca en el texto de Valenzuela el lenguaje, lo que se puede comprobar en esta declara-

ción suya, citada por Gustavo Sainz en el prólogo de Cuentos completos y uno más (2007): 

Borges decía que yo era capaz de matar a mi madre por un juego de palabras. Y bueno, mi madre era muy 
fuerte, no se moría por cualquier cosa […] un juego de palabras para mí era tan importante como el amor 
de mi madre o un amor (VALENZUELA, 2007). 

Recordamos que Luisa Valenzuela vivió, desde muy temprano, en el mundo de la literatura: 
entre los amigos de su madre, la escritora Luisa Mercedes Levinson, estaban Adolfo Bioy Casares, 
Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, quienes, junto a otros escritores, a exiliados españoles y a inte-
lectuales de diferentes áreas, frecuentaban la casa de la familia.   

Con sus juegos de palabras Valenzuela alcanza seducir al lector e involucrarlo en el relato. O 
como lo dice inmejorablemente Sharon Magnarelli (2003):

El relato está construido de forma muy eficaz […] a pesar de su aparente sencillez, el relato se basa en 
una manipulación ingeniosa de la técnica narrativa, la cual coloca a los lectores en la misma posición que 
la protagonista, para que veamos por sus ojos y seamos en cierto sentido tan manipulados como ella por 
el discurso gramaticalmente impersonal y las reglas de comportamiento social en el salón de tango. Así, 
de muchas maneras la técnica narrativa refleja el mensaje del cuento mientras Valenzuela sutilmente en-
carrilla a sus lectores a empezar a cuestionar lo que la protagonista ha aceptado como hechos y verdades 
incontrovertibles (MAGNARELLI, 2003, p. 147).

Por fin, reafirmamos que la violencia en el relato se refiere a las relaciones de género, una vez 
que enfatiza los problemas existentes entre hombre y mujer en una situación específica: una mujer 
juega todo lo que tiene para adecuarse a los preceptos que rigen el baile para, al final, ser desdeñada 
por el bailador y seguir sola como siempre. Podemos pensar, sin embargo, de acuerdo con Ricardo Piglia 
en su “Tesis sobre el cuento” (2015), que “Un cuento siempre cuenta dos historias” y que “El arte del 
cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1”, teniendo en cuenta la 
frecuencia del tema de la violencia política esparcida en la producción de Valenzuela, que todo está 
relacionado al cuadro nacional/latino. Ese ser masculino “indiferente y grosero”, que impide o rechaza 
la comunicación, se puede ver como la dictadura militar; y la mujer, dedicada y delicada, se puede leer, 
tal vez, como la cultura/sociedad porteña o latino-americana, debatiéndose, interminablemente, con 
el poder y la tradición patriarcal, siempre subrepticio y dispuesto a mostrarse y a establecerse a la más 
pequeña muestra de fragilidad o desatención.
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LA TIRA CÓMICA COMO HERRAMIENTA  

EN CLASES DE ESPAÑOL COMO  

LENGUA EXTRANJERA

Bianca Agarie
Universidade de São Paulo (USP) – Faculdade de Educação (FE)

Introducción
 La comunicación como función primordial del lenguaje es un acto en el que dos o más personas 
comparten informaciones, experiencias, opiniones, sentimientos etc. (CENTRO VIRTUAL CERVANTES, 2015). 
Para poder comunicarse a lo largo de su historia, el ser humano buscó expresarse a través de la escritura, de la 
pintura, de los sonidos, en distintos soportes materiales, como el libro (y otros recursos escritos), la televisión, 
la radio, la computadora (con su gran variedad de herramientas auditivas y visuales) etc. De esa manera, el 
hombre se comunica no solo por medio de textos escritos, sino que también por sonidos e imágenes. Esos 
últimos nos interesan puesto que, en la actualidad, las nuevas tecnologías exponen un mundo cada vez más 
compuesto por lo visual. Según Neto y Silva (2011), somos seres consumidores y productores de imágenes, 
lo que podemos constatar simplemente por visitar páginas de internet en las que encontramos memes, tiras 
cómicas y otras formas de expresión, tanto por lo visual como por lo escrito.
 Lo visual estuvo presente en la vida humana desde la pintura rupestre hasta el cine contempo-
ráneo, en los cuales el ser humano buscó reafirmar su condición de ser de la narrativa (NETO; SILVA, 
2011), puesto que la narración también puede ocurrir por lenguaje verbal y/o no verbal. Por medio 
de la narrativa, el hombre se conecta a otros hombres reviviendo, reflexionando, organizando, o sea, 
compartiendo sus experiencias de vida para enfrentar los problemas cotidianos.
 En ese sentido, los cómics, como una secuencia narrativa, representan una de las maneras 
que el hombre encontró para manifestar deseos, opinar, reflejar posiciones políticas, declarar críticas, 
expresándose tanto por lo verbal como por lo no verbal. Los cómics en clases de lengua extranjera, 
por lo tanto, pueden ser extremadamente valiosos para el entendimiento de la cultura foránea ya que 
ellos pueden reflejar las inquietudes de la sociedad ajena.

Sin embargo, ese entendimiento no debe limitarse a simplemente aceptar la cultura del otro 
sino que debe considerar las diferentes identidades culturales, el hibridismo cultural y la relación 
que distintos grupos sociales establecen entre sí mismos (FLEURI, 2002). Santos (2004) afirma 
que seguimos para una mundialización cultural, es decir, hay una búsqueda de una convergencia 
cultural en nivel global, un movimiento que promueve la cercanía y el diálogo entre distintas culturas, 
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rechazando al alejamiento. Por eso, proponemos una enseñanza de lenguas según la perspectiva 
intercultural, que propugna el diálogo y encuentro entre distintas culturas.
 En ese sentido, la tira cómica aparece como una importante herramienta para el entendimi-
ento de la cultura ajena, puesto que involucra temas cotidianos, políticos u otras reflexiones sobre 
papeles sociales. Nuestro objetivo es demonstrar la importancia del uso de la tira cómica como 
recurso para el aprendizaje de lengua extranjera, que apunta hacia la formación del ciudadano y al 
desarrollo de la conciencia crítica, desde una perspectiva intercultural que fomenta el reconocimi-
ento mutuo de los valores y de formas de vida de las dos culturas (la materna y la extranjera), que 
se interrelacionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El cómic y su lenguaje
 Para empezar nuestro estudio debemos, primeramente, entender qué es el cómic. Estamos 
de acuerdo con Ramos (2009), que afirma que el cómic es un gran rótulo que agrega distintos géneros 
que comparten el mismo lenguaje. El autor considera el cómic un hipergénero, término basado en 
Maingueneau (2005) para designar ese rótulo que abarca otros géneros, como las caricaturas políti-
cas, los dibujos humorísticos y las tiras cómicas. 

Maingueneau (2005) afirma que género no se restringe a la organización textual sino que 
también se relaciona con la finalidad, el lugar y momento en que ocurre, el medio de comunicación 
(televisión, radio, prensa) y el establecimiento de un tipo de contracto comunicativo entre locutor e 
interlocutor. Por lo tanto, el hipergénero incluye géneros que comparten elementos. En el caso del 
cómic, sus géneros comparten el lenguaje propio, denominado lenguaje de los cómics.

Según Ramos (2007), los cómics poseen una forma propia para representar los elementos 
narrativos. Esa forma es el centro de lo que el autor afirma ser el lenguaje de los cómics. De esa 
manera, Ramos (2007) define las siguientes características para ese lenguaje: 

1) predominio de la secuencia narrativa: cada una de las viñetas representa un instante 
específico, que se interconectan generando la secuencia narrativa; 

2) pueden haber personajes fijos o no, como por ejemplo Quino, que dibuja tanto perso-
najes fijos (como en las tiras cómicas de Mafalda con personajes como Susanita, Felipe 
o la propia protagonista, Mafalda), como personajes no fijos (como en Quinoterapia o 
Esto no es todo);

3) las historias pueden ocurrir en una viñeta o más de acuerdo con el formato del género; 
4) el género, el formato o el medio de publicación constituyen elementos que agregan 

información al lector y orientan la percepción sobre el género. La caricatura política, 
por ejemplo, es un tipo de género que necesita que el lector recupere los datos histó-
ricos, pues retrata un hecho (en general político) específico de la época en la que fue 
producida.

Además de esas características, los elementos visuales y textuales están presentes y auxi-
lian la lectura de la narrativa. Las conversaciones e inclusive los pensamientos de los personajes 
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son representados en globos, que por su formato variado, pueden auxilian en la interpretación de 
alteraciones de tono de voz o emociones (Imagen 1), por ejemplo. Hay también los cartuchos, un 
espacio rectangular donde suele incluirse la voz del narrador (Imagen 2). Estos recursos, a pesar 
de ser una representación gráfica, suelen agregar el aspecto sonoro a la narrativa (CORREA, 2010).

Imagen 1 Mafalda 1. Guille está llorando y por eso hay un globo glacial (se parece a hielo que derrite). 
Fuente: extraído de Quino (1966a).

Imagen 2 Macanudo 4. En la penúltima viñeta, la voz del narrador cuenta  
cómo son las noches en una ciudad. 
Fuente: extraído de Liniers (2013).

Eguti (2001) afirma que la oralidad es representada en los cómics tanto por los recursos 
lingüísticos – tono de voz (Imagen 3), los puntos suspensivos (Imagen 4), las onomatopeyas (Imagen 
5) – como por elementos gráficos – gestos y expresión facial de los personajes (Imagen 6). La autora 
aún afirma que esos elementos, inherentes a la oralidad, llevan lector y autor a establecer una in-
teracción. El centro de esa interacción es el tema común entre ellos, lo que acerca los dos actores 
que interactúan como en una actividad conversacional (EGUTI, 2001). Podemos considerar el tema 
común como el conocimiento de los fenómenos culturales (THOMPSON, 1995). Esos fenómenos, que 
pueden ser convenciones sociales, valores y creencias, son importantes, pues sin ellos se pone difícil 
la interacción entre lector y autor. Si el cómic es de humor y el lector no conoce esos fenómenos cul-
turales que lo ayudan a comprender la narrativa, puede que, al final la lectura, no se provoque la risa.
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Imagen 3 Mafalda 1. En la segunda viñeta, Mafalda está asustada y su tono de voz cambia, lo que está  
expresado por la letra temblorosa. 
Fuente: extraído de Quino (1966a).

Imagen 4 Macanudo 4. Los puntos suspensivos representan las pausas típicas de una conversación. 
Fuente: extraído de Liniers (2013).

Imagen 5 El humor es cosa seria. La onomatopeya representa de manera verbal los sonidos. 
Fuente: extraído de Farachio (s/d).
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Imagen 6 Mujeres alteradas. Distintas expresiones faciales que indican los estados de ánimo. 
Fuente: extraído de Burundarena (2015).

La tira cómica abarca las características y elementos del cómic. Sin embargo, posee también 
sus propias características, que la distingue de otros géneros; según Ramos (2009), son sus prin-
cipales características: 1) la temática humorística; 2) es un texto corto, que se construye en una o 
más viñetas; 3) es una narrativa con desenlace inesperado al final.
 Ramos (2011) también agrega que, para algunos estudiosos como Santos (2002), el soporte 
material determina el formato – y eso es lo que pasó con las tiras cómicas que, al inicio, tenían su 
formato fijo por su espacio reservado en los periódicos. Actualmente verificamos que el cambio del 
soporte, como el internet, acompaña un cambio de formatos. Continúa a tener entre una y cuatro 
viñetas y, en general, mantiene su construcción horizontal pero, como apunta Ramos (2007; 2009; 
2014), hay un cambio en ese formato tradicional pues también encontramos la construcción vertical. 

El humorista gráfico Nik, cuando produce las tiras de Gaturro, lo hace en un formato de 
dos tiras unidas, una sobre la otra (Imagen 7). El historietista argentino Liniers, a su vez, a pesar 
de todavía utilizar el formato horizontal, más tradicional, usa diferentes formatos de viñetas que 
acompañan los movimientos de los personajes o su estado de espíritu (Imagen 8). El ilustrador 
chileno Alberto Montt, otro ejemplo, utiliza las características de las tiras cómicas para producir 
sus ilustraciones, es decir, a pesar de tener un formato distinto, hay personajes fijos y desenlace 
inesperado, típico de la tira cómica (Imagen 9).
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Imagen 7 Gaturro. 
Fuente: extraído de Nik (2015).

Imagen 8 Macanudo 4. 
Fuente: extraído de Liniers (2013).
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Imagen 9 Dosis diarias. 
Fuente: extraído de Montt (2015).

 
 Esos elementos del lenguaje de los cómics auxilian la comprensión de la narrativa y de-
sarrollan su temática que, en muchos casos, puede reflejar el contexto en el que fue producida, 
como podemos verificar, por ejemplo, en la mayoría de las tiras cómicas de Mafalda. Según Teixeira 
(2010), el dibujante argentino Quino evidenció la verdadera condición de la mujer de los sesenta. A 
través de la voz de Mafalda, Quino demuestra – como uno de los diversos temas que aborda en las 
tiras cómicas – la preocupación en discutir el papel de la mujer y, por eso, hace críticas principal-
mente a la madre de Mafalda. Teixeira (2010) afirma que, para Mafalda, la educación es un medio 
de romper el estereotipo de la mujer educada solamente para ser ama de casa, como podemos 
observar en la tira a continuación.
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Imagen 10 Mafalda 1. 
Fuente: extraída de Quino (1966a).

 En la tira cómica (Imagen 10), Mafalda sueña que su mamá acaba de adquirir un diploma, lo 
que está evidente por lo visual, o sea, por el tipo de globo de las dos primeras viñetas y la imagen 
del personaje en su dormitorio. Ella se levanta feliz para contarle su sueño a su madre; sin embargo, 
se decepciona al ver la verdad, lo que está demostrado por los puntos suspensivos que interrumpen 
su habla; en la última viñeta, su expresión facial al encontrar a su madre – que está haciendo una 
actividad de rutina – indica que nada había cambiado. La madre y Mafalda se expresan también 
sin ayuda de palabras, como podemos percibir por el uso de los puntos de exclamación (indicando 
felicidad, “¡!”) y de interrogación (la madre no entiende lo que está pasando con Mafalda, “?”), y 
por el corazón (que expresa el amor que siente al escuchar lo que la madre le está contando).
 En ese sentido, comprendemos que es necesario el entendimiento sobre el lenguaje de 
los cómics para que se pueda explorar todas sus posibilidades. Neto y Silva (2012) afirman que es 
necesario tener una “experiencia cultural” con los cómics, o sea, debe haber una familiaridad con 
el lenguaje de los cómics. Esa experiencia no es inmediata, desarrollándose durante cierto tiem-
po, “[…] frecuentando y conociendo las diferentes características de este arte y de este lenguaje” 
(NETO; SILVA, 2012, p. 31, traducción libre).

Cómics en la educación de Brasil
 A lo largo de su historia, el cómic sufrió mucho prejuicio. Según Santos y Vergueiro (2012), en 
Brasil, algunos pedagogos ya en los años 1930 consideraban los cómics perjudiciales con la excusa de 
que expresaban “hábitos extranjeros” que afectaban a los niños. El desprecio se realzó con la obra Se-
duccion of the innocent, que en los 50 acusaba los cómics por un supuesto maleficio a los adolescen-
tes. Santos y Vergueiro (2012) agregan que los cómics efectivamente aparecen en los libros de texto 
solamente en los años 1970, de manera tímida, por el miedo del rechazo por parte de los colegios.
 Vergueiro (2007) afirma que la evaluación pedagógica de libros de texto para el Plano Naci-
onal do Livro Didático (PNLD), que se inició en 1996, impulsó la inclusión de cómics en los libros de 
textos. Además, hubo estímulo para el uso del cómic en el texto de los Parâmetros Curriculares Nacio-
nais de Língua Portuguesa (PCN), de 1997, y la inclusión de cómics en el Programa Nacional Biblioteca 
na Escola (PNBE), a partir de 2006. Sin embargo, para Santos y Vergueiro (2012), hay un mal uso de 
ese recurso en clases, a causa de la falta de reflexión de los profesores sobre prácticas más adecuadas. 

Podemos reflejar sobre ese mal uso observando los libros de texto de enseñanza de es-
pañol. El siguiente ejemplo está presente en el libro Espanhol série novo ensino médio.
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Imagen 11 Mafalda, de Quino, en el libro Espanhol série novo ensino médio. 
Fuente: extraído de Martín (2009).

 El fragmento “granito de arena” expresa tanto algo positivo como algo negativo, desem-
peñando funciones distintas en la segunda y la última viñeta. En la segunda, el “granito” representa 
las pequeñas acciones que, cuando practicadas por varias personas unidas para una buena causa, se 
transforman en algo muy grande. En la última, ese “granito” representa aquella pequeña acción que 
uno hace con el objetivo de perjudicar el otro. La conclusión pesimista puede provocar en el lector 
reflexiones sobre la condición humana dentro de la sociedad (colectivo) y su búsqueda por crecimi-
ento profesional, económico y social, sin pensar en las consecuencias que pueden perjudicar el otro 
(individual). Mafalda expresa las inquietudes de la época de su producción y, por eso, contesta los 
valores de la familia, la política, la economía y los medios de comunicación de masa como la televi-
sión – lo que justifica que la utilización de sus tiras cómicas en los colegios no puede apartarse de esos 
temas. Sin embargo, podemos observar un uso más restricto, pues los ejercicios exploran solamente 
el aspecto gramatical con las formas de tratamiento y respectiva conjugación verbal. 

Ese ejemplo nos hace pensar si los profesores saben utilizar los cómics en aula de clase, ya que 
el libro de texto, en muchos casos, es el único material didáctico disponible y, por eso, la referencia 
para elaborar las actividades. Neto y Silva (2011) apuntan que es importante haber una familiaridad 
con el lenguaje de cómic, tener en cuenta los objetivos para la actividad con ese recurso y observar 
sus posibilidades comunicativas.
 Santos y Vergueiro (2012), al apuntar el mal uso de los cómics, sugieren distintas formas 
para utilizar los cómics en colegios como manera de estimular la lectura, aprender lenguas ex-
tranjeras, y motivar el debate y la reflexión sobre temas específicos o la realización de actividades 
lúdicas (como la dramatización) con las narrativas de los cómics.
 Como observamos, los cómics pueden ser una herramienta importante, en la cual se pue-
den explorar las más distintas actividades que pueden abarcar el contexto sociohistórico en el que 
fue producido el cómic.
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Enseñanza intercultural: sugerencias de actividades con el uso de la tira cómica
 Los cómics son narrativas que constituyen una forma de demostrar valores, creencias, con-
venciones sociales y, de esa manera, pueden ser útiles para las discusiones en aula de clase acerca 
del aspecto cultural de la cultura ajena. Son discusiones que pueden contribuir para la formación 
ciudadana del alumno, pues él puede reflejar sobre la propia cultura desde la comprensión de la 
cultura foránea. En ese sentido, comprendemos el uso de los cómics en la enseñanza de lengua 
desde la perspectiva intercultural, que no simplemente acepta la diferencia cultural, sino que nego-
cia y discute dichas diferencias con el objetivo de repensar prejuicios que ocurren tanto en relación 
a la cultura ajena como también en su propia sociedad.
 En ese sentido, comprendemos que de la tira cómica debe ser aprovechada su temática. 
Para una clase de enseñanza secundaria, por ejemplo, proponemos una actividad cuyo tema sea el 
papel de la mujer en la sociedad. Con eso no pretendemos establecer una propuesta cerrada, sino 
que una sugerencia sobre la cual el profesor reflexiona.
 Para el calentamiento, se puede pensar sobre el papel de la mujer en la sociedad y los 
derechos que ha logrado, como manera de introducir el contexto histórico de la tira de Mafalda 
(a continuación), época en que la mujer alcanzaba derechos en ámbito mundial. Incluso se puede 
pensar si esos derechos abarcan a todas las mujeres de cualquier sociedad – como las del oriente 
medio, por ejemplo.

Imagen 12 Mafalda 10. 
Fuente: extraída de Quino (1966b).

 En la tira, Mafalda está buscando a su madre para que ella opine sobre la lucha de la mujer, 
pero se depara con el opuesto: una mujer que no quiso estudiar para dedicarse a la casa. Hay que 
observar que, conforme se acerca de la madre y atraviesa los objetos que representan su condición 
de ama de casa, las palabras se ponen menores, hasta que casi desaparecen– así como el movimi-
ento de liberación, que no ha logrado hacer parte la madre. Hay que tener en cuenta también los 
recursos como el globo que rellena todas las viñetas de la tira, demostrando la continuación del 
habla de Mafalda.

La tira en secuencia puede dar continuidad a la discusión pensando en los días actuales. A 
pesar de los derechos que alcanzaron las mujeres, actualmente todavía existe la idea de que la mujer 
es frágil, sin defensa.
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Imagen 13 Dosis diarias. 
Fuente: extraído de Montt (2015).

 Por fin, la última tira nos hace reflexionar sobre el futuro del movimiento feminista. En ese 
sentido es posible relacionar con los actuales movimientos feministas y el rechazo a esos movimi-
entos en Brasil, que los compara al nazismo, por ejemplo.

Imagen 14 Macanudo 4. 
Fuente: extraída de Liniers (2013).

 Enriqueta, la niña personaje de la tira, reflexiona si será necesario un futuro para el movi-
miento feminista, pues tiene esperanza de un mejor porvenir para la mujer. La discusión sobre los 
derechos de la mujer y todo el movimiento para lograrlos puede generar reflexiones sobre opinio-
nes y valores que sostenemos desde niños (como el caso de la Imagen 13).
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Consideraciones finales
 A pesar de las diversas posibilidades de utilizar la tira cómica en clases de lengua extranjera, 
por proporcionar una inmersión en contextos culturales foráneos, ese recurso muchas veces no 
es utilizado de manera adecuada, que considere todas sus posibilidades en el ambiente escolar. 
Con este artículo buscamos reflexionar sobre el uso de la tira cómica para discutir los fenómenos 
culturales presentes en ese recurso y fomentar discusiones que lleven a la tolerancia de diferencias 
culturales, amenizando prejuicios con un aprendizaje de lengua extranjera que apunta hacia la for-
mación del ciudadano de conciencia crítica, desde la perspectiva intercultural.
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LETRAMENTO LITERÁRIO NAS AULAS  

DE ESPANHOL PARA O ENSINO MÉDIO

Juliana Regina Pretto 
Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Introdução
Vários autores apontam as contribuições do uso de textos literários como recurso comple-

mentar na aula de língua estrangeira: 

1) ensino da história da literatura (MORENA, 1996); 
2) desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora (MORENA, 1996; SOUTO, 2008); 
3) exposição a materiais autênticos (JOUINI, 2008; NEUPAVET, 2011); 
4) exposição a input compreensível para a aprendizagem de estruturas da língua meta 
(JOUINI, 2008; MORENA, 1996); 
5) exposição à cultura da língua meta (JOUINI, 2008; MORENA, 1996; UBACH, 1997; AM-
BASSA, 2011; NEUPAVET, 2011); 
6) suporte para a prática das quatro habilidades (JOUINI, 2008; MORENA, 1996; NEUPAVET, 2011); 
7) criação de uma situação pedagógica favorável em sala de aula por romper com o habitual – 
o uso de textos não literários feitos especialmente para as aulas (JOUINI, 2008; NEUPAVET, 2011); 
8) releitura do texto fora da sala de aula (JOUINI, 2008; NEUPAVET, 2011); 
9) o texto literário como fonte de estímulo e prazer (NEUPAVET, 2011).

As contribuições apontadas anteriormente são todas válidas e relevantes, tanto ao traba-
lhar com cursos livres quanto com turmas de Ensino Médio; acredita-se que o texto escrito – lite-
rário ou não – pode e deve ser utilizado em sala de aula com diferentes propósitos. No entanto, 
nos interessa acrescentar a tais contribuições a utilização do texto literário para a efetivação do 
letramento literário, que segundo Cosson (2009)

é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola 
deve ou não escolarizar a literatura, [...] mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, 
sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que o confirma o seu poder de hu-
manização (COSSON, 2009, p. 23).
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Entende-se que, ao trabalhar com alunos do Ensino Médio, além do ensino da língua, da 
cultura e do incentivo à leitura, também é compromisso do professor a formação do aluno como 
cidadão e, para tanto, esse poder de humanização da obra literária cumpre um papel importan-
te. Segundo Cosson (2009), na escola a função do texto literário não é somente ajudar o aluno a 
ler melhor, mas sim fornecer os instrumentos necessários para conhecer e articular o mundo da 
linguagem (COSSON, 2009, p. 30). O letramento literário é, portanto, um conjunto de práticas de 
interação social, envolve o compartilhar a leitura e se centra na construção do significado do texto 
e da interpretação do mundo. O domínio do mundo da linguagem é de primordial importância para 
o exercício da cidadania. Devido à grande importância da obra literária para o ensino de línguas em 
geral e para a formação do aluno como cidadão, viu-se, no trabalho de Cosson (2009) sobre o letra-
mento literário, uma frutífera forma de explorar a leitura de obras literárias em língua espanhola. 
Ao propor o letramento literário em nossas aulas, a intenção foi a de contribuir para que nossos 
alunos conhecessem e articulassem melhor a linguagem, construíssem o significado de uma obra 
literária conjuntamente e a compartilhassem.

Letramento literário: como se faz
Nossa proposta de trabalho se fundamentou no trabalho de Cosson (2009), no qual o autor 

expõe dois modelos de sequências para o letramento literário, assim como os critérios para seleci-
onar textos literários para a sala de aula, o que expomos a seguir.

Para a seleção das obras, Cosson (2009) propõe mesclar três critérios: considerar os cânones, pois 
neles estão nossas heranças culturais; não apoiar-se somente na contemporaneidade dos textos, mas tam-
bém em sua atualidade; considerar a diversidade de gêneros, obras e autores (COSSON, 2009, p. 35).

Cosson (2009) desenvolveu dois tipos de sequências do letramento literário na escola: a bási-
ca e a expandida. A sequência básica constitui-se de motivação, introdução, leitura e interpretação. A 
sequência expandida também possui tais partes, mas ela é expandida no sentido de que o professor 
pode contextualizar o texto literário, ou seja, trabalhar com seu contexto histórico, teórico, estilístico etc.

Antes de começar a descrever os procedimentos didáticos, cabe frisar que Cosson (2009) 
deixa claro que essas sequências não apresentam caráter intocável, sendo exemplos de trabalhos 
de letramento que podem ser feitos na escola; por isso, podem ser alteradas e mescladas, confor-
me as necessidades e características dos alunos.

A primeira parte da sequência básica é a motivação, que consiste numa atividade de prepa-
ração, de introdução dos alunos ao universo da obra a ser lida (COSSON, 2009, p. 77). As práticas de 
motivação melhor sucedidas estabelecem laços estreitos com a obra, e as mais usuais são aquelas 
que os alunos devem responder a uma questão ou posicionar-se diante de um tema; as mais corren-
tes são de ordem temática, embora não precise obrigatoriamente ser assim (COSSON, 2009, p. 55). 
O primeiro passo para montar uma atividade de motivação é estabelecer o objetivo, o que se deseja 
aproximar do aluno em relação ao texto (COSSON, 2009, p. 79). Além disso, a motivação não pode ser 
muito longa; a duração recomendada é de uma aula.

A segunda parte é a introdução: nela, o professor pode apresentar informações sobre o autor, 
justificar a importância da obra, bem como fazer a apresentação física da mesma. Cosson (2009) nos 
alerta para alguns cuidados: esta parte não deve se estender muito, não ultrapassando uma aula; a 
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apresentação do autor deve ser breve, somente com informações básicas e, se possível, que possam 
interessar para a leitura do texto. Também é importante falar um pouco sobre a obra e sua importân-
cia no sentido de justificar a sua escolha, sem, no entanto, fazer uma síntese. A apresentação física é 
o momento de chamar a atenção para capa, orelhas, prefácio etc., para levantar hipóteses de leitura 
a partir de tais elementos. Se os alunos não dispõem do livro original, o professor deve disponibilizar 
para manuseio o seu livro pessoal (COSSON, 2009, p. 60-61).

A terceira parte da sequencia básica é a leitura propriamente dita: se o texto é extenso, a 
leitura deve ser feita em casa, com negociações de prazos. Durante esta fase cabe ao professor soli-
citar que os alunos apresentem os resultados da leitura, o que pode ocorrer por meio de conversas 
simples sobre a obra ou por meio do que Cosson (2009) chama de intervalos, que são atividades 
específicas de natureza variada: um exemplo é a leitura de textos menores que tenham alguma 
ligação com o texto maior; outro exemplo é a partir da leitura de uma parte do texto: analisar esti-
listicamente em microanálise recursos expressivos que interessem ao professor e aos alunos. Esta 
parte também servirá de diagnóstico, pois o professor poderá perceber as dificuldades de leitura 
dos alunos em relação à decifração da obra (vocabulário, estrutura composicional, entre outras), 
sanando-as conforme necessário (COSSON, 2009, p. 62-64).

A quarta parte da sequencia básica é a interpretação que, segundo Cosson (2009), é  
“[...] parte do entretecimento dos enunciados, que constituem as inferências, para chegar à constru-
ção do sentido do texto, dentro de um diálogo que envolve autor, leitor e comunidade” (COSSON, 
2009, p. 64). O autor propõe pensar a interpretação em dois momentos: um interior e outro exterior. 
O primeiro é o encontro do leitor com a obra e é individual. O segundo é a concretização, a materiali-
zação da interpretação como ato de construção do sentido numa determinada comunidade, é o mo-
mento de compartilhar a interpretação individual e ampliar os sentidos construídos individualmente, 
mostrando que não cabe apenas uma interpretação à obra. No entanto, isso não significa dizer que 
toda interpretação vale a pena; os limites devem ser buscados na coerência da leitura. O objetivo nas 
atividades de interpretação deve ser fazer o registro da leitura. Para isso, o autor sugere resenhas (a 
serem expostas), varais ou murais, júri simulado, entre outras atividades. No registro, o importante é 
que o aluno possa fazer uma reflexão da obra e externalizá-la de forma explícita, permitindo o diálogo 
entre leitores e comunidade escolar (COSSON, 2009, p. 66-68).

A diferença entre a sequência básica e a expandida é que esta última prevê, também, uma se-
gunda interpretação, na qual ocorre uma contextualização da obra. Tal contextualização pode ser teóri-
ca, histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora ou temática. Assim, na primeira interpretação, 
faz-se a apreensão global; na segunda, aprofunda-se a compreensão num de seus aspectos, havendo 
uma ligação indissociável entre a contextualização e a segunda interpretação. Assim, o professor pode 
realizar a contextualização da obra e, em seguida, propor a segunda interpretação ou fazer uma ligação 
direta entre contextualização e segunda interpretação; no entanto, esta última não pode prescindir de 
um registro final para evidenciar o aprofundamento da leitura. Na sequência expandida, a primeira in-
terpretação pressupõe um momento de encontro pessoal com a obra, e a segunda interpretação pressu-
põe o compartilhamento de leituras; é o reconhecimento de que uma obra literária não se esgota, pelo 
contrário, se amplia e se renova de acordo com as abordagens que suscita (COSSON, 2009, p. 92-94).
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O letramento literário a partir da leitura de um conto de Julio Cortázar
Em nosso trabalho diário em sala de aula, ao perguntar aos nossos alunos sobre seus gostos 

em relação à leitura, averiguamos que nenhum deles havia lido, nunca, nenhuma obra em espa-
nhol. Comentamos sobre os escritores da Nova Narrativa Hispano-americana e de literatura fan-
tástica, e averiguamos que eles tinham uma experiência muito escassa com textos fantásticos. Por 
isso, nos pareceu relevante apresentar uma proposta de leitura de um conto fantástico em língua 
espanhola. Para esta proposta, escolhemos o conto “Casa Tomada”, de Julio Cortázar, um cânone 
da literatura argentina. Casa Tomada se trata de um texto fantástico em que dois irmãos, que vi-
vem sozinhos numa grande casa, se veem forçados a deixá-la devido a algo que toma a moradia. 
Os personagens agem com naturalidade diante deste fato, sem surpresas ou alarde, e deixam a 
casa sem mencionar o que é que a tomou. Esse conto nos interessou por trazer esse final aberto, 
possibilitando várias leituras, o que evidencia a atualidade do texto; a possibilidade de o conto ge-
rar múltiplas leituras certamente inquietaria os nossos alunos. Desse modo, nos restava planejar a 
sequência de atividades e executá-la.

Em relação ao conto “Casa Tomada”, era preciso averiguar as hipóteses iniciais dos alunos 
sobre o que seria tomar uma casa. Para isso, propomos começar com uma motivação, dizendo que 
iríamos ler um conto de um importante escritor hispano-americano; esclarecemos que o nome do 
conto é “Casa Tomada” e apresentamos a seguinte questão: ¿Qué crees que significa “tomar una 
casa”? Observa los significados del verbo tomar: coger, recibir o aceptar algo, ocupar por la fuerza, 
alquilar, juzgar equivocadamente (una cosa por otra).

Em seguida, apresentamos aos alunos algumas imagens que poderiam se relacionar ao 
tema do conto: uma pessoa mostrando as chaves de sua casa nova, um ladrão invadindo uma casa; 
uma casa invadida por insetos gigantes, uma foto que poderia ser interpretada como uma casa in-
vadida por um fantasma; uma moradia invadida por pessoas sem teto; outra, por militares; e uma 
última, pela força da natureza, numa inundação. Fomos mostrando as imagens e levantando as 
hipóteses de leitura de cada aluno. Com isso, nosso objetivo foi perceber se algum aluno levantaria 
alguma hipótese fantástica para a leitura. A maioria dos alunos dizia acreditar que a casa do conto 
era tomada por um fantasma ou por insetos gigantes. Poucos foram os estudantes que pensavam 
que o conto tratava de algo realista.

Para a introdução, apresentamos também informações sobre a vida de Cortázar, enfatizan-
do a sua desavença com o peronismo. Aproveitamos para mencionar outros escritores da Nova 
Narrativa Hispano-americana e contextualizá-los historicamente, expondo basicamente o que foi o 
peronismo. Cabe ressaltar que as informações sobre o peronismo são relevantes para a leitura da 
obra, pois muitos críticos apresentaram a leitura de que a “casa tomada” é a Argentina dos anos 
40, governada pelo peronismo (na fase de interpretação retomaríamos essa questão). Justificou-se 
a importância do conto na obra de Cortázar, dizendo que este foi o primeiro conto publicado pelo 
autor, e que foi um dos cânones da literatura de seu país, considerado um dos mais importantes de 
seus relatos breves. Em seguida, trabalhamos com as informações contidas na capa e na contraca-
pa da edição do livro Casa tomada y otros cuentos, a fim de averiguar as hipóteses de leitura dos 
alunos a partir desses elementos paratextuais.
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Como o conto “Casa Tomada” se trata de um texto curto, nos pareceu pertinente que a leitura 
fosse feita em sala de aula. Realizamos uma leitura em voz alta dos quatro primeiros parágrafos do conto 
e fizemos algumas perguntas aos alunos: ¿El narrador cuenta la historia en primera o tercera persona? 
¿Quién la cuenta? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué el narrador explica sobre ellos? ¿Crees que el 
narrador nos ofrece una descripción exenta? ¿Qué cuenta el narrador sobre el espacio de la narrativa, 
o sea, la casa?

Os alunos leram os parágrafos e discutiram essas questões divididos em pequenos grupos 
e, num segundo momento, cada grupo compartilhou suas ideias com todos. Em seguida, pros-
seguimos com a leitura em voz alta do quinto ao penúltimo parágrafos e, novamente, pedimos 
para que respondessem algumas questões: ¿Cómo empiezan a surgir los hechos de la narrativa? 
¿Qué ocurre? ¿Cómo reaccionan los personajes? ¿Tú, cómo reaccionarías? ¿Sabemos quiénes o qué 
toma la casa? ¿Qué crees que ocurre, al final?

Novamente, cada pequeno grupo leu essas partes do conto e discutiu cada questão, com-
partilhando suas ideias com todos. Finalmente realizamos a leitura do último parágrafo do conto e 
uma discussão, com todo o grupo, sobre as questões seguintes: ¿Imaginabas este final? Por qué? 
¿Tiene algo que ver con tus hipótesis de lectura? Normalmente en las narrativas de suspense, al 
final el suspense se soluciona, así que su “no solución” es algo novedoso. ¿Por qué crees que el 
autor no soluciona el suspense que crea? Nestas últimas duas questões, já começamos a trabalhar 
com a interpretação que mais nos interessava: a leitura aberta.

Apresentamos algumas questões que foram propostas para serem respondidas por todo o 
grupo, para refletir sobre a interpretação da obra:

1) ¿Te parece que el cuento tiene elementos semejantes a los sueños? ¿Por qué?
2) “Casa Tomada”, sin duda, se trata de un cuento perteneciente al género fantástico, que se 
caracteriza por la combinación de realidad y fantasía, la transformación de lo real en irreal. 
Explica por qué. ¿Qué elementos del texto nos permiten llegar a esa conclusión?

3) Una obra abierta busca romper con la presentación única de la realidad, para ofrecer al 
lector múltiples lecturas. ¿El cuento de Cortázar se trata de una obra abierta? Explica por qué.

4) Hay quien diga que “Casa Tomada” es una sátira del peronismo y de la situación de Ar-
gentina a final de los años 40. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esa lectura es posible?

Como registro da leitura, os alunos individualmente retomaram a leitura do conto e dese-
nharam a planta da casa, considerando os elementos que o conto fornece sobre a disposição dos 
cômodos e móveis. Cabe mencionar que nossos alunos já haviam estudado o vocabulário da casa: 
nomes dos cômodos, de móveis e objetos. Ao longo de toda a leitura, também fornecemos um glo-
sário que os pudesse ajudar com as palavras mais difíceis. Para terminar, os alunos compartilharam 
as suas plantas com os colegas, expondo-as na sala de aula.
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Conclusão
A leitura do conto com o qual se trabalhou nesta experiência apresenta muitas das con-

tribuições mencionadas pelos autores da área de ensino de espanhol como língua estrangeira. 
Assim, contribui-se para o ensino da história da literatura à medida que se trabalhou com um 
autor argentino de destaque mundial, expondo os alunos, dessa forma, a um aspecto de cultura 
da língua espanhola. Os alunos foram expostos a material autêntico, desenvolvendo a habilidade 
de compreensão leitora, assim como a input compreensível para a aprendizagem de estruturas da 
língua meta, reforçando o vocabulário de partes e objetos da casa. Rompemos com o habitual ao 
apresentar um gênero literário com o qual os estudantes tinham pouca experiência, mesmo em 
português. Com a divisão do conto em três partes e o debate de cada uma delas, tivemos, como 
objetivo, criar um suspense maior no ato da leitura, estimulando para que o texto literário também 
fosse uma fonte de prazer. Acredita-se que esse objetivo foi alcançado com bastante êxito, pois os 
alunos ficaram muito curiosos em relação ao desfecho do conto. O fato de o autor não solucionar 
o suspense causou certa frustração inicial; no entanto, quando começamos a pensar nas múltiplas 
leituras possíveis, isso se dissipou, dando lugar à ampliação da leitura, o que parece ter aberto 
um leque de possibilidades que muitos de nossos alunos nunca haviam imaginado. Ao iniciá-los 
na leitura de uma obra com final aberto, estes tiveram que sair da sua posição de leitor passivo e 
assumir o seu papel como leitor que participa da construção dos sentidos do texto. Dessa forma, a 
prática realizada nesta experiência didática contribuiu para o letramento literário dos alunos, pois 
forneceu-lhes instrumentos para conhecer e articular o mundo da linguagem.
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Introducción
Aprender una segunda lengua tiene que ver directamente con la posibilidad que tienen 

los aprendices de establecer relaciones con su propia cultura y con las construcciones sociales y 
culturales que son propias de la lengua que se estudia. En este sentido, las relaciones establecidas 
van desde la reflexión léxico-gramatical hasta las diversas maneras de representación sociocultural 
que hacen parte del ejercicio de conectar-se con el mundo construido en la lengua que estudia, 
aprende, comprende y vive el estudiante-aprendiz en el ámbito escolar y social. Es bien sabido que 
las esferas del aprendizaje reiteradamente se desplazan del aula al ámbito más amplio, de lo social, 
donde muchas de las teorías estudiadas cobran sentido pleno en el uso y donde los mecanismos 
de comunicación se presentan llenos de informaciones válidas y precisas, en momentos también 
válidos y precisos, que los estudiantes aprenden a interpretar en la situación misma, en ocasiones 
con éxito total, en ocasiones parciales – lo que va modificando los esquemas de conocimiento so-
bre la lengua que se estudia.

Algunos presupuestos
 El componente sociocultural hace parte de las construcciones que permiten ubicar a los 
sujetos en relación con lo que interesa conocer acerca de determinadas lenguas. Las lenguas son, 
por definición, representaciones sociales, constructos de las visiones de mundo de los sujetos que 
viven en una cultura y que son definidos por ella. Este punto de partida determina las impresiones, 
sensaciones e imaginarios con los cuales los aprendices de una segunda lengua interactúan cons-
tantemente, tanto dentro como fuera del aula de clase. Los estudiantes suelen convivir con algunas 
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de las representaciones más comunes sobre las culturas y las lenguas que estudian. Sin embargo, 
vale preguntarse en este punto: ¿Qué es eso que permite a un aprendiz de una segunda lengua fijar 
determinados preconceptos en torno a las culturas de las lenguas que están aprendiendo?, y ¿Qué 
es lo que les permite modificar algunas de esas ideas?. Algunos estudios sugieren, por ejemplo, 
que conforme más se conoce la lengua y la cultura, los imaginarios se transforman y los niveles de 
negociación del significado se hacen más efectivos en el contexto de la competencia comunicativa 
en segunda lengua. Al respecto, Ortega (2000) señala lo siguiente:

Parece claro, pues, que la competencia no solo comunicativa sino también estrictamente gramatical que se de-
sarrolla a través de la actuación y participación del aprendiz en la comunicación está inextricablemente unida a 
complejos conceptos de identidad social e iniciación social en valores socioculturales de las comunidades meta 
de hablantes a las que el aprendiz decide voluntaria o involuntariamente adscribirse (ORTEGA, 2000, p. 201).

Aquí, el concepto de identidad social juega un papel determinante en la construcción simbóli-
ca que los aprendices hacen sobre esa cultura, sobre esa lengua que, con el tiempo, y en un proceso 
siempre gradual, va configurando otro sujeto, un sujeto que conforme se aproxima a esa otra lengua 
y a esa otra cultura se redefine a sí mismo de acuerdo a los parámetros de la cultura propia, ajustando 
sus acciones dependiendo de la lectura que tiene de la cultura y lengua que está aprendiendo.
 De igual manera, otro de los componentes fundamentales en el aprendizaje de una lengua 
es el contexto de aprendizaje. El aula de clase se constituye en un escenario complejo que inten-
ta, desde diversas aristas, permitir a los estudiantes aproximarse a esas otras culturas, esos otros 
mundos, esas otras formas de comprender el mundo, de vivirlo y de recrearlo. Sin embargo, es 
innegable que la experiencia de aprender una segunda lengua excede en ocasiones este espacio 
y se desplaza hacia otros espacios que vuelven al aula. Este flujo en los procesos de aprendizaje 
transforma las prácticas de enseñanza y filtra otras experiencias que permiten tanto a los profeso-
res como a los estudiantes vivir procesos de aprendizaje reflexionados sobre las prácticas sociales.

Ahora bien, valdría preguntar, también en este punto, ¿Qué es eso que se hace cotidiano en el 
aula?, y ¿Cuáles son esas prácticas que se instituyen como maneras lógicas y válidas para la enseñanza 
de lenguas?. Los métodos utilizados, los temas escogidos, los énfasis hacia la forma o el contenido; to-
dos estos aspectos tienen siempre la misma intención de fondo: procurar en los estudiantes una mayor 
capacidad de comunicarse en la lengua meta. De alguna manera, se intenta atravesar las fronteras que 
hacen de cada lengua, lo que es, lo que la define y la hace propia – es justamente ese concepto de uni-
dad lingüística el que se intenta franquear. Muchas son las metodologías utilizadas para entrar de plano 
en las complejidades de la cultura meta. Una de ellas es el trabajo con tipologías textuales, pues ellas 
son amplia fuente de información sobre la cultura. El texto narrativo literario, por ejemplo, permite po-
tenciar en los estudiantes las visiones de la cultura que no siempre son, necesariamente, las más cultas 
o formales. Bruner (2004), en relación a los textos literarios, afirma lo siguiente:

Los textos literarios inician ‘producciones’ de significado, en lugar de formular realmente significados en 
sí y es eso lo que se encuentra en la médula de la narración literaria como acto de habla: un enunciado 
o un texto cuya intención es iniciar y dar una búsqueda de significado, dentro de un espectro de signifi-
cados posibles (BRUNER, 2004, p. 23).
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Literatura e imaginarios en aula de ELE: relato metodológico
En este trabajo se presenta una propuesta de intervención en el aula con estudiantes de 

tercer año de Español como Lengua Extranjera (ELE) de la Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), Facultad de Ciencias y Letras, en la ciudad de Araraquara, província de San 
Pablo, Brasil. El objetivo fundamental del trabajo propuesto consistió en abordar el componente 
sociocultural como centro de reflexión, y las fuentes que inspiraron dicho trabajo estuvieron con-
formadas por una selección literaria de autores hispanoamericanos. Para ello, fueron escogidos 
tres escritores latinoamericanos que, además de ser reconocidos escritores de novelas – como es 
el caso de Cortázar y García Márquez –, también escribieron cuentos cortos (tipo de texto que fue 
seleccionado para trabajar con los estudiantes).

Los autores fueron elegidos especialmente por el nivel de cercanía que tienen o no los es-
tudiantes con ellos y con sus países de origen. Juan Rulfo, en México, Gabriel García Márquez, en 
Colombia, y Julio Cortázar, en Argentina, se constituyen iconos de sus culturas. Sin embargo, para 
el caso de los cuentos escogidos, fue preciso adoptar una metodología particular para cada una de 
las obras seleccionadas, puesto que cada texto potenciaba algunos componentes más que otros.

En el caso de Juan Rulfo, por ejemplo, el cuento seleccionado fue “El Llano en Llamas”, una 
historia que relata las complejidades del ser mexicano, los duelos por la tierra y la desesperanza 
marcada por la violencia – todo esto caracterizado por una impecable narración plagada de des-
cripciones puntuales sobre los sensaciones de los personajes, sus miedos, fortalezas y anhelos. Una 
manera de construir el mundo narrado que genera una especie de complicidad con el lector quien 
tiene, necesariamente, que involucrarse de lleno con un vocabulario con fuertes raíces indígenas 
– que no es habitualmente conocido para los hablantes de español como lengua materna, aún me-
nos para quienes estén estudiando ELE. 

García Márquez, con “Ojos de Perro Azul”, por su parte, nos presenta una historia que nos 
adentra en la condición del ensueño, de un mundo construido entre sombras; historia llena de des-
cripciones, como es el estilo de este escritor, pero esta vez con un halo de imprecisión que deja al 
lector fuera de la historia en el sentido de no sentir nivel de complicidad alguno: el lector participa 
leyendo, comprendiendo o intentando comprender ese mundo narrado.

Finalmente, Julio Cortázar, con “Casa Tomada”, nos presenta un nivel de descripción al límite. 
La manera como se presenta la historia de los personajes permite a los lectores casi que acompañar 
los recorridos descritos, los espacios, los colores y las texturas se presentan en esta historia, de mane-
ra tan detallada que es casi una extensión de las propias sensaciones.

Metodología
Dentro del trabajo realizado en el aula de clase, es necesario realizar algunas aclaraciones 

acerca del procedimiento metodológico que tuvieron que ver, particularmente, con el componente 
sociocultural que nos interesaba trabajar con los estudiantes. Así, teniendo en cuenta que traba-
jaríamos diferentes autores y países, definimos la manera de intervenir para abordar los distintos 
niveles de análisis. La secuencia general del trabajo se abordó en tres modelos, uno para cada 
cuento, de manera que, en el caso de Julio Cortázar, se partió del componente “país”: qué los estu-
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diantes, de manera natural, conocían sobre Argentina. Esta fue una conversación que se fue acom-
pañando con algunas canciones, imágenes y datos históricos, construyendo un panorama general 
de lo que podría ser el imaginario de un país; ese ejercicio partió de la idea muy general sobre un 
país y un escritor para, finalmente, llegar a la obra.

En el caso de Juan Rulfo, el punto de partida fue contrario, se partió directamente de la “historia 
del cuento”, su estructura narrativa y los tiempos verbales. Los conflictos y dificultades específicas en la 
comprensión de la historia en general tuvieron que ver, específicamente, con el vocabulario utilizado en 
esta historia – que incluso presenta notas al pie para hacer aclaraciones a los hablantes de español como 
lengua materna. El trabajo alrededor del vocabulario, en este caso, fue especialmente enriquecedor, dado 
que dentro de la estructura narrativa se encuentra una cantidad de ejemplificaciones para poder acercar 
al lector a la situación o a la sensación que se describe; además, en el texto se encuentran una infinidad de 
consignas que uno y otro bando de la historia lanzan constantemente como una manera contundente de 
hacer presencia en la región – esta es una característica que se trabajó ampliamente con los estudiantes, 
y que está marcada en el texto como un mecanismo de poder y dominio sobre una región determinada.

En el caso de Gabriel García Márquez – y dadas las condiciones de atemporalidad de la historia 
relatada –, se trabajó intercalando el componente sociocultural con el contenido temático. Las reflexio-
nes alrededor de la obra y de la manera cómo este autor ha generado un imaginario de Colombia en sus 
novelas fueron motivo de análisis en este punto del proceso, dado que las características de este texto 
resultaron especialmente particulares, diferentes al modelo que se había preestablecido a este autor y 
su estilo de escritura, especialmente por los tipos de textos que los estudiantes suelen leer de este autor.

Intencionalmente o no, cada uno de los autores genera una narrativa particular, y resulta valioso 
encontrar reflexiones en estudiantes de ELE que hacen referencia a este aspecto. Se trata de otro ima-
ginario, que se desconstruye e inicia una nueva manera de comprender la forma con que los autores 
configuran sus obras, imaginan sus mundos y ofrecen otras alternativas de lectura de una cultura.

Los espacios de la reflexión pedagógica y la propuesta didáctica en la clase de ELE

Muchas de las acciones en el aula están atravesadas por prácticas que se han instituido histórica-
mente en la vida académica; muchas de nuestras acciones como sujetos docentes o como sujetos estu-
diantes, tienen sus orígenes en las maneras como hemos aprendido a “ser” en el aula. Si pareciera que 
somos dos sujetos en uno, el de la cotidianidad y el académico, el límite entre lo que propone la teoría y 
las prácticas de enseñanza suele ser, en la mayoría de las ocasiones, uno de los aspectos más debatidos 
en los encuentros de egresados de las universidades – particularmente en el nivel de pregrado.

La práctica docente es, sin lugar a dudas, un lugar para la acción, pero sobre todo, debe 
constituirse en un lugar para la reflexión, una reflexión con sentido de transformación, una reflexi-
ón que se vuelque sobre la propia práctica y la transforme; una acción discursiva ciertamente, pero 
dirigida hacia el plano de la transformación de los sujetos y de sus acciones. La práctica como ac-
ción reflexionada hace parte de las propuestas actuales de enseñanza, especialmente en el campo 
de la pedagogía, y se encuentra atravesada por diversos instrumentos de análisis, que bien pueden 
ser diarios de campo o planeaciones realizadas por los estudiantes tras estudiar un aspecto parti-
cular en sus prácticas de enseñanza. Donald Schön hace la siguiente reflexión al respecto:
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La palabra práctica es ambigua y divergente. La práctica profesional también incluye un elemento de 
repetición. Un profesional es un especialista que tiene en cuenta ciertos tipos de situaciones una y otra 
vez. Esto se sugiere en el modo en que los profesionales utilizan la palabra ‘caso’ o ‘proyecto’, ‘informe’, 
‘comisión’, o ‘trato’, dependiendo de la profesión. Todos estos términos denotan las unidades con las 
que se constituye una práctica, y revelan tipos de ejemplos de parecido familiar... Cuando un profesio-
nal experimenta muchas variaciones de un pequeño número de tipos de casos, es capaz de ‘practicar’ 
su práctica. Desarrolla un repertorio de expectativas, imágenes y técnicas. Aprende qué buscar y cómo 
responder a lo que encuentra (SCHÖN, 1998, p. 65).

 Es justamente esa práctica reflexiva la que transforma las acciones y las ubica como bloques 
de una misma estructura que da sentido a la realidad vivida dentro y fuera del aula; la enseñanza 
es, en realidad, una práctica de vida que transforma conductas, que modifica hábitos y reconstruye 
dinámicas de interacción en contextos de aprendizaje recreados y auténticos.
 Para la enseñanza de ELE, es fundamental la reflexión sobre los materiales que estamos 
proponiendo a los estudiantes, sobre las informaciones que estes materiales nos ofrecen y sobre lo 
que es posible desarrollar a partir de esas informaciones: una planeación – nuestro centro y fuente 
de análisis y que es, justamente, el ejercicio que los estudiantes han realizado después de desar-
rollar el trabajo alrededor de la literatura hispanoamericana.

Sobre el planear: planeaciones como elemento de análisis

En las tierras altas, los problemas fáciles de controlar se solucionan por medio de la aplicación de la te-
oría y la técnica con base en la investigación. En las tierras bajas del pantano, los problemas confusos y 
poco claros se resisten a una solución técnica (SCHÖN, 1998, p. 123).

 Esta metáfora de Schön (1998), sobre el ejercicio de planear, es interesante por cuanto hace 
referencia directa a las maneras de mirar y como estas están directamente relacionadas con la dis-
tancia que se tiene en relación con el objeto de interés. Planear una actividad para el aula de clase 
supone prefigurar una situación particular, recrear un determinado ambiente en el que, se supone, 
los estudiantes participarán para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. Sin embargo, acom-
pañando la cita que inicia este apartado, suele existir una distancia entre lo que ha sido planeado 
y lo que efectivamente sucede en el aula; el planear es una manera de controlar nuestras acciones 
pedagógicas, de dar un sentido sistemático a las experiencias de aula.
 Lo propio del ejercicio docente sería justamente hacer una lectura profunda de esas situaciones 
que desbordan el aula de clase y que son propias de las “tierras bajas” donde, en determinadas ocasio-
nes, los planes, más que venirse abajo, se reestructuran sobre la marcha y se configuran otras situacio-
nes de aprendizaje que no han sido contempladas y que hacen parte de las dinámicas internas del aula, 
donde los espacios y las interacciones que se rigen bajo códigos propios se dan de manera tan rápida e 
imprevista que suelen ser difíciles de capturar para hacer una lectura y sistematización posterior.
 A continuación se presentan tres propuestas de planeación realizadas por los estudiantes 
de tercer año de ELE tras haber participado de las clases de literatura e imaginarios socioculturales. 
Las planeaciones que siguen son transcripciones literales de las propuestas de los estudiantes, y 
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algunas de ellas presentan inconsistencias de orden sintáctico y ortográfico, que son también nues-
tro objeto de estudio. 

Planeación No 1

Aula: Un Viaje a Chile a través de la poesía de Neruda
Tiempo Previsto: 2 a 4 Clases
Nivel: Intermediario
Objetivo: Contacto con la LE mediante la poesía de Neruda, Conocer al autor, ampliar vocabulario, conocer 
la historia de un pueblo em la voz de su poeta.

Primer Momento: Lectura del poema “Descubridores de Chile” Discusión e interpretación del 
poema. Abordaje de la cuestión de la latinoamericanidad presente em Neruda. 
Segundo Momento: Presentación de la obra de Neruda/Relación com la política de Chile (Video).
Tercer Momento: Lectura del poema “Amo Valparaiso, Cuanto Encierras”, interpretación linguistica 
y reflexiones sobre Chile
Cuarto momento: Presentación sobre Chile (Breve historia, Caracteríticas Geograficas.
Quinto momento: Lectura de “Palabras a Europa”.
Sexto Momento: La politica de Chile que culmina con la dictadura (Reflexión sobre el Canto 
General) Repercusión e importância para la literatura de Chile
Séptimo momento: Reflexión sobre el sentimiento de nostalgia y latinoamericanidad de Neruda.

Planeación No 2

Aula: Carta y un recorte em el contexto histórico de Argentina
Nivel: B1+B2
Tiempo previsto: Dos Clases
Materiales: Fotocopias, diapositivas, Libro didáctico
Lectura escogida: Sobremesa (Julio Cortazar)
Objetivo: Practicar la escritura de cartas.

Primer Momento: Durante las dos clases el profesor hará una contextualizacion del contexto 
histórico de Argentina especialmente durante la década de los 50.
Segundo Momento: Trabajo formal sobre la estructura y sentidos de escribir una carta, ejercicio 
de aplicación.
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Planeación No 3

Area: Literatura Española
Tema: Analisis noticia de un secuestro
Interdisciplinariedad: Literatura contemporanea
Duración: Dos clases de 60 min cada
Lectura Escogida: Noticia de un secuestro (G. G. Márquez)

Programación:

Primera Clase
Debate sobre el libro, si la lectura gusto o no, justificación y si hay dudas sobre algun aspecto 
trabajado en el libro
Dudas sobre el vocabulario indagadas, buscadas pero no comprendidas por los estudiantes; en 
este caso el profesor debe aclarar.
El profesor habla sobre la historia de la novela y su contexto histórico, hablará tambien 
(brevemente) sobre la vida del autor.
Videos sobre la obra literaria y sobre Medellín.
La clase finaliza con una explicación del profesor sobre las diversas interpretaciones que es posible 
hacer sobre Colombia... (Varias Colombias).  

Segunda Clase
La clase inicia con una revisión/explicación de lo que fue tratado en el encuentro anterior y las 
conclusiones de ese encuentro.
En esta segunda clase se enfoca la atención especialmente hacia “las muchas Colombias” que hay, 
dado el contexto político, cultural y social entre outros.
Finalmente se ven algunos videos sobre este contexto político e histórico de Colombia.

 Este recorte de las propuestas de planeación se convierte en objeto de análisis en cuanto 
pretenden comprender los elementos que los estudiantes consideraron importantes para desar-
rollar sus prácticas docentes alrededor de la literatura latinoamericana.
 En las tres propuestas se encuentran algunos elementos comunes, que hacen parte del 
componente formal de la planeación, tales como los objetivos, el nivel para el que será propuesta la 
actividad, las fases y los tiempos en que serán desarrolladas las clases. Sin embargo, los elementos 
comunes se distancian especialmente en la segunda planeación, que propone, además de una con-
textualización histórico-política, un ejercicio de escritura (escribir una carta) derivado de la lectura 
de un texto de Cortázar.
 Es necesario conocer suficientemente los parámetros de interacción presentes en esta tipo-
logía textual, además de conocer los términos propios de la producción escrita en otra lengua (el 
tipo de vocabulario utilizado, las formas de cortesía necesarias, los niveles de formalidad o infor-
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malidad requeridas según la intención del escrito, los conocimientos puntuales sobre el léxico, la 
claridad sobre el tono que debe contener el texto entre otros muchos elementos), constituyéndose 
un interesante trabajo para aprendices de ELE. Sin embargo, una de las particularidades funda-
mentales del ejercicio de escritura tanto en lengua materna y aún más en lengua extranjera es, 
justamente, su constante proceso de reflexión y reelaboración.
 En relación con las metodologías propuestas, es común denominador iniciar con una lec-
tura previa, que será trabajada en clase a manera de conversación y en con la que los estudiantes 
y el profesor tendrán ocasión de abordar determinados aspectos, como dudas sobre vocabulario, 
presentación del contexto histórico-social de la obra y su autor etc.; en algunos casos, se determi-
nan tareas específicas para el docente, tales como esclarecer algunos aspectos de vocabulario o 
las posibles interpretaciones que se pueden dar al texto. Es posible identificar, en este apartado, la 
manera con la que los estudiantes siguen los modelos propuestos por el profesor en sus propuestas 
de planeación, lo que indica que, en algunas ocasiones, los estudiantes suelen reproducir total o 
parcialmente los modelos que son trabajados en el aula de clase para sus propias clases, cuando 
deben asumir el papel de docentes.
 Este último es un aspecto ampliamente trabajado en las aulas de enseñanza de segundas len-
guas y que cobra especial relevancia. Los estudiantes de un nivel intermediario, según los parámetros 
establecidos en las planeaciones expuestas anteriormente, suelen encontrarse en un momento de su 
aprendizaje en el cual están siendo cada vez más independientes, tanto en sus producciones orales 
como escritas, pero a su vez, aún se evidencian algunos niveles de interferencia que impiden las com-
prensiones plenas de la información presentada en la lengua que se está aprendiendo.
 Dentro de las planeaciones realizadas por los estudiantes, resaltamos especialmente una 
que presenta el siguiente objetivo: Conocer la historia de un pueblo en la voz de su poeta. Si bien 
es cierto que las obras literarias por definición presentan una realidad que no es necesariamente 
la realidad misma, podríamos compartir la idea de que los elementos presentados en la literatura 
permiten comprender determinadas configuraciones que los autores realizan de sus mundos, de 
eso que Bruner (2004) ha llamado “Mundos Posibles”.
 No es intención de las obras literarias recrear el mundo de lo real, sino transformar las expe-
riencias individuales y colectivas en historias creíbles, con pleno sentido y plagadas de huellas que 
dejan entrever lo que es propio del universo íntimo del autor, de la cultura de la cual proviene, de 
los sentires, los conflictos, las frustraciones y de los anhelos que hacen en ocasiones particulares 
o en ocasiones universales a una obra literaria. De ahí que, cuando los estudiantes presentan este 
objetivo como meta alcanzable dentro de sus propuestas de aula, se comprende la intención de 
generar un tipo de relación con la literatura, que se desplaza entre las concepciones particulares de 
un autor y los elementos histórico-sociales en medio de los cuales él es historia y, en consecuencia, 
crea historias – historia de vida, nación y cultura.
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Los espacios de la reflexión: los imaginarios en la formación de profesores

Lo social-histórico es lo colectivo anónimo, lo humano impersonal que llena una formación social dada, 
pero también la engloba, que ciñe cada sociedad entre las demás y las inscribe a todas en una continui-
dad en la que, de alguna manera, están presentes los que ya no son, los que quedan por fuera e incluso 
los que están por nacer; es, por un lado, unas estructuras dadas, unas instituciones y unas obras <<ma-
terializadas>> [...] y por otro lado, lo que estructura, instituye, materializa. En una palabra, es la unión y 
la tensión de la sociedad instituyente y la sociedad instituida, de la historia hecha y de la historia que se 
hace (CASTORIADIS, 1983, p. 11).

Pensar en una propuesta de trabajo alrededor de los imaginarios constituye, necesaria-
mente, una reflexión sobre las percepciones que se tienen sobre una determinada cultura. Estas 
percepciones, estos constructos, son el resultado de lo que se menciona en la cita de inicio como 
lo instituido y lo instituyente, es decir, de eso que está dado como forma constitutiva de una so-
ciedad y su cultura (o culturas) y aquello que se va construyendo en los discursos y las acciones de 
los sujetos. Así que, al trabajar los imaginarios socio-históricos en clases de ELE, fue justamente 
necesario indagar sobre esa historia hecha, sobre las imágenes, las representaciones e ideas que 
los estudiantes tenían, específicamente, en torno a Argentina, México y Colombia. Solo que en este 
caso, esas representaciones se trabajaron con el filtro de la literatura: cuentos cortos con referen-
cias en ocasiones sutiles, en ocasiones no tanto, a determinados momentos históricos que hacen 
referencia a esa historia que se hace, que es construida y reconstruida constantemente, y donde el 
flujo entre una historia y otra da una información invaluable para comprender la cultura de un país.

Una sociedad es esencialmente surgimiento de nuevas significaciones imaginarias sociales, es decir, una 
institución cuya dinámica fundamental se da entre lo instituyente – lo imaginario radical – y lo instituido 
– las instituciones creadas. Aquí lo decisivo es la capacidad de crear nuevas significaciones y nuevos senti-
dos, dentro de los cuales se hace imaginable y pensable una sociedad como sí mismo y el mundo como su 
mundo [...] (CABRERA, 2006, p. 58).

Cuando Cabrera (2006) alude a la capacidad de crear nuevas significaciones y nuevos sen-
tidos, se está pensando en las posibilidades que los sujetos tienen de transformar y dar sentido a 
sus experiencias, de modo que, en el aprendizaje de una lengua extranjera, es preponderante – si 
no fundamental – potenciar, en los estudiantes, esa posibilidad de pensar e imaginar en y sobre esa 
lengua, y sobre esa cultura que se está aprendiendo.
 En los procesos de aprendizaje de segundas lenguas, suele considerarse con especial atención el 
nivel de empatía que el estudiante tiene hacia la lengua que estudia. Además, suele hacerse referencia a 
la manera como esta relación afecta el aprendizaje y la comprensión de la misma. En muchas ocasiones, 
los estudiantes idealizan o se interesan por el estudio de determinado idioma justamente por alguna 
característica que marca esa cultura, de ahí que comprender las condiciones sociales y culturales – bajo 
las cuales funcionan las estructuras significativas – en otro idioma es fundamental, tanto para aprender 
las condiciones de uso como para ampliar el campo semántico de la lengua aprendida.
 Es necesario considerar igualmente que los procesos de significación se van ampliando con-
forme los aprendices cuentan con las herramientas necesarias para que se puedan generar, en ellos, 
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niveles de relación cada vez más complejos. En este caso, los estudiantes que han asistido a este curso 
presentan un nivel intermedio en el aprendizaje del ELE, lo cual ha permitido desarrollar con ellos este 
trabajo y ha posibilitado, igualmente, aproximarlos a culturas que no han sido muy exploradas por 
ellos (como es el caso de México); la obra literaria escogida para este caso exigió un mayor nivel de 
atención por parte de los estudiantes, dado su nivel de descripción y las complejidades del vocabula-
rio utilizado en esa selección de cuentos y, específicamente en “El Llano en Llamas”.
 Finalmente, es necesario resaltar que los estudiantes, de manera informal, tienden a apro-
ximarse aún más de aquello que ya conocen, es decir, tanto en el caso de “Ojos de perro azul” como 
en el caso de “Casa Tomada”, el nivel de recepción y participación en las discusiones en clase fue 
mucho mayor que en caso de “El Llano en Llamas”. Esto puede deberse a lo que hemos mencio-
nado en el párrafo anterior, pero además vale mencionar que, en sus currículos, los alumnos han 
tenido más proximidad con obras de autores como Cortázar, Borges o Gabriel García Márquez.

A modo de cierre
La experiencia de trabajar una propuesta que aborda tres grandes representantes de la li-

teratura latinoamericana con una visión transversal genera una importante expectativa no solo en 
relación con lo que los estudiantes consideran propio de los procesos de enseñanza (y que debe ser 
recreado en sus producciones no solo como estudiantes de una lengua como el Español), sino que 
como profesores de ELE; esta condición modifica sustancialmente la experiencia de aprendizaje 
mientras se aprende para enseñar. La intención última de los estudiantes, en este caso, es, además 
de aprender una lengua extranjera, fortalecer el componente pedagógico y didáctico que les per-
mitirá abordar los retos propios de comprender y aprender a enseñar otro idioma.
 Hay, dentro del aprendizaje de ELE, una particularidad que lo hace un espacio muy rico por 
explorar, pero igualmente lo hace inmensamente complejo. El asunto de las variantes del español, 
por ejemplo, es una particularidad que se desplaza a varios niveles y hacia diferentes focos de in-
terés; tanto en los materiales producidos para la enseñanza como en los procesos evaluativos y en 
los exámenes oficiales de lenguas, se intenta trabajar con el registro lo más neutro posible. Sin em-
bargo, suelen encontrarse, en algunos casos, registros específicos, razón por la cual es fundamental 
conocer esas variantes e, incluso, comprender los usos que tienen en sus contextos de origen.
 La riqueza de la Lengua Española reside en esas variedades, en las diversas maneras como 
los miembros de sus culturas establecen particularidades – incluso para los mismos términos, es un 
vasto campo de aprendizaje para los estudiantes que irán afianzando sus competencias comunica-
tivas conforme comprendan estas configuraciones y las maneras con las que se aplican para cada 
variante, y como eso será enseñado posteriormente en sus aulas de clase.
 La lectura transversal de obras literarias puede potenciar, en los estudiantes de ELE, una 
interpretación filtrada por las condiciones particulares de sus autores, por las tendencias políticas 
y sociales de las cuales hicieron parte y de las eternas improntas que han caracterizado sus obras; 
pero al mismo tiempo, pueden ser el detonante para reformular las imágenes que se formaban 
sobre ciertos aspectos de una cultura, sobre las maneras como se han construido históricamente 
interpretaciones ligeras o los componentes históricos que explican las realidades de cada país en 
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el que han surgido determinados movimientos intelectuales, de resistencia o, simplemente, cada 
manifestación política, social y cultural de una sociedad determinada.
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LO LÚDICO COMO HERRAMIENTA  

EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Ana Célia Veras Fortuna
Patrícia Marquês de França Lima

Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

Introducción
De acuerdo con Santos (1997), la palabra “lúdico” viene del latín ludus y significa bromear, 

en este bromear están incluidos juegos, juguetes y las bromas. Es relativo también a la conducta 
de aquel que juega y se divierte de la misma forma que la música, la literatura infantil, el teatro, las 
dramatizaciones, también son manifestaciones de lo lúdico.

Con eso, nos propusimos a investigar de qué forma un abordaje lúdico contribuye al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua española en la enseñanza fundamental en aula de 6o año.

Investigando qué es lo lúdico y evaluando su importancia cuando utilizado como 
herramienta pedagógica y su relevancia en la construcción de conocimiento formal y lingüístico. 
Lo lúdico presenta dos importantes elementos: el placer y el esfuerzo espontáneo, integrando las 
varias dimensiones de la personalidad humana características que no deben ser olvidadas por los 
educadores ya que son factores contribuyentes en un aprendizaje sólido. 

Lo lúdico
El profesor aún encuentra muchas dificultades en clase, sea por la indisciplina de los 

alumnos, desmotivación de ellos o hasta mismo falta de interés en contenido impartido. Eso ocurre 
porque como todas las personas, los alumnos poseen distintos puntos de vista, provienen de 
crianzas diferentes, desarrollando particulares características de personalidad. Sin embargo, cada 
uno necesita de nuevas informaciones y aprendizaje para componer un núcleo social.

Jacques Delors (1996) dijo que “la educación es todo que la humanidad ha aprendido sobre 
sí misma”. Transmitido la idea de la enseñanza como proceso con objetivo de mejorar el individuo, 
transformando el mismo en sujeto social.

Y para eso, una forma placentera de enseñar, motivar los alumnos y llamar la atención a los 
contenidos serían experiencias fácilmente alcanzadas con énfasis en el proceso lúdico educativo 
que será abordado con un breve repaso de la historia de lo lúdico.

Huzinga (1971, p.07) dijo que “en las sociedades primitivas, las actividades que buscan 
satisfacer necesidades de la vida, actividades de supervivencia, como la caza tomó a muchos a veces 
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una manera lúdica”. Eses estudios son basados en análisis de pinturas y dibujos encontrados en las 
paredes de las cavernas o a través de los elementos que este hombre utiliza para hacer herramientas, 
lo que confirma que el primitivo actuó en reproducción de juguetes en diversas culturas que se 
retoman a tiempos prehistóricos.

Almeida (1987) relata que ocurrió también en los pueblos egipcios, romanos y mayas, la 
utilización de juegos para transmitir a los jóvenes, las prácticas, normas y patrones de vida de las 
experiencias de los adultos, haciendo con que ellos aprendiesen valores de su cultura sin aburrirse 
o olvidarse de ellas a lo largo de la vida. 

Así, hubo una sociedad más solidaria y que compartía las experiencias independientes de la 
edad. Sin embargo, el mismo autor, resalta que la iglesia, y los grupos considerados poderosos no 
miraban el lado bueno de jugar, con eso mediante la ascensión del Cristianismo, a partir del factor 
de asumir el Imperio Romano y obtener mayor influencia, impone la educación disciplinándola, 
rígida y formal acarreando en la decadencia de lo lúdico en el cuño social. 

Lo lúdico en la enseñanza de lenguas
 Vygotsky (1994) afirma que la motivación es uno de los factores principales no solo para el 
suceso del aprendizaje sino también en la adquisición de la lengua española. 
 Después de los años 70, los pensadores se dieron cuenta de que la actividad oral es de 
suma relevancia para la cognición del individuo. Considerar los juegos, puede ayudar a creación de 
entusiasmo sobre el contenido a ser trabajado a fin de considerar interés en expresarse, interacción 
en las actividades lúdicas realizadas en el clase. 
 En este perspectiva, considerarse que la actividad lúdica, con el profesor como responsable 
por la mejoría de la calidad de enseñanza/aprendizaje, cabiendo al desarrollar nuevas prácticas 
didácticas, las cuales posibiliten a los discentes el aprendizaje.
 Profesores en su gran mayoría, presentan ganas de despertar voluntad de aprender de los 
alumnos, aun teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento de ellos, lo que cambia también su 
interés. Con eso, se cree que la actividad lúdica despierta la gana de aprender con la suscitación de 
la función motivadora en la mayoría de los casos.
 Por lo tanto, los juegos poseen función, en ese caso, de ampliar los conocimientos lingüísticos 
de los alumnos, además de mejorar la capacidad de socialización por el trabajo en grupo. De este 
modo, son visibles los beneficios de la aplicación de lo lúdico tanto en la enseñanza de lengua 
madre, como en el de lengua extranjera. 

La organización de la investigación
En ese trabajo, partimos de la ganas de transmitir a los alumnos mayor interés en las clases 

de Español, y para eso, hicimos una pesquisa de orden bibliográfica añadiendo a una pesquisa de 
campo de naturaleza descriptiva con el objetivo de analizar la receptividad de la metodología lúdica 
en clases de lengua española.

La investigación ocurrió en el Colégio Sintagma, su localización es en la calle Sete de 
Setembro, no 351, en el barrio Centro/Sul. La fundación de la Escuela fue un sueño de la Señora 
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Maria José Portela Lima Rodrigues (in memoriam) que idealizó la cooperativa y con la ayuda del 
Profesor Raimundo de Carvalho Noronha Araújo (actual director presidente), la profesora Maria 
Eunice de Oliveira Arêa Leão (actual directora pedagógica) y la profesora Áurea de Liz Tavares 
Sarmento concretizaron la realización del proyecto que se transformó en la escuela.

Para lograr sus objetivos, la escuela conserva su estructura física compuesta por 22 cómodos 
más 1 patio y una cuadra de deportes. Hay 14 aulas de clases (una de ellas la de informática) una 
coordinación, biblioteca, recepción, parquito, mecanografía y la dirección. En sus dependencias, el 
colegio posee paredes claras, techos forrados, aulas climatizadas para atender a sus 148 alumnos 
con edad de 3 a 15 años en el turno de la mañana, de nivel fundamental (de la educación infantil 
hasta noveno año).

En la enseñanza fundamental, se espera que el alumno de lengua extranjera sea capaz 
de desarrollar algunas habilidades y de acuerdo con la Directrices Curriculares del Municipio de 
Teresina (2008, p. 273) es: 

Identificar en el universo que lo cerca las lenguas que cooperan en los sistemas de comunicación, 
percibiéndose como parte integrante de un mundo plurilingüe y comprendiendo el rol hegemónico que 
algunas lenguas desempeñan en determinado momento histórico;1

Con eso, hay la necesidad de desarrollo de conciencia del alumno sobre la importancia de la 
lengua española en escala mundial, igualmente con el incentivo para que el estudiante descubra que 
está insertado en una sociedad cada vez más integrada donde todas las personas, independiente de 
su región, necesitan comunicarse. Y es papel del profesor mediar el desarrollo de una tendencia de 
globalización en los estudiantes, para que sean capaces de poseer ganas de adquirir el idioma estudiado 
no solo como una asignatura a más, sino valorando la lengua e interesándose sobre la misma. 

Con eso se percibe que enseñar un idioma no significa solamente exponer sus reglas 
gramaticales, hay que unir con la práctica. Esa capacidad, poseemos desde niños según la teoría 
innatita de Chomsky (1965), somos capaces de adquirir una lengua, internalizar su estructura y 
con ella producir enunciados. Cuando niños, el primer contacto lingüístico que tenemos es con la 
lengua madre, y son esas estructuras que deben servir de apoyo o modelo para el estudiante de 
lengua extranjera.

Universo de los alumnos investigados 
La escuela investigada es compuesta por todas las modalidades de educación de la enseñanza 

fundamental, pero nuestro objeto de estudio es el 6o año. Se verifica en los resultados que el aula 
investigada es una clase mista. 

En ella hay cuatro que tienen 11 años, dos con 13 años, uno con 12 años y uno con 16 años. 
Delante de esa variedad, el profesor necesita adecuar la dinámica de clase para integración de 
todos los alumnos. En esos casos de distorsión edad/serie, generalmente hay una exclusión entre 

1  “Identificar no universo que o cerca as línguas que cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-
se como parte integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o papel hegemônico que algumas línguas 
desempenham em determinado momento histórico” (la traducción es nuestra).
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ellos. Eso también debe ser considerado en el plan del profesor.
En la escuela investigada, ocurrió otro factor particular, la ligación con la doctrina religiosa 

de la Iglesia Batista que influye directamente en el comportamiento de los alumnos y su respuesta 
al abordaje de los contenidos.

La clase pesquisada posee pocos alumnos. No charlaban mucho, y eran participativos. Son 
niños de clase media alta, según ellos mismos, les gustaban estudiar español, pero afirmaban no 
saber cómo y para que utilizar la lengua extranjera en su vida.

La metodología utilizada por la profesora de español era compuesta por clases expositivas 
y dialogadas, ilustradas con muchos ejemplos basados en el material didáctico. Lo lúdico según 
ella, puede ser una herramienta eficaz, pero aún poco trabajada. El foco de la clase era el libro, con 
algunos espacios para diálogos y pocos juegos.

A los alumnos les gustaban las clases, la profesora, y algunos la asignatura. Se puede percibir 
que la falta de una metodología más interactiva también influye en la adquisición del idioma y en 
la práctica del mismo. La maestra impartía sus clases en mayor parte en portugués, utilizando 
ejemplos en español, y a veces hablaba con ellos en la lengua extranjera, sin embargo, muy poco. 
Poseía apenas una clase por semana, lo que también limita el desarrollo del aprendizaje. El poco 
tiempo obliga la profesora a poner en sus planes contenidos que creía ser principales.   

Como el objetivo del trabajo era estudiar cómo la actividad lúdica ayuda en el proceso 
enseñanza/aprendizaje para conocer y estudiar mejor el cotidiano de las clases de leguas española, 
la metodología utilizada en la realización de este estudio se caracteriza en una investigación de orden 
bibliográfica e investigación de campo, de naturaleza descriptiva. También fue hecho cuestionario 
ya que es uno de los procedimientos más utilizados para obtener informaciones pues, aplicado 
de forma cuidadosa, esta técnica presenta confiabilidad pues según el análisis de Gil (2002) el 
cuestionario es la forma más rápida de obtenerse informaciones.

Observación en las clases 
La pesquisa de campo se concentró en la observación de la rutina de las clases de lengua 

española impartidas en el 6º año de la escuela Sintagma en la ciudad de Teresina. A través de 
ella se buscó adquirir informaciones de los métodos utilizados actualmente en el aula de lengua 
extranjera, para análisis de la compresión del contenido por los alumnos. Fueron observados 
tantos momentos de exposición de los contenidos, como las prácticas y actividades utilizadas por 
la profesora habitualmente, así, nosotras definimos de qué forma esas actividades acontecían, 
después, fue hecha la estructuración de una clase de repaso con cada uno de los contenidos ya 
trabajados por ella, haciendo la ligación entre jugar y aprender, adecuando el asunto a la didáctica 
lúdica, con la finalidad de estudiar y demostrar el resultado del contacto de los aprendices con la 
metodología presentada y su relación con el proceso de aprendizaje de ellos.

Fue también aplicado cuestionario a la docente para detectar la comprensión de lo lúdico 
que dispone, si trabaja con él, y cómo define la relación juego-educación.

Con la profesora, fueron utilizadas cuestiones abiertas por propiciar respuestas con mayor 
profundidad, necesitábamos de ella mayor libertad de respuesta para que fuera posible mayor 
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fidelidad en el resultado de esa parte de la investigación.
En primer momento, le preguntamos directamente qué es lo lúdico, tuvimos como respuesta 

que es una manera divertida y dinámica de enseñar algo a alguien. Pues para ella, lo lúdico ayuda el 
alumno a fijar el contenido y además de esto, la clase deja de ser monótona y aburrida y se queda 
interesante y atractiva. El otro cuestionamiento fue a respecto de la utilización de actividades lúdicas 
en sus clases y cómo evaluaba a sus alumnos en ese momento; dijo que las utiliza poquísimas veces 
y cuando las usaba, los evaluaba de acuerdo con la participación en las actividades.

A los alumnos les fue preguntado su gusto por las clases de español, la definición de las clases, 
la relación con la profesora y con su método de enseñanza, además de la presencia de lo lúdico en 
el aula. El cuestionario fue realizado por preguntas objetivas con cuestiones reducidas y aplicadas 
a la nuestro tema de investigación, basada en levantamiento de datos a un público destinatario en 
este caso, constituido de estudiantes, para añadir a los resultados de las observaciones hechas.

Las indagaciones no tenían relación directa con los aprendices para no influir en los 
resultados a ser interpretados. 

Por eso, es importante resaltar que el lenguaje de las cuestiones posee un grado más sencillo 
adaptado al nivel del público objeto con la intención de recolección de datos sobre comportamiento, 
valores, y acciones de los educandos sin generar ningún obstáculo.

Corroborando con Vygotsky (1994) en que el proceso de aprendizaje es puramente exterior, 
donde entra el papel del profesor con la enseñanza de buena calidad, y haciendo la integración del 
tema estudiado con la vida del estudiante, pues, en la mayoría de la veces los alumnos no perciben 
la utilidad del tema estudiado y así pierden el interés y la motivación para aprender.

Delante de esta realidad que están insertados los alumnos, fue hecha la siguiente pregunta 
¿A usted le gusta la asignatura de lengua española? De acuerdo con los resultados 100% (el cien 
por ciento) de los alumnos investigados del aula de 6o año les gusta. El papel del profesor en el aula 
de clase es esencial para tener resultados positivos en las asignaturas.

El según cuestionamiento fue sobre la opinión de los alumnos sobre las clases con algunas 
alternativas (buenas/agradables/normales/fatigosa). 

Se nota, que los resultados relacionados a este cuestionamiento tuvo como resultado que el 
50% (el cincuenta por ciento) de los investigados consideran las clases buenas, el 37,5% (el treinta 
y siete coma cinco por ciento) de ellos consideran agradables, el 12,5% (el doce coma cinco por 
ciento) normales y no hubo ninguno de los pesquisados que manifestase insatisfacción con las 
clases de español como demostraron los resultados.

El aprendizaje significativo ocurre cuando conseguimos relacionar un nuevo contenido con 
su conocimiento previo, dando significado a él de acuerdo con Ausubel (1982) cuyas formulaciones 
provenientes de los años 60, presenta entre las propuestas psicoeducativas la pareja entre la mente, 
su desarrollo y el aprendizaje que intentan explicar la evolución del individuo en el ambiente escolar.

De esa manera el alumno precisa procurar dar significado a lo que aprende para poder 
tener sentido, porque en este proceso de interactuar la nueva información a la estructura de 
conocimiento específico vuelve más sencillo el aprendizaje.

Uno de los factores que dificulta el proceso enseñanza/aprendizaje o hasta mismo en 
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la motivación de los alumnos en estudiar determinadas asignaturas es no encontrar en ellas 
significados para llevar para su realidad (vida), ocurriendo mucho con las asignaturas de exactas, las 
que tienen muchos cálculos, y frases como estas son costumbre oír “¿para qué aprender si no voy a 
usar en mi día a día?” lo mismo sucede con las asignaturas de lengua extranjera donde observamos 
el comentario a cerca de ella “ no voy ni viajar, ¿para qué estudiarla?” y acaban por transformarlas 
en aprendizajes mecánicos, que aprenden simplemente para hacer las evaluaciones y después de 
estas hechas, olvidarse, pues no había significado explícito para ellos.

Cuando fue hecho el siguiente cuestionamiento: “¿el español estudiado en clases usted lo 
utiliza en su día a día?” Se tenía como objetivo saber si la lengua estudiada estaba de alguna forma 
teniendo significado para ellos, pues para hacer uso de esta, no precisa específicamente viajar para 
fuera del país, porque estamos en un país rodeado de productos importados, estamos en la era de 
la globalización, y cuando no son los productos, son los medios de información los sitios sociales o 
el mercado laboral que exige conocimiento de lenguas extranjeras. 

Se verifica en los resultados que el 50% (el cincuenta por ciento) de los pesquisados, hacen uso 
de un aprendizaje significativo, que ellos llevan sus conocimientos adquiridos en aulas de clase para 
fuera y los otros 50% (el cincuenta por ciento) no hacen uso de lo que estudian en clases, en su día a día. 

En el contexto escolar una de las principales preocupaciones es la relación profesor/alumno. 
Siendo que cada ser humano se tiene modos distintos de relacionarse con el otro, basado en convivios 
y experiencias. Así siendo, el comportamiento de cada individuo varía de acuerdo con la naturaleza 
biológica, como también en la cultura que convive. Así siendo, la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar respetando las diferencias de cada persona.

Delante de estos hechos es importante la formación y comprensión de los profesores para que 
ellos pasen a darse cuenta de la importante dimensión que tiene su papel en la vida de los estudiantes.

Muchos profesores basados en el sentido común, creen que para realizar su profesión 
solamente se presenta un contenido a los alumnos en aula de clase. Es importante cambiar esta 
realidad para que haya una nueva relación entre profesor y alumnos en el convivio escolar.

Para que haya una mejor reciprocidad profesor – alumno, autores como Pimenta (2002), 
Libâneo (2005), hablan sobre la formación reflexiva de los profesores. Para Pimenta (2002), se hace 
necesario estudiar más el concepto, pues lo que está pareciendo es que el término “viró moda”, 
del que un objetivo de transformación propiamente dicho, mostrando que los maestros conocen el 
término “formación reflexiva” pero no se califican basado en él, solamente conocen de acuerdo con 
una corriente superficial, lo que impide su acto de reflexionar, sin que el término sea desconocido, 
ya que es muy comentado y poco fundamentado en el campo docente. Para Libâneo (2005),

la reflexión sobre la práctica no resuelve todo, la experiencia refleja no resuelve todo. Son necesarios, 
estrategias, procedimientos y modos de hacer además de una sólida cultura general que ayudan a 
mejorar el trabajo y mejorar la capacidad reflexiva sobre lo que y como cambiar (LIBÂNEO, 2005, p. 76). 

 

Así, la reflexión es el primer paso para que se pueda comprender la realidad en que está 
trabajando y a partir de ahí, unir con la práctica y rastrear estrategias que ayuden a mejorar en la 
realización del trabajo escolar. Asimismo, es importante la interacción profesor-alumno para que 
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ocurra el éxito en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
En la teoría de Vygotsky (1984), el punto central es la idea de interacción social y de mediación 

de los profesores, pues la actuación de este es de suma importancia, ya que él cumple papel de 
mediador del aprendizaje. Ya siendo que, el alumno es un sujeto en constante construcción y 
transformación. También la escuela es un hogar de construcción, de valorización del conocimiento, 
en el cual todos se sienten movilizados a pensar en conjunto. 

Por tanto para Vygotsky (1984), aula de clase es un local para construcción del conocimiento, 
justamente con el papel del profesor mediado para que haya una interacción constante en el 
proceso enseñanza/aprendizaje pues, el acto de educar es nutrido por las relaciones establecidas 
entre profesor y alumno.

Observemos las alternativas que fueron dadas a la siguiente pregunta: “¿cómo es su relación 
con el profesor de español?”.

De modo singular cada alumno tiene una relación distintita con cada profesor. Eso no 
implica decir que cuando el profesor no se lleva bien con determinado alumno de una determinada 
serie, no se dará bien con los demás.  Con eso, es muy importante que haya la interacción 
entre profesor/alumno como defiende Paulo Freire (2005) haciendo la sugerencia del diálogo como 
característica de fundamental importancia. En los resultados de la investigación el 75% (el setenta 
cinco por ciento) de los alumnos pesquisados consideran tener una óptima relación con el profesor, 
el 12,5% (el doce coma cinco por ciento) consideran tener una buena relación y la misma cantidad 
de la alternativa anterior, el 12,5% (el doce coma cinco por ciento), consideran tener una relación 
regular. Nadie optó por la opción pésima, que de cierta forma se torna menos preocupante en la 
relación profesor-alumno analizada en la investigación.

La indagación “¿La metodología utilizada por el profesor ayuda en el aprendizaje?” 
Tenía como objetivo de pesquisa verificar si la metodología utilizada por el profesor facilitaba el 
aprendizaje de los contenidos.

La mayoría de los investigados tuvieron dudas, lo que responde al cuestionamiento, por no 
tener conocimiento de la denominación “metodología”, con eso, procuramos esclarecer el término 
argumentando que sería la forma del docente enseñar en sus clases, para obtener resultados 
positivos. De acuerdo con los datos, el 100% (el cien por ciento) considera la metodología utilizada 
por el profesor facilitadora en el aprendizaje de la asignatura. 

Una de las mayores aspiraciones de los docentes es despertar en sus alumnos el deseo de 
aprender, aun sabiendo que es una difícil tarea de ser alcanzada, por cuenta de la diversidad de 
pensamiento e intereses. 

El docente interesado en hacer algo distinto para llamar la atención de sus alumnos, encuentra 
en las actividades lúdicas un fuerte aliado en el proceso enseñanza–aprendizaje. Pues, unido el 
sociointeraccionismo de Vygotsky (1984) y Freire (2005), sería la interacción entre profesor y alumno 
la clave para el alcance de los objetivos de las directrices educativas, y usar como recursos didácticos 
los juegos, tenemos un trío fuerte en el campo de enseñanza-aprendizaje. Alumnos, profesores y 
juegos bien trabajados en los contenidos pueden garantizar la tan buscada didáctica interactiva.

Hace falta que el aula de clase sea un ambiente capaz de proporcionar el crecimiento 
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cognitivo, social y emocional, donde se practique actividades agradables, con sujetos constructores 
de nuevas descubiertas, para que desarrollen y enriquezcan su personalidad. Para el profesor, 
eso simboliza un instrumento pedagógico que propicia la condición de conducción, estímulo y 
evaluación del aprendizaje. 

A partir de estos hechos percibimos que el carácter de integración e interacción contenida 
en las actividades lúdicas permite la construcción del conocimiento con acciones prácticas. 

Según Teixeira (1995) varias son las razones que llevan a los educadores a recurrir a las 
actividades lúdicas y a utilizarlas como un recurso en el proceso enseñanza- aprendizaje.

Las actividades lúdicas corresponden al impulso natural del niño, y en este sentido, satisfacer una 
necesidad interior, porque los seres humanos tienen una tendencia lúdica (TEIXEIRA, 1995, p. 23).

Por ser una actividad de tendencia humana, lo lúdico se puede adaptar a todos los niveles de 
aprendizaje, con buenos resultados. Pero hay desde apogeo del Imperio Romano, una banalización 
del juego que perdura hasta hoy, substraendo de esa fuente sus beneficios que son capaces de 
interactuar actividades mentales, físicas y cognitivas. Dejando para muchos padres, estudiantes 
y hasta mismo educadores la idea dicotómica entre lúdico y educación generada por un prejuicio 
antiguo que interfiere negativamente en investigaciones con ese tema. 

Juntando teorías de la psicología de Skinner (2003) que describe como la gente reacciona 
delante de los refuerzos (positivos o negativos) el interés humano es movido por las acciones 
que les gustan, en todos los ámbitos. En el educacional, no es distinto, asociando la educación 
a actividades agradables, el contenido se separa de la tecnicidad sin aislarse de su objetivo de 
enseñanza quedándose más humano resultando en los esfuerzos voluntarios definitivos para el 
éxito de una actividad lúdica. Para Santos (2001),

la educación por la vía de la actividad lúdica propone a una nueva postura existencial, cuyo paradigma es 
un nuevo sistema de aprender bromeando inspirado en una concepción de educación para además de 
la instrucción (SANTOS, 2001, p. 53).

El juego utilizado en el momento adecuado va a ayudar mucho en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y que el tiempo está determinado por su naturaleza desafiante, el interés del estudiante 
y el objetivo propuesto. En resumen:

El juego es un factor muy importante didáctico, más que un pasatiempo, es un elemento indispensable 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Educación a través del juego por lo tanto, debe ser la principal 
preocupación de todos los maestros que tengan la intención de motivar a los estudiantes a aprender 
(TEIXEIRA, 1995, p. 49).

A partir de lo que fue expuesto se preguntó a los alumnos a respecto de la utilización de 
la metodología, utilizando lo lúdico como recurso pedagógico en aula de clase. Constatamos que 
hubo predominancia de la respuesta “sí”, que la profesora utiliza lo lúdico en su didáctica, sin 
embargo, de acuerdo con nuestra observación, percibimos que la utilización lúdica en aula era rara, 
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argumentando la falta de tiempo, la profesora se justifica, pues, hay severas cobranzas relacionadas 
al consumo íntegro del material utilizado en la escuela, factor de acción del profesor, interfiriendo 
en su práctica, perjudicando la adquisición de la lengua. 

En los más variados ambientes está presente el acto de interactuar, de relacionarse. Si 
tuviésemos una visión más amplia de ambientes complejos, por ejemplo una sociedad, se constataría 
las variadas formas de interactuación y se traería más para nuestro contexto escolar y específicamente 
en la aula de clase nos encontramos con la relación profesor/alumno, alumno/alumno.

Para Freire (2005) la interacción se da por medio del diálogo, delante de esta realidad, el 
profesor debe procurar métodos relacionados con algo que los alumnos ya conozcan.

Así como Aquino (1996 apud MORREIRA, 2010) es el modo de actuar del profesor que 
actúa como personaje importante en el proceso educativo de esta relación, y de acuerdo con esta 
perspectiva, son variadas las posibilidades de actuación del docente, sustentado por la concepción 
político-filosófica del papel del docente. Añadida a la realidad de los alumnos, el plan de clase tiene 
que adecuarse a la particularidad del contexto social del alumno y al contenido a ser trabajado. 
Pensamiento que se complementa con lo que afirma Freire (1987): de que el docente antes de ser 
dueño de la palabra tiene que ser oyente, pues no es en el silencio que los hombres se hacen, pero 
en la palabra, en el trabajo, y en la acción-reflexión.

Así, se comprende que el aspecto cognoscitivo dice respecto a la acción de enseñar y al 
acto de asimilar, priorizando la transmisión de conocimientos. En este aspecto, el profesor no solo 
pasa una información o hace preguntas sino también oye y considera sus alumnos para que esos 
aprendan a expresarse en la lengua meta. El aspecto socio-emocional hace referencia a los vínculos 
afectivos entre los profesores y los alumnos, como también al comportamiento y conducta de los 
alumnos en aula; cabe al profesor controlar el proceso de enseñanza/aprendizaje estableciendo 
normas y dejando claro para los alumnos lo que se espera de ellos (LIBÂNEO, 1999).

En la clase observada, es posible observar que la profesora posee vínculo con los estudiantes 
que garantiza en la mayoría de ellos, libertad para expresarse, factor importante para adquisición de 
los contenidos. Los otros niños dijeron que no les gusta hacer preguntas por cuenta de características 
personales, como la timidez, que también necesita ser trabajada en un ambiente más informal, que 
puede ser logrado por la metodología lúdica presente en aulas de clase. 

Y en el último cuestionamiento, les fue preguntado a los estudiantes sobre la dificultad de 
aprendizaje de la lengua española que por ser nueva para ellos puede representar rechazo.

Al charlar con ellos, nosotras percibimos que a pesar de la observación haber sido hecha 
en el final del semestre, basada en los últimos contenidos estudiados por ellos, no ocurrió tanta 
familiaridad entre la asignatura y el contexto social de los aprendices. Sin embargo, los resultados 
a respecto de esa pregunta fueron positivos. 

El 75% de ellos creen que hay dificultad sí, pero por la necesidad de más valoración de 
la asignatura con más clases para abordaje más intenso. El 25% de ellos contestaron que la falta 
de afinidad con la lengua representa mayor obstáculo para aprender la lengua. Ninguno de los 
dicentes define la metodología de la profesora como inadecuada al proceso educativo.
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La práctica lúdica
Elegimos el mes de noviembre (del 2012) para la observación. La profesora tenía 

disponibilidad de 4 clases, siendo la última para aplicación de la evaluación del mes. Los contenidos 
trabajados fueron mezclados con vocabulario, curiosidad y gramática, con uso de texto de apoyo 
y asuntos divididos en: breve demostración de costumbres de la España en acciones habituales 
(como son hechas las comidas, desayuno, cena, siesta…) la conjugación y el empleo de verbos en 
el presente de indicativo, cómo usar el gerundio y cómo se forma, además de la descripción de las 
estaciones del año.

La metodología de la educadora se caracteriza por un abordaje de clases expositivas y 
dialogadas, siempre charla con los alumnos, y realiza prácticas escritas. Los alumnos se mostraban 
siempre colaborativos y participativos.

Nosotras no interferimos en las clases de presentaciones de los contenidos, en algunas veces 
en el final de las clases, hacíamos algunas preguntas para no interferir en la didáctica de la profesora.

En la última clase antes de la prueba, fue planeada clase lúdica con los contenidos ya 
impartidos por la profesora. La elección de la didáctica fue basada en el perfil observado de los 
alumnos y adaptada a los contenidos. Utilizamos dibujos, tarjetas con frases y palabras y el juego 
del repollo. Sin aislar los contenidos, para ganar tiempo para sacar dudas, caso ocurriesen.

Para empezar, la clase fue dividida en cuatro parejas, fueron hechas adivinanzas con las 
características de las estaciones del año, cada estación con cuatro preguntas sobre ellas, para 
aproximarnos de ellos. Cada adivinanza correcta resultaba en un punto para la pareja. Después 
fue añadido los otros contenidos en el juego del repollo formando un círculo con los estudiantes y 
comenzando a pasar el “repollo”, en esa parte, el grupo continuó en parejas y la pelota “el repollo” fue 
lanzada de una pareja para otra hasta nosotras pedimos que pare. La pareja que se quedase la pelota, 
sacaba una hoja del repollo, que tenía una palabra y un dibujo representando la acción de la palabra 
(verbos en la primera conjugación). La pareja debía crear dos frases con el verbo, una en presente y 
otra en gerundio de acuerdo con el dibujo. Caso quedase correcta, tenían el punto, de lo contrario, 
pasa a la siguiente y no ganaban punto. Y así. Sucesivamente, hasta la última hoja del repollo.

Todos participaron y crearon las frases con seguridad. Para cerrar, preguntamos a ellos cómo 
generalmente eran hechos los repasos, argumentaron que siempre eran hechos ejercicios copiados en 
sus cuadernos, y la opinión de ellos a cerca de ese método fue que es posible aprender divirtiéndose.

En la evaluación hecha después de esa clase resultó, en general buen resultado. Los alumnos, 
hasta los más tímidos, interactuaron, participaron y sacaron buenas notas al final.

Consideraciones finales
Todo convida entonces a revalorizar los aspectos lúdicos y culturales como auxilio a la 

educación, y para su eficacia, comprender cada uno en su particularidad, tanto el grupo a aprender, 
como el contenido a ser trabajado. 

Es bien verdad, que para uso de esa alternativa, es indispensable el preparo del docente, 
fijar bien los objetivos a ser alcanzados, conquistar el alumno para mayor participación pues sin ella 
la clase no se desarrolla. 
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Tratar de lo lúdico en la educación es una temática extensa, sobre la cual mucho más puede 
ser añadido, es de suma enfatizar que el éxito pedagógico de cualquier trabajo va a depender de la 
postura del profesor durante la realización de su práctica.

Proponemos una educación basada en la interacción colectiva, que disminuya el individualismo, 
envolviendo el alumno en un contexto social, que desarrolle en el individuo el pensamiento crítico 
y cooperativo que desafíe el aprendiz a llegar a sus propias conclusiones, resultado que fácilmente 
alcanza la actividad lúdica bien trabajada, como vimos al analizar sistemáticamente los resultados 
obtenidos en esa investigación, que es solo un norte para posteriores investigaciones que llegan 
cada vez más cerca de la potencialidad que podemos explorar con la relación lúdico-educación. 
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METATEATRO, REVOLTA, AMOR EM TIEMPOS 

DE INDIGNACIÓN, DE ALFONSO VALLEJO

Ester Abreu Vieira de Oliveira 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES)

Alfonso Vallejo, médico, professor de Patologia, com exposições de pinturas vanguardistas e 
superrealistas em várias cidades da Espanha e com quadros de sua autoria no acervo da Biblioteca 
Nacional; com 15 livros de poesias e 37 obras de teatro traduzidas para alguns idiomas (inglês, 
polaco, francês, português e italiano) – com algumas delas representadas em vários países –,revela 
em suas obras, poéticas ou dramáticas, a sensibilidade de um artista e o reflexo de um homem 
sensível com a realidade à qual pertence. 

Como dramaturgo, o nome de Vallejo encontra-se nos livros de dramaturgia espanhola, 
junto com nomes de autores que se tornaram conhecidos durante a transição política, sendo ele 
destacado por propor um teatro de superação do realismo.1 

Devido à especificidade de seus textos dramáticos e à configuração dos personagens de 
suas obras, representando problemas universais do homem, os críticos encontram dificuldade em 
enquadrar Vallejo em escolas teatrais e em um bloco especifico de geração. Essa é a razão pela qual 
o crítico César Oliva o chama de “autor ilha”. Seu teatro mostra a situação dramática humana como 
uma forma de rebeldia; intensifica-a com a paródia e, por isso, seus textos têm um ar de zombaria.

O teatro é um meio pelo qual a sociedade exterioriza seus conflitos, dramaticamente, 
expressos por meio de situações e por meio da “fábula” e representados por atores que “se 
divertem” diante de um público. O teatro tem, como característica, fazer com que o receptor 
considere a mensagem como não real, ou, mais exatamente, como não verdadeira. O estado de 
“sonho” do teatro é uma construção imaginária, na qual o espectador sabe que está radicalmente 
separado da existência cotidiana. 

No teatro, tudo acontece como se o espectador estivesse em uma zona dupla de espaço de 
realidade e de sonho. E o sonho do sonho é a verdade, na concepção de Freud. Mas o sonhador, 
no teatro, deve saber que sonha, ainda que não creia. Do contrário, terá o comportamento de Don 
Quijote, diante do teatro de marionetes, no retablo de Maese Pedro (CERVANTES, 2004, segunda 
parte, cap. 25-26), que atua junto com os artistas porque confunde realidade e fantasia. Isso ocorre 

1  A sua fortuna crítica e muitas de suas obras estão disponíveis na Web. Cf. o portal Alfonso Vallejo  
(<www.alfonsovallejo.com>) e o portal da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (<www.cervantesvirtual.com>).



• 598 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

pela presença da mímesis – “imitação dos seres e suas ações” –, porque o teatro obedece às leis do 
cotidiano, à lógica que se prende à prática social. Por isso, as leis que o regem parecem ser retiradas 
de um imaginário restrito. 

Como o dramaturgo procura oferecer semelhança com a realidade do universo 
socioeconômico do espectador, este, diante da realidade que se imita com verossimilhança – no 
caso referido, de Don Quijote, a imitação do mundo das novelas de cavalaria –, se encontra contrário 
à passividade e, como sonhador, a realidade que vê se parece com o seu mundo “imaginado” ou 
de outro que ele conheça. No entanto, o espectador não pode intervir no mundo fechado cênico, 
porque vive no universo “real”; se isso fizer, destruirá o espaço cênico. Um exemplo dessa destruição 
foi a atitude de Don Quijote, que, intervindo na defesa de Don Gayferos no resgate de sua amada 
esposa Melisendra, prisioneira dos mouros na cidade de Sansueña (antiga Zaragoza), provocou a 
destruição total do retábulo e, ao voltar à “realidade”, teve de arcar com as despesas do prejuízo 
(CERVANTES, 2004, segunda parte, cap. 26). 

O dramaturgo, portanto, aproveita o teatro para criticar a sociedade; mas essa crítica, que 
vem do teatro, se adapta ao seu objetivo e difere da crítica individual, subjetiva e imparcial, que 
não tem a função de atirar a grande massa para este ou aquele procedimento, mas objetiva elevar 
o nível crítico do público e nos ensinar, antes de tudo, a respeitar. E é essa censura à teatralidade, 
quando levada à cena, e como o teatro é, por excelência, a arte de fingir, finge ser teatro utilizando-
se do recurso do teatro dentro do teatro.

Tiempos de indignación
Alfonso Vallejo, em Tiempos de indignación – uma obra em um ato com 11 quadros –, revive 

mitos antigos, como Don Juan, de José Zorrilla (século XIX) e modernos, do século XX; destaca 
amores lesbianos entre duas célebres escritoras inglesas do século XX, Virgínia Woolf e Victoria 
Sackville (Vita); evidencia situações e costumes próprios do século XXI e recorre a situações próprias 
de uma encenação ou de um ensaio para a realização de uma representação teatral com variadas 
situações de riso, de ação, conflito e tensão, numa exigência de representações multigenéricas. 

São três atores que atuarão como Katy, Silvia e Pippo, representando personagens numa 
polifonia de vozes que conformam um coro, em uma forma moderna de adaptação da técnica 
clássica do teatro grego.

A atriz-personagem Silvia – que o autor propõe que seja uma mulher de uns 30 ou 40 anos, 
alta, magra e bonita – deve se apresentar sensível, intelectual, frágil e complexa, representando, 
algumas vezes: a ela mesma como atriz, com seus problemas; outras vezes será a escritora inglesa 
Virgínia Wolf; e, outras vezes, será a romântica Dona Inês, da obra Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 

Como uma ou como outra, tanto como escritora Virgínia quanto como personagem Dona 
Inês, quando a atriz Silvia as representa, introduzem-se em suas falas textos e situações que as 
identificam e tornam a obra repleta de intertextualidades literárias. Como a própria atriz, Silvia cita 
situações nas quais ela, nessa profissão, sofre devido aos problemas econômicos e, principalmente, 
pelos abusos sexuais, prepotências do sexo oposto, mostrando o seu menosprezo pelos homens 
rudes e sem cultura. E como personagem-atriz, Silvia também vai sentir atração sexual por sua 
colega Katy, igual à que Virginia sentia por Vita.
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Situações semelhantes ocorrerão com Katy, a outra atriz-personagem, quem o autor sugere 
que deve ser mais nova do que Silvia. Deve se mostrar: ambiciosa e insatisfeita com a profissão; 
masculina e feminina; forte e doce; cruel e vingativa; áspera e agressiva, ao mesmo tempo; e 
dominadora. Algumas vezes é ela mesma, Katy; outras vezes é a amante de Virgínia, a escritora 
Victoria Sackville (Vita), outras vezes é a abadessa do convento de las Calatravas, da obra de 
Zorrilla. Como Vita, ela tem muito do personagem Orlando, da obra de mesmo nome, de Virgínia. 
Nesse papel, defende Virginia dos descaramentos de Pippo e mostra o valor literário e mítico de 
Virgínia: “¡[...] mi amada, que tiene un lugar en la Historia... que... quita sentido!”, além de também 
falar de seus gostos sexuais pessoais.

Katy mostra-se ciumenta quando Silvia, como Dona Inês, se declara rendida por Don Juan: 
“[...] que a vos me atrae en secreto / como irresistible imán” e diz: “[…] Que tú y yo nos queríamos de 
verdad, ¡tía¡ ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Que aunque esto sea teatro… Me estás empezando 
a mosquear! ¡Que le pones una carne a lo que dices…!”. E, em seguida, declara o interesse que por 
ela teve Virgínia e a importância da obra Orlando.

Katy é sempre falsa e cruel, quer representando esta ou aquela personagem. Como Vita, 
se mostra ciumenta e invejosa do sucesso literário de Silvia (como Virgínia) e do sucesso e papel 
principal desta nas peças que estão representando – Tiempos de indignación e Don Juan Tenorio –, 
e manifesta a intenção de matá-la. Como atriz Katy, vai se mostrar ciumenta com o ator Pippo, que 
representa Don Juan.

Pippo, falso e cínico, é o ator-personagem masculino, quem declara que não é um ator 
por amor à profissão, mas só por conveniência (cômico e trágico, exigências quase sempre 
presentes na obra de Vallejo, em ações multifacetárias do artista); às vezes é o marido de Virgínia, 
o escritor e ensaísta Leonardo Woolf, outras vezes representa Don Juan Tenorio, com imponência e 
grandiloquência. Com suas ironias, piadas e atuação, ele provoca reações nas personagens, pondo 
suas características em relevo. 

Tiempos de indignación tem, como local da representação, a cidade de Cádiz (Espanha), 
num período da ditadura franquista, de apertos econômicos. Num monólogo, no Quadro VI, 
dirigido ao público, Pippo, ator-personagem, como Don Juan Tenorio, manifesta o papel do teatro 
de, para satisfazer ao público, eleger o gênero tragicômico, pois o riso ajuda o espectador a fugir 
de sua dura realidade:

(PIPPO CON EL GORRO DE JUAN TENORIO. HABLA AL PÚBLICO.) 
PIPPO – La vida tiene el sentido que se le quiera dar. Tantos como se le quiera dar. Es decir: infinitos. Y en 
Cádiz, como en tantas otras ciudades, la gente tiene algo extraordinario: el sentido del humor. Don Juan 
Tenorio se estaba convirtiendo en un gran éxito de público. ¿A que no saben por qué? Porque la gente se 
partía de risa. […]
Nadie comprendía por qué. Pero el público, que vivía en una tremenda crisis económica, política y espiritual, 
con desahucios a diario, a veces con suicidios de los propietarios se tomaba todo a cachondeo. Y cuando 
se encendía la luz en el escenario… incomprensiblemente empezaban las risitas… y al primer parlamento 
estallaba una carcajada general. Yo, como don Juan Tenorio, intentaba mantener el control. Pero ése era 
mi punto flojo. Que tenía la risa contagiosa… y cuando empezaban las risas, yo hacía por contenerme… 
por sujetarme… pero cuando llegaba don Luis… con esa capa raída, ese sombrero andrajoso y esa barba 
postiza de lado yo no podía controlarme y me empezaba a reír, la gente, fuera de sí, aplaudía a rabiar… y 
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el pobre don Luis, que conseguía mantener el tono de tragedia… cuanto más serio y pálido se ponía, de 
mala leche, todo hay que decirlo, el público bramaba, le insultaba y maldecía, como si estuviéramos en 
Carnaval, y cuando al final, con ganas o sin ganas, esbozaba una sonrisa, la gente aplaudía, partiéndose de 
risa y cantaban el tanguillo de los duros antiguos y yo me partía de risa (VALLEJO, 2013). 

Em Tiempos de indignación, Vallejo faz uma autorreflexão do teatro, criando situações em 
que atores e personagens representam uma e outra obra e representam eles mesmos, uma das 
tônicas do teatro contemporâneo – o que traz uma dúvida sobre onde se unem ou se separam o 
texto e a representação e se evidencia a teatralidade. 

A noção de teatralidade, empregada por Roland Barthes no estudo que fez sobre o teatro de 
Baudelaire, não é teatro; aparece ao mesmo tempo em que surge a noção de literalidade na Escola 
de Praga, como característica da literatura, que usa palavras de forma diferente da utilizada na fala 
corrente.2 Logo, teatralidade é um conceito recente, que acompanha o fenômeno de teorização do 
teatro no sentido moderno do texto. Reflete sobre a especificidade do gênero e define conceitos 
abstratos como o de signo, bem como o de semiotização retórica do discurso, que fundamenta as 
relações entre o real e o literário como expressões sígnicas.

Numa peça teatral, há vida. Vemos pessoas que se encontram umas com as outras. São ações 
representadas. Algumas vezes o personagem faz com que outros à sua volta representem também, 
preparando o palco para as atuações e, de certa forma, conclamando o público a representar. 
Esse teatro no teatro não diz o real, mas muda o signo da ilusão e denuncia o do contexto cênico 
que o envolve. Nele, o personagem alude ao próprio signo teatral, do qual faz parte. Esse é um 
recurso que aparece em algumas obras, para citarmos algumas obras representativas: Hamlet, de 
Shakespeare (1988), Seis personagens em busca de um autor, de Pirandello (2004), A vida é sonho 
e O Grande teatro do Mundo, de Calderón de la Barca (1951), e em Retábulo de las Maravillas, de 
Cervantes (1987). Nessas obras, há um espelhamento na própria arte. Mas a peça dentro de outra 
peça representa apenas uma das possibilidades do metateatro e do mise-en-abyme dramático, 
porque serão um metateatro, também, os artifícios dos quais se vale o autor para mostrar a vida 
como ela é, em sua teatralidade, colocando os personagens conscientes de sua ação teatral. É um 
recurso literário de confrontação dramática entre o fictício e o real.

Quando há um metateatro, o espectador é levado a tomar consciência do duplo estado das 
mensagens que recebe. Para ele, torna-se uma relação complexa, pois, primeiro, tem que negar 
o que aparece no conjunto do espaço cênico e, depois, tem que colocar à parte o lugar onde foi 
operada a teatralidade.

Shakespeare, em A Tempestade, escreve: “Somos feitos do mesmo material que os sonhos 
e a nossa curta vida acaba com um sonho” (1988, p. 952), e Calderón de la Barca, em A vida é sonho 
(1988), questiona o que é a vida e responde que ela é uma ilusão, uma sombra, uma ficção. Logo, 
o maior dos bens é de pouco valor, já que toda a vida é sonho, e os sonhos não passam de sonhos. 
E em que melhor lugar os sonhos se realizam como se fossem realidade? No teatro, num palco, 
numa representação teatral, numa metapeça, pois onde está a fantasia comum, ali a vida tem que 

2  Barthes se interessou pelo teatro e escreveu vários artigos sobre teatro. Nos anos de 1930, foi um dos 
fundadores do Grupo de Teatro Antigo, e nos anos de 1950, com Bernard Dort, foi um dos incentivadores da revista 
Théâtre Populaire.
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ser sonho, e o mundo, um palco.
Se em O grande teatro do mundo, o mundo é um palco e todos os homens e mulheres 

apenas atores, em Seis personagens em busca de um autor há uma convocação a atuar. Em A vida 
é sonho, Calderón de la Barca pensa que o mundo é um palco, e que se representa melhor a vida 
quando se sente que ela é um sonho. Em Hamlet (1988), o espetáculo encerra com o objetivo de 
comprovar a consciência do rei. Nessas obras, os personagens agem como um autor dramático, 
para impor determinada postura ou atitude para o(s) Outro(s). Esse recurso técnico, empregado 
por estes dramaturgos – de um teatro (ou uma peça) dentro de um teatro –, é o de uma metapeça. 
Contudo, esclarecemos: para que haja a técnica do teatro no teatro, não é preciso que exista 
uma peça interna contida na primeira, porque, se houver um protagonista que finja um papel e 
a realidade fingida apareça como já teatralizada, há um metateatro. Um ou vários personagens 
agem em um determinado momento como um autor dramático, impondo sua atitude a um Outro. 
Para citar um exemplo em Tiempos de indignación dentre vários: o diálogo entre Katy e Pippo, em 
que os atores-personagens comentam sobre seus papeis representados e mostram a realidade da 
imaginação dramática.

KATY – Y yo Vita Sackville, también escritora inglesa del siglo anterior. No me lo ha preguntado seguramente 
porque le gusto menos que Virginia. Pero por si acaso se le ocurre preguntármelo… me adelanto y se lo 
digo. Porque con esas fachas de Juan Tenorio que tiene… igual si le falla una, quiere usted, probar con la 
otra, por si suena la flauta. 
PIPPO – No es exactamente eso, señorita. Yo voy vestido de Juan Tenorio porque… 
SILVIA – ¡Anda mi madre!
PIPPO – Voy vestido así… porque soy actor, ¿sabe? 
KATY – ¡Otro más! Si es que salen de debajo de las piedras… 
PIPPO – Pero yo en mi vida particular no soy nada ligón, la verdad. Porque no me hace falta. A mí me 
ligan (VALLEJO, 2013).

Afirma Lionel Abel (1968) que o metateatro trasnsmite de longe o sentido mais forte de que 
o mundo é uma projeção da consciência humana. Acrescenta o autor que esse recurso “[...] torna a 
existência humana mais semelhante ao sonho por nos mostrar que o destino pode ser superado”, e 
que “[...] pressupõe que não existe mundo senão aquele criado pela luta humana, pela imaginação 
humana” (ABEL, 1968, p. 149-150).

Enfim, o recurso metateatral é uma forma necessária para a dramatização de personagens 
que participam de sua própria dramatização. Com essa técnica, o herói nunca pode ser derrotado, 
como acontece com o herói da tragédia grega. E tornando a vida um sonho, na representação, o 
espectador também adquirirá essa noção, como resultado do efeito da peça; mas, como há atores 
que são espectadores do interior da teatralização e enviam ao público a mensagem recebida, o signo 
teatral torna-se complexo porque, na peça teatral, o que se representa é fingido, e o espectador 
sabe disso, e quando dentro da “grande” peça surge uma segunda dramatização que “absorbe” os 
elementos fictícios, a condição fingida da obra marco, o conjunto, torna-se complicado. 

Lionel Abel, comparando a tragédia com o metateatro, observa que a “[...] tragédia transcende 
o otimismo e o pessimismo, transportando-nos para além de ambas essas atitudes. O metateatro faz-
nos esquecer a oposição entre o otimismo e o pessimismo, por fazer-nos cismar” (ABEL, 1968, p. 150). 
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A peça Tiempos de indignación é trágica e cômica. A mescla de estilos torna o espetáculo 
variável, mas sem perder a unidade proposta pelo autor, que indaga, explora o mundo cômico 
e a psicologia do ser humano – homens e mulheres – nas manifestações de suas consciências, 
apontando a teatralidade destas. 

Vallejo tem, como uma das fontes dessa obra, Orlando (2011), obra escrita por Virgínia 
Woolf em 1928 que delineia um personagem bissexual, para cuja criação a escritora tomou, como 
base, a vida de sua amiga Vita. É um romance importante na literatura inglesa e para estudo de 
gênero. O personagem percorre mais de três séculos, ou seja, 350 anos da história britânica e da 
vida do personagem aristocrático Orlando, que muda de gênero. Atua como homem e como mulher 
e, por isso, Virgínia, em Orlando, trabalha ambiguidades da identidade feminina e masculina. 

Em Tiempos de indignación, a ação passa pelo século XIX, pelo século XX, citando situações 
da época da Guerra Civil espanhola, e vai até a atualidade. Assim como em Orlando, o tema é o 
tempo e a dicotomia sexual mulher/homem, ou a bissexualidade da mulher. Além disso, a obra 
trata da representação teatral e Vallejo cria uma situação, em Cádiz, durante um carnaval, entre três 
atores-personagens (Silvia, Katy e Pippo), que representarão Don Juan (o de Zorrilla), Virgínia Woolf 
e Victoria Sackville e as circunstâncias de suas vidas e dados biográficos, ao mesmo tempo em que 
atuam como personagens deles mesmos. É também num dia de carnaval que Zorrilla dá início à sua 
obra Don Juan Tenorio. Mas, além dessas recorrências, o autor evidencia um boletim de ocorrência, 
sobretudo do sul da Espanha (que pode ser de qualquer outro lugar), região onde brutais mortes 
ocorrem, principalmente por enforcamento e por queimadura voluntária com gasolina, levadas a 
termo muito mais por desespero, pela falta de dinheiro que ocasionou a perda do lar pelo despejo, 
do que por adultério. Preocupado com a encenação, Vallejo destaca o cenário, a iluminação e o 
som, variando este último segundo a circunstância, com música clássica ou popular. No Quadro XI, 
o último, representa a morte na porta do teatro não como uma representação teatral, mas como 
mais um desespero humano que se mostrava:

SILVIA – ¡Y entonces ocurrió un hecho terrible que conmocionó a la ciudad y a toda la gente del teatro! 
Un día un desahuciado se quemó a lo bonzo a la puerta del teatro. 
KATY – Ya no era Virginia Woolf ni Vita Sackville… 
SILVIA – Ni la emoción ni el arte ni el espectáculo… 
KATY – Ni la ambición de subir, ni el poder ni incluso las pasiones… 
PIPPO – Era el cadáver de un hombre plantado ahí ante nosotros como una trágica realidad. 
SILVIA – Ya no eran los problemas personales de algunas personas convertidos en actores para representar 
diferentes situaciones confusas y sin ninguna lógica, sino la dura y terrible garra del sufrimiento y la 
desesperación… 
PIPPO – Entonces, aterrados, todavía con el olor a carne abrasada, entrando desde la puerta del teatro… 
KATY – Nos cogimos del talle… 
SILVIA – De la espalda y de las piernas… 
PIPPO – Con fuerza… 
SILVIA – ¡Con rabia! 
KATY – ¡Casi con desesperación! 
(TODOS JUNTOS AL UNÍSONO) ¿Qué es la vida sin amor? 
(Réquiem y Carmina Burana entremezclados, crecientes, invadiendo la sala, con la luz subiendo. 
Oscuridad) (VALLEJO, 2013).
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Terminamos reafirmando a singularidade da arte dramática: centrada na natureza humana, 
em seus infortúnios e desafios e, como lei do teatro, para manter o interesse num crescendo, 
apropria-se do suspense. Palavras e objetos participam desse momento da história e do movimento 
da história na construção do espetáculo (da teatralidade). A realização pertence ao presente fingido, 
ao presente da produção dos objetos por meio dos quais se transformam as relações dos homens 
entre si e dos homens com as palavras. O espectador tem um papel passivo, mas pode ser visto 
com um olhar que envia “signos”, indicando uma função fática (ou de contato, na concepção de 
Roman Jakobson). Contudo, é muito complexa a função do espectador, pois este tira as informações, 
escolhe, rejeita e passa adiante, num papel de multiplicador do espetáculo. 

As ações que se realizam no teatro fazem dessa arte um sistema complexo de integração, 
multidisciplinar, experimental, humano e inovador, pois nele a realidade se faz sonho “real” por 
meio da representação. Por meio dele, há transmissão de conhecimento para o espectador, e, 
semelhantemente à vida, nele se encontram os diferentes acontecimentos de que é protagonista o 
ser humano: o humor, a tragédia, a ventura, a infelicidade, a vida e a morte. 

O teatro é um processo complexo de comunicação, muito mais intrincado que qualquer 
outro tipo linguístico e literário de comunicação por ter duplo destinatário e duplo receptor, pois 
coloca, de um lado, o personagem, para o qual se destina o signo, e do outro, o espectador. O 
olhar deste constitui a condição necessária para a teatralidade, em que há uma relação com o 
mundo e com o imaginário pois, quando olha, ele se transforma em um personagem-ator, porque 
o acontecimento se modifica em signo. Na teatralidade, há uma relação com o mundo e a fantasia. 
O teatro só existe pela teatralidade. O produtor e portador da teatralidade é o ator, que tem como 
objetivo fazer com que o espectador esqueça de que está no teatro. E Vallejo, em Tiempos de 
indignación, num jogo de ficção e realidade, procurando provocar no espectador um estado de 
diversão e de meditação, confirma, numa forma de rebeldia e de protesto contra as injustiças da 
vida, o que já se sabe, que o teatro é um efêmero agora, taxativamente e implacável imediato, em 
que numa representação estão presentes espectadores e atores.
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Introdução
O surgimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem modificado muitas 

atividades da vida moderna. Tais modificações também têm atingido o processo de ensino/
aprendizagem, nos levando a refletir e a pesquisar sobre as consequências dessas novas práticas 
sociais e o uso da linguagem na sociedade. O crescente aumento na utilização das novas ferramentas 
tecnológicas (computador, Internet, cartão magnético, caixa eletrônico etc.) na vida social exige 
dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos.

Por essa razão, com o surgimento de um novo tipo, paradigma ou modalidade de letramento, 
o digital, consideramos o letramento uma necessidade dos indivíduos de dominar um conjunto 
de informações e habilidades mentais que devem ser trabalhadas pelas instituições de ensino, a 
fim de capacitar os alunos a não só dominarem a língua espanhola como língua adicional (ELA), 
mas também a viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada vez mais cercado por 
máquinas eletrônicas e digitais.

Neste trabalho, procuramos refletir sobre o mais recente desafio pedagógico que se 
coloca para os docentes: letrar digitalmente em ELA uma nova geração de aprendizes, crianças 
e adolescentes que estão crescendo e vivenciando os avanços das Tecnologias de Informação e 
Comunicação e, consequentemente, sobre o material didático com que letramos os estudantes. 
Assim, a proposta de formação docente, que se baseia no desenvolvimento de novas competências 
e letramentos, tem por fundamentação o que nos afirma Coscarelli (2002), Ribeiro (2005) e Soares 
(2002). Além disso, se objetiva a apropriação crítica das tecnologias e de novos letramentos 
de forma que os usos pedagógicos das TIC tragam uma mudança nos paradigmas educacionais 
(KENSKI, 2012; PRETTO; ASSIS, 2008).

Novos Letramentos e a Cultura Digital
Vivemos na “Sociedade em Rede” de Castells (2000), mergulhados na “Cibercultura” de Lévy 

(2010), na qual as tecnologias digitais, cada vez mais inseridas no nosso cotidiano, trazem enormes 
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transformações e desafios para a sociedade. Entre as transformações, estão a alteração da relação 
espaço-temporal – permitida pelo ambiente virtual –, assim como novas práticas comunicacionais e 
novas relações sociais, marcadas pelos recursos eletrônicos (LEMOS, 2003), que assumem diferentes 
recursos e potencialidades – e, dependendo do uso que damos a elas, isso nos permite desvendar 
novos e promissores horizontes para nossas práticas sociais, dentre elas a educacional.
 Neste cenário, as tecnologias desempenham um papel fundamental na produção e distribuição 
da informação, assim como nas relações entre os indivíduos no espaço virtual – fato que abre diversas 
possibilidades do ponto de vista social e educacional, mas também gera grandes desafios. O novo 
paradigma tecnológico, emergente com a introdução da Web 2.0, permite aos usuários exercerem um 
papel mais ativo na busca, compartilhamento e produção de informação e construção de conhecimento. 
O avanço de novas ferramentas disponíveis no ambiente on-line permite que se vislumbrem novas 
abordagens educacionais, através de maior interação e colaboração entre alunos e professores em 
comunidades virtuais no ciberespaço, fundamentadas na organização de redes de aprendizagem.

No cenário contemporâneo de mudanças, com necessidade constante de inovação em 
processos de disseminação de informação e construção do conhecimento, a educação encontra 
um ambiente favorável para uma mudança de paradigmas. Variados Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs) possibilitam a construção de conhecimento e aprendizagem no ciberespaço 
não mais restringindo o processo educacional a um tempo ou espaço específicos. Neste contexto, 
diversas ferramentas de mídias sociais (Wikis, sites de Redes Sociais, sites de compartilhamento de 
vídeos e fotos, sites de realidade virtual, marcadores, entre outros) abrem novas possibilidades e 
perspectivas para uma educação mais aberta e flexível.

Ao mesmo tempo em que o avanço das tecnologias abre novas possibilidades para os 
processos de ensino e aprendizagem formais e não formais, despertando o interesse por novas 
abordagens e aplicações educacionais para o novo ferramental da pós-modernidade, fazem-se 
necessários um olhar e uma reflexão crítica sobre estas ferramentas e seus impactos na sociedade 
contemporânea, uma vez que estas tecnologias não são neutras (LÉVY, 2010) e, muitas vezes, são 
consumidas acriticamente, reproduzindo a nova ordem mundial.

Os avanços tecnológicos e a rapidez com que novas ferramentas surgem e passam a permear 
nosso cotidiano geram a necessidade de atualização e aquisição de novos conhecimentos para 
dominar as novas técnicas. Novas tecnologias surgem diariamente, e são utilizadas pela educação 
no intuito de proporcionar novas formas de interagir com o conhecimento. Situado nesse contexto, 
o projeto tem por objetivo propor uma estratégia da aprendizagem da compreensão escrita a 
partir das tecnologias, voltada para a formação contínua de professores de Espanhol como Língua 
Adicional (E/LA), visando à apropriação crítica das tecnologias a fim de potencializar sua utilização na 
educação, uma vez que, se os professores fazem apropriação das possibilidades dessas tecnologias 
na sua prática pedagógica no ensino de língua estrangeira, o professor terá o papel de mediador 
da aprendizagem do aluno, facilitando-lhe o domínio e a apropriação dos diferentes instrumentos 
culturais, entre eles a linguística e o digital.

Sabemos que novos comportamentos e novas linguagens são produzidos com a utilização 
de novas tecnologias, demandando novas competências para professores que vão muito além 
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do conhecimento técnico para operar tais ferramentas. O conhecimento na pós-modernidade é 
líquido, fluido e sofre constantes mudanças, sendo impossível segurá-lo ou detê-lo (BAUMAN, 
2002). Dada a velocidade com que as inovações ocorrem e novas ferramentas passam a fazer parte 
do nosso dia a dia e das nossas salas de aula, surge o desafio de identificar como as tecnologias 
ajudam no aprendizado da leitura e no processo de letramento em E/LA. É notório que a internet 
abre novas perspectivas – dentre elas muitas ferramentas que, usadas como mediação pedagógica, 
vem auxiliar os professores no processo de letramento, proporcionando aos nossos estudantes se 
envolverem na construção de seu próprio aprendizado e de forma autônoma.

Cultura Digital para a Formação Docente
A apropriação das constantes mudanças desde uma perspectiva crítica permite ir além 

do conhecimento técnico e operacional no manuseio das tecnologias, tornando-os capazes de se 
apropriarem criticamente dessas ferramentas. Assim, os docentes, em suas práticas pedagógicas, 
promovem transformações no contexto educacional. Entretanto, infelizmente, o que percebemos 
é outra realidade, como aponta Vani Kenski (2013) ao constatar o abismo entre o ensino mediado 
pelas TIC e as possibilidades geradas por elas, afirmando que

a cultura tecnológica exige a mudança radical de comportamentos e práticas pedagógicas que não são 
contemplados apenas com a incorporação das mídias digitais ao ensino. Pelo contrário, há um grande 
abismo entre o ensino mediado pelas TICs – praticado em muitas das escolas, universidades e faculdades 
– e os processos dinâmicos que podem acontecer nas relações entre professores e alunos on-line (KENSKI, 
2013, p. 68).

Neste sentido, a inclusão das tecnologias tem por finalidade desenvolver estratégias de 
leitura que ajudem na compreensão de textos escritos, ampliando o conhecimento do vocabulário 
específico e de estruturas sintáticas próprias da língua estudada, levando os alunos a também 
familiarizar-se com as diferentes variedades de registros das línguas a partir da utilização dos vários 
gêneros textuais.

Capacitar os estudantes por meio do desenvolvimento da destreza leitora faz parte do 
que se propõe para a Educação Básica. A leitura se trata de uma habilidade imprescindível para 
o desenvolvimento cognitivo no processo de ensino-aprendizagem de línguas, seja materna ou 
estrangeira. Esta orientação se apresenta nos documentos que direcionam o ensino de línguas no 
Brasil: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares Nacionais (OCN). 
Os PCN de língua estrangeira afirmam:

Note-se também que os únicos exames formais em Língua Estrangeira (vestibular1 e admissão a cursos de 
pós-graduação) requerem o domínio da habilidade de leitura. Portanto, a leitura atende, por um lado, às 
necessidades da educação formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social 
imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o desenvolvimento 
integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial na escola e aprender a ler em outra língua 
pode colaborar no desempenho do aluno como leitor em sua língua materna (BRASIL, 1998, p. 20).

1  Atualmente o exame formal do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o ensino médio de língua 
estrangeira é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



• 608 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Nas OCN para o Ensino Médio, há a orientação do desenvolvimento da habilidade leitora 
para o ensino de línguas e assegura-se que, na língua materna, “[...] as ações realizadas na disciplina 
Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento de 
habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta” (BRASIL, 2006, p. 18). Além disso, o mesmo 
documento nos orienta a

conviver, de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de produção e leitura de textos, 
atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem – escrita, oral, imagética, digital etc. –, de 
modo que conheça – use e compreenda – a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de 
letramento multissemiótico em emergência em nossa sociedade [...] (BRASIL, 2006, p. 32).

Para o ensino de língua estrangeira, as OCN, no que se refere à compreensão leitora, 
ressaltam que se deve “[...] no que concerne à leitura, contempla pedagogicamente suas várias 
modalidades: a visual (mídia, cinema), a informática (digital), a multicultural e a crítica (presente em 
todas as modalidades)” (BRASIL, 2006, p. 98). Portanto, a partir das documentações que regem a 
educação no Brasil (PCN e OCN), o desenvolvimento da destreza leitora com a inclusão de subsídios 
da tecnologia digital é uma necessidade para a formação dos professores que vivem na sociedade 
do conhecimento e da informação.

Na cultura contemporânea, onde variadas tecnologias permeiam o nosso cotidiano 
impondo diversas transformações na sociedade, fazem-se necessárias profundas transformações 
nos processos educacionais a fim de empoderar os cidadãos para o uso das tecnologias digitais. 
Dessa forma, Kenski (2013) reforça, ainda, a necessidade de um novo modelo de formação docente, 
de forma que o avanço tecnológico seja articulado com mudanças no ensino, garantindo, assim, 
que a utilização das TIC no contexto educacional leve à mudança de práticas e hábitos e a processos 
inovadores, condizentes com as demandas da cibercultura.

A Cultura Digital na Formação Docente em Espanhol como LA
A partir dessas constatações, da minha prática docente como formadora de professores e da 

experiência e pesquisa nos Projetos Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) de espanhol e de Iniciação 
Científica (PIBIC), é que começa a se delinear este projeto. Em primeiro lugar, há o reconhecimento de 
que os avanços tecnológicos – principalmente os relacionados às tecnologias, como a disseminação 
da Web 2.0 de e suas ferramentas de cooperação e colaboração – acarretam mudanças profundas nas 
formas como interagimos e aprendemos na sociedade da informação e do conhecimento. 

Em segundo lugar, existe a necessidade emergente de processos de formação e qualificação 
docente para apropriação crítica e criativa das ferramentas que as tecnologias disponibilizam 
em contextos de educação presencial, de modo que esses professores possam contribuir para a 
realização de processos de ensino e aprendizagem significativos e inovadores e não simplesmente 
transponham antigas metodologias e técnicas de ensino baseadas em novas ferramentas 
tecnológicas, como computadores e tablets.

Como nos lembra Kenski, “[...] a tecnologia é essencial para a educação. Ou melhor, educação 
e tecnologias são indissociáveis” (KENSKI, 2013, p. 43). Dessa forma, diferentes tecnologias 
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permearam o ambiente escolar ao longo dos últimos séculos e, ao final do século XX, variadas 
tecnologias foram sendo substituídas por tecnologias mais novas e modernas.

Na minha atuação tanto como professora de espanhol quanto como formadora de 
professores, coordeno projetos em que há a proposta de inserção das possibilidades das tecnologias 
e de diferentes aparatos tecnológicos na aula de espanhol de colégios do ensino médio – desde 
retroprojetores e gravadores até o computador, e, mais recentemente, tecnologias móveis, como 
o celular e o tablet.

Segundo Santaella (2007),

linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificam-se nas enxurradas e 
circunvoluções dos fluxos [...] Textos, imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam uns para 
os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-
se. Tornaram-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes 
fixos lhes emprestavam. Viraram aparições, presenças fugidias que emergem e desaparecem ao toque 
delicado da pontinha do dedo em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que competem com 
a luz (SANTAELLA, 2007, p. 24).

Vivemos um momento de grande apelo às tecnologias, o que gera uma constante inserção 
dessas ferramentas no contexto educacional por meio de incentivos dos governos municipal, 
estadual e federal para a compra de diferentes equipamentos como tablets, netbooks e lousas 
digitais, além da criação de diferentes programas de promoção dessas tecnologias, como o “Um 
Computador por Aluno” (UCA), por exemplo. Consequentemente, amplia-se a demanda para a 
formação de professores visando à plena utilização dessas tecnologias no contexto educacional. 
Contudo, muitos desses programas apresentam baixa eficiência, uma vez que a maior parte das 
ações tem como objetivo um caráter instrumental, de treinamento para utilização dos aparelhos e 
suas funcionalidades (aplicativos e programas) ao invés da apropriação crítica dessas tecnologias 
e o letramento digital de forma que os usos pedagógicos das TIC tragam uma mudança nos 
paradigmas educacionais, e não a replicação de antigos modelos com o novo ferramental (KENSKI, 
2012; PRETTO; ASSIS, 2008; PONTE, 2000).

Tendo como ponto de partida os estudos realizados na linha “Novas Tecnologias e a 
construção/uso do Material Didático”, do grupo de pesquisa em “Elaboração e análise de material 
didático de Espanhol como Língua Estrangeira” (GEMADELE), partimos da hipótese que a mediação 
das tecnologias no processo de compreensão escrita traz uma nova forma de conceber o ensino de 
língua, dentro de um ambiente de aprendizagem informatizado e mundialmente interligado por meio 
da Internet, possibilitando, assim, que os docentes adquiram novos letramentos, entre eles o digital.

O trabalho parte de uma problemática central, que foca nas seguintes questões: Como os 
professores de E/LA da educação básica, ensino médio, podem se apropriar das tecnologias de 
maneira a potenciar o letramento, a compreensão escrita, em suas aulas? Como as tecnologias 
promovem ou não a aquisição da compreensão escrita no processo de letramento em E/LA? Nesse 
sentido, nos centramos em propor uma estratégia de aprendizagem da compreensão escrita a 
partir das tecnologias voltadas para a formação continuada de professores de espanhol, visando à 
apropriação crítica das TIC a fim de potencializar sua utilização na educação.
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Para isto, a aplicação das tecnologias pode potenciar o aprendizado de espanhol. Portanto, é 
notório que as tecnologias (entre elas, a internet) abrem novas perspectivas entre as muitas ferramentas 
que disponibiliza como mediação pedagógica para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 
levando os docentes a se envolverem com os seus alunos na construção do seu próprio conhecimento, 
de forma participativa e cooperativa, desenvolvendo a sua autonomia na aprendizagem.

A escolha de textos, músicas, vídeos, entre outros, bem como de estratégias para a inclusão 
destes nas atividades didáticas pedagógicas, pode potencializar o ato de aprender. Quando o 
professor tem a possibilidade de planejar e construir materiais em linguagem multimídia, o processo 
tende a ser mais efetivo. Além disso, motivar os alunos para o letramento, a partir da interação com 
as tecnologias e de modo que todos os envolvidos no mesmo processo possam interagir em prol da 
prática do ato de ler,2 não ficando presos só ao ensino presencial, oferece a possibilidade de estar 
em contato com as comunidades virtuais de interação social e aprendizagem.

Sendo assim, partimos do pressuposto de que a utilização das TIC de maneira contextualizada 
para o ensino de espanhol permite que o docente dinamize a aula e estimule a participação crítica 
e criativa dos estudantes. Dessa forma, formamos a hipótese de que as tarefas pedagógicas de 
cunho digital se voltam para a interação, de modo que provocam a participação colaborativa dos 
professores com os estudantes e dos estudantes entre si, tanto dentro como fora da sala de aula.

A elaboração de materiais didáticos a partir das tecnologias e o emprego das suas 
possibilidades no processo de ensino de espanhol para os estudantes visam à criação e recriação de 
material didático por parte do professor para a aplicação nas aulas presenciais.3 Dar-se-á especial 
ênfase à perspectiva do ensino presencial, na utilização das tecnologias como suporte para dar 
continuidade ao processo de ensino e aprendizagem iniciado em sala de aula. Enfatizam-se as 
diversas perspectivas existentes sobre o espaço e a importância que deve/pode ser dada ao ensino 
com as TIC, assim como a destreza leitora, permitindo desenvolver vários letramentos (o impresso, 
o midiático e o digital) nos estudantes.

Desta maneira, se objetiva a formação contínua dos professores regentes dos colégios 
estaduais no que tange a análise e elaboração de materiais didáticos, uma vez que os professores 
participarão do projeto colaborando na elaboração das atividades e tarefas, dadas as possibilidades 
que nos oferecem as TIC, como a internet. Além disso, a ponte entre as atividades e tarefas do 
manual didático utilizado pelo professor regente nas aulas e as atividades propostas com as 
tecnologias são imprescindíveis para que se repense a questão da adequação do material didático 
às necessidades e expectativas dos estudantes.

O projeto visa avaliar até que ponto as tecnologias podem beneficiar o ensino de E/LA e 
desenvolver a capacidade dos estudantes no que tange a habilidade de leitura no processo de 
letramento múltiplo. É sabido que o uso do computador pode proporcionar ganhos pedagógicos 
(como editores de texto, editores gráficos e ambientes de construção multimídia, que permitem 
aos alunos compreender na língua estrangeira, interpretando e reinterpretando infinitamente).

Dessa forma, oportuniza-se aos discentes vivências no processo ensino-aprendizagem com 

2  Referência à obra de Paulo Freire, “A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam” (1989).
3  Os professores de língua estrangeira contam com uma hora aula (cinquenta minutos) por semana, com 
turmas que possuem, em média, quarenta e cinco alunos.
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base nas tecnologias existentes, e aos professores a possibilidade de criarem e recriarem material 
didático, tendo a disponibilidade de mais um recurso. Devido ao relatado, o conhecimento e a 
inclusão das possibilidades da tecnologia na aquisição de espanhol leva também à ampliação do 
processo de letramento dos estudantes do ensino médio.

O ensino de línguas com o auxílio do recurso on-line
Neste trabalho nos baseamos na comunidade de prática ou na teoria social de aprendizagem, 

de Etienne Wenger. Ao se engajar nesse projeto, os participantes contam com a colaboração entre 
todos pertencentes da comunidade para um aprendizado contínuo e mútuo, sendo que cada um 
assume um papel importante no processo como um todo. Para Wenger (apud PERIN, 1998),

a comunidade é o fio condutor da aprendizagem. Assumindo que a aprendizagem é uma questão 
essencialmente de pertencimento e de participação, a comunidade torna-se um elemento central como 
grupo de pessoas que interagem, aprendem conjuntamente, constroem relações entre si, desenvolvem 
um sentido de engajamento e de pertencimento. Estas pessoas interagem regularmente e se engajam em 
atividades conjuntas, estabelecendo relacionamento e confiança (WENGER apud PERIN, 1998, s/p).

Como uma comunidade de prática visa o aprendizado de todos para desenvolver a habilidade 
de leitura em E/LA, os professores e os estudantes assumem a responsabilidade de participar 
e interagir para que o processo se efetive e, consequentemente, haja o aprendizado. Assim, a 
interação assume vários papéis, como por exemplo: 1) Aluno-aluno: essa interação ocorre síncrona 
e assincronamente, o que caracteriza o aprendizado colaborativo. A interação é interpessoal: “[...] 
ela gera motivação e atenção, enquanto os alunos aguardam o feedback dos colegas, e diminui a 
sensação de isolamento do estudo a distância” (MATTAR, 2009, p. 116); 2) Aluno-professor: essa 
interação se assemelha à anterior, pois também pode ser síncrona ou assíncrona, e o papel do 
professor é fundamental, pois ele deve motivar e dar feedback ao trabalho realizado pelos alunos. 
Sem esse feedback, o aluno pode se perder ao não entender alguma atividade ou desistir de 
participar do projeto; 3) Aluno-conteúdo: “[...] o aluno pode interagir com o conteúdo de diversas 
maneiras: navegando e explorando, selecionando, controlando, construindo, respondendo, entre 
outras” (MATTAR, 2009, p. 116). No projeto, o aluno explora o texto que foi postado com outros 
participantes e, juntos, respondem as questões interpretativas; 4) Professor-conteúdo: nesse tipo 
de interação, o professor assume seu papel de designer, faz a escolha do material didático a ser 
postado na plataforma, sugere fontes, propõe atividades para os alunos, enfim, cria e coordena o 
projeto em si. Segundo Ramos (apud SOTO; MAYRINK; GREGOLIN, 2009), um dos princípios teóricos 
de ensino-aprendizagem envolve o projeto no que tange a elaboração do material didático:

[...] desenvolver confiança e fazer os alunos sentir-se confortáveis – envolve considerações sobre como o 
material pode dar ao aluno segurança de que obterá sucesso ao se engajar nas atividades que lhe serão 
apresentadas, criando senso de realização e, ao mesmo tempo, possibilitando elevar sua autoestima 
(RAMOS apud SOTO; MAYRINK; GREGOLIN, 2009, p. 93).
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A interação mencionada anteriormente é fator primordial para interpretar textos em E/LA. 
A partir das propostas de atividades colaborativas, desenvolvidas a partir das tecnologias, espera-se 
que o aluno chegue além do que seria capaz de produzir individualmente. Essa é uma preocupação 
da teoria socioconstrutivista de Vygotsky. Como nos diz Mores (2001),

um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky é o conceito de ‘zona de desenvolvimento próximo’. Zona 
de desenvolvimento próximo representa a diferença entre a capacidade da criança de resolver problemas 
por si própria e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém. Em outras palavras, teríamos uma 
‘zona de desenvolvimento autossuficiente’ que abrange todas as funções e atividades que a criança 
consegue desempenhar por seus próprios meios, sem ajuda externa. Zona de desenvolvimento próximo, 
por sua vez, abrange todas as funções e atividades que a criança ou o aluno consegue desempenhar 
apenas se houver ajuda de alguém. Esta pessoa que intervém para orientar a criança pode ser tanto 
um adulto (pais, professor, responsável, instrutor de língua estrangeira) quanto um colega que já tenha 
desenvolvido a habilidade requerida (MORES, 2001, s/p).

Vygotsky nos fornece uma orientação sobre o papel da ação docente: o professor é o 
mediador da aprendizagem do aluno, facilitando-lhe o domínio e a apropriação dos diferentes 
instrumentos culturais. Mas a ação docente somente terá sentido se for realizada no plano da Zona 
de Desenvolvimento Proximal. Isto é, o professor constitui-se na pessoa mais competente,, que 
precisa ajudar o aluno na resolução de problemas que estão fora do seu alcance, desenvolvendo 
estratégias para que, pouco a pouco, ele possa resolvê-las de modo independente.

É preciso que a Escola e seus educadores atentem que não têm como função ensinar aquilo que o aluno 
pode aprender por si mesmo e sim, potencializar o processo de aprendizagem do estudante. A função da 
Escola é fazer com que os conceitos espontâneos, informais, que os educandos adquirem na convivência 
social, evoluam para o nível dos conceitos científicos, sistemáticos e formais, adquiridos pelo ensino. Eis 
aí o papel mediador do docente (VYGOTSKY, 1998, p. 76)

Dessa maneira, os estudantes se ajudam mutuamente com o conhecimento que cada 
um tem e colaboram com o que vem sendo desenvolvido, sendo o professor um orientador, um 
mediador nas atividades, no processo de trabalho. Trata-se de uma abordagem na qual o estudante, 
a partir de exposição a diversos tipos e gêneros textuais, compreende e aprende a organização 
textual e a interpreta.

Sabe-se que, a partir do surgimento da Internet, há a disponibilidade de um leque de 
gêneros digitais, como e-mail, reportagens, bate-papo virtual, aulas virtuais, orkut, blog etc., que 
se tornaram práticas de linguagem diárias na vida contemporânea, fazendo, assim, parte da nossa 
vida cotidiana, uma vez que saem do texto impresso, se tornam digitais e passam a ser um recurso 
a mais para o professor de línguas na modalidade presencial.

A questão do texto e do hipertexto na compreensão leitora digital
Se tomarmos em consideração esta questão, temos que relativizar o conceito de texto a 

partir dos gêneros digitais. De acordo com a corrente da linguística textual, o texto é, além de 
uma unidade linguística, um evento que converge em três ações: linguística, cognitiva e social. 
Todas estas ações se constituem quando está sendo processado; este evento não possui regras de 
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formação e não permite medir os critérios de textualidade, uma vez que seu sentido nunca está 
pronto e acabado (MARCUSCHI, 1999, p. 3). 

Nesta perspectiva, um texto é mais do que uma sequência de enunciados concatenados. 
A sua significação é um todo, resultante de operações lógicas, semânticas e pragmáticas, que 
promovem a integração entre os significados dos enunciados que o compõem. Coscarelli (2002) 
propõe que a internet gera muitas mudanças na sociedade, e que uma delas é o aparecimento de 
diversos gêneros textuais, como o chat. Para esses novos textos, é necessário entrar na semiótica e 
aceitar o movimento e a imagem como parte dele.

Coscarelli (2002, p. 11) ainda ressalta que, com as tecnologias, o ato de deletar, copiar, 
colar, recortar transforma a maneira de pensar a interpretação e a produção de texto: o hipertexto 
se trata de um texto que traz conexões, links com outros textos, que se conectam com outros, 
formando uma rede de textos. Nesse sentido, discute-se bastante a questão da linearidade do 
texto. O leitor constrói o texto de maneira linear, desenvolvendo uma estrutura hierárquica com 
as informações que produziu durante a leitura, pois, ainda que o leitor “siga as páginas do livro”, a 
representação que constrói do texto não é linear.

Na leitura, o leitor objetiva separar as informações relevantes, construindo uma hierarquia 
dos significados; já o hipertexto capacita o leitor a inferir as conexões entre os vários textos que fazem 
parte do hipertexto, e que são infinitas. Coscarelli (2002, p. 13) afirma que tanto o texto impresso 
quanto o hipertexto podem não apresentar a linearidade. No jornal impresso, temos as chamadas das 
reportagens na primeira página para, depois, mostrar a reportagem completa. No hipertexto, temos 
os links com informações referentes à informação da página principal. Assim, nessas duas formas, é o 
leitor que vai desenvolver a ordem e a hierarquia das informações dessa leitura.

Nesse contexto, o leitor precisa ter autonomia para realizar essa atividade. Segundo Koch e 
Elias (2007), o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, que se constituem nele com diálogos. 
Assim, no foco da interação autor-texto-leitor, a leitura apresenta uma concepção interacional 
(dialógica) da língua, e o sentido se constrói na interação entre o texto e os sujeitos (o autor e o 
leitor). No trabalho com o hipertexto, a inclusão das tecnologias é percebida nas mudanças que 
provocam nos textos, nas formas de ler e, dessa maneira, na forma de interagir e se comunicar. O 
professor pode (e deve) estimular, no aluno-leitor, a capacidade de desenvolver as estratégias de 
leitura do hipertexto. Essa ação vai proporcionar a autonomia do aprendiz e o letramento digital 
em E/LA. Essas ações são importantes, uma vez que estimularão a leitura de textos e hipertextos.

O texto e o hipertexto possuem as mesmas intenções comunicativas, mas o hipertexto 
proporciona aos leitores as condições de lidar com o texto que leem, segundo Coscarelli (2002). 
Apesar de alguma semelhança, texto e hipertexto são instâncias enunciativas que mantém um 
contrato entre autor e leitor. O hipertexto busca atender uma nova interface comunicativa, que 
permite o uso de novas formas de expressão. Ribeiro (2005, p. 127) pondera que as possibilidades 
do texto impresso e do digital são as mesmas, embora haja um aumento da velocidade, facilidade 
de busca da informação e de publicação no sistema de teia, semelhante aos que os editoriais de 
jornais e revistas já utilizavam. O hipertexto utiliza e combina os recursos de multimídia (como 
imagens animadas e sons) em seus conteúdos.
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A transformação de um texto impresso em hipertexto digital consiste, sobretudo, em 
reconfigurar os velhos formatos e seus processos já pragmatizados, reformular os velhos gêneros 
textuais como cartas para o e-mail; diários para blogs, livros para e-books etc. Da mesma forma, o 
conceito de textualidade na era digital se modifica. Textualidade é toda produção linguística, falada 
ou escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa situação de comunicação humana, 
em uma situação de interlocução (COSTA VAL, 1999, p. 3).

A textualização se define como o sentido que ouvintes ou leitores atribuem ao texto, sob a 
perspectiva teórica de que o mesmo pode ser interpretado e/ou textualizado de diferentes maneiras. 
Sendo assim, podemos afirmar que a textualidade e a textualização ocorrem da mesma forma, tanto 
no suporte impresso quanto no digital (o hipertexto). Segundo Xavier, todo hipertexto pode ser 
textualizado, mas nem todo texto é um hipertexto, pelo menos na definição de hipertexto on-line 
que Koch adota: “[...] tecnologia enunciativa que viabiliza o surgimento do modo enunciação digital, 
uma nova forma de produzir, acessar e interpretar informações” (KOCH apud XAVIER, 2007, p. 206).

Considerações finais (ou iniciais)
Sabemos que o hipertexto é, certamente, a proposta de mesclar tecnicamente recursos 

semiológicos e linguísticos sob a tela do computador, que exige de seu usuário outro comportamento 
cognitivo para efetuar a compreensão e interpretação do texto. É diante de tantas possibilidades 
exploratórias e de acesso a dados que a tecnologia proporciona uma reformulação para o texto. 
Assim, verificamos a possibilidade de desenvolver a habilidade leitora em língua espanhola para 
os estudantes, se transformando em uma possibilidade a mais para que os professores encontrem 
auxílio na tecnologia na educação. 

Assim, é prescindível uma revisão do tipo de material didático para a aquisição de língua 
espanhola, diferenciada do que é proposto tradicionalmente, além do oferecimento de um 
modelo a partir da utilização e apropriação das tecnologias na educação, voltada para os novos 
letramentos, que são necessários na nova cultura digital. Ao indicar atividades de aprendizagem de 
E/LA, se busca responder ao desafio atual dos docentes em relação à utilização das potencialidades 
da Web 2.0 para desenvolver novas formas de ensino e aprendizagem, baseadas na interação, 
colaboração e coaprendizagem, oferecendo maior abertura e flexibilidade – características da 
própria cibercultura.

Ao propor aos professores a elaboração e aplicação do material didático, almeja-se a 
apropriação crítica da tecnologia, permitindo processos de ensino-aprendizagem condizentes com 
as necessidades em um mundo cada vez mais globalizado e conectado em rede. Um mundo em 
que o conhecimento se torna cada vez mais fluido, e as relações e interações sociais cada vez mais 
acentuadas. Nesse sentido, ao sugerir uma formação continuada de professores de E/LA por meio de 
uma estratégia de aprendizagem da compreensão escrita a partir das tecnologias, visa-se a criação de 
um processo de ensino e aprendizagem baseado na relação não hierárquica entre os participantes da 
rede, e que propicie a prática reflexiva e a construção colaborativa de conhecimento.
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O DISCURSO E AS ATITUDES DOS 

ESTUDANTES ADOLESCENTES DE ENSINO 

MÉDIO COM RELAÇÃO À LÍNGUA ESPANHOLA

Melissa Guermandi
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)1

Introdução
Esta pesquisa foi pensada em razão do novo cenário que a língua espanhola está viven-

ciando desde a promulgação da lei 11.161/2005, pois de acordo com ela a oferta do espanhol nas 
instituições brasileiras de Ensino Médio (EM) passou a ser obrigatória. Devido à importância que 
exerce a aula de língua estrangeira na formação dos alunos (BRASIL, 2006), tivemos a preocupação 
de compreender o que pensam estes estudantes sobre o ensino/aprendizagem do espanhol no 
espaço escolar, a fim de realizar intervenções que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a 
formação dos professores brasileiros de língua estrangeira.

Para facilitar esta tarefa, elaboramos algumas perguntas exploratórias (BORTONI-RICARDO, 
2011): 1) Quais as expectativas do estudante de EM com relação a uma aula de língua estrangeira? 
2) Que ideias traz o estudante de EM sobre o espanhol ao iniciar a disciplina? 3) Qual o lugar do por-
tuguês (LM) e do inglês nas impressões que o estudante tem sobre o espanhol? 4) Qual é a atitude 
do estudante em uma aula de espanhol? Ele participa de acordo com o que expressa verbalmente? 

Fundamentação teórica
A atenção às representações da língua espanhola trazidas pelos alunos brasileiros é um 

tema já desenvolvido por outros pesquisadores, cujos trabalhos foram de extrema importância 
para nossa familiarização com o assunto, em especial as pesquisas que descreveremos a seguir.

Raizer (2013) se pautou no levantamento das crenças dos alunos de ensino fundamental de 
uma escola da rede pública no interior de São Paulo. A grade regular destes estudantes não con-
tava com a disciplina de espanhol; no entanto, com o auxílio do Pibid2 (UFSCar), a instituição pôde 

1  Trabalho orientado pela Profa. Dra. Rosa Yokota (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar). 
2  Sobre o Pibid: “[...] O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para 
a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura, participantes de projetos de iniciação à docência, 
desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 
ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 
acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um 
professor da escola” (Disponível em <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 08 set. 2015).
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oferecer a seus alunos um curso em horário especial.
Em sua dissertação, Raizer buscou identificar as crenças que os alunos traziam ao iniciar o 

curso e verificou as mudanças destas imagens com o andamento das aulas. Para facilitar a compre-
ensão dos dados, as crenças foram divididas da seguinte forma: crenças sobre a língua espanhola; 
crenças sobre o que é saber língua estrangeira (LE); e crenças motivadas por valores afetivos e 
crenças sobre aprendizagem de LE. A primeira abordou a conhecida dicotomia “fácil/difícil”, e os 
estudantes, no começo do curso (agosto), qualificaram o espanhol como sendo uma língua “difícil”. 
Já no final do curso (outubro), os alunos apresentaram uma mudança de opinião e determinaram a 
língua espanhola como “fácil” e, neste contexto, retomaram a semelhança entre a língua materna 
e a língua meta. É interessante notar que este processo se deu de forma inversa se compararmos 
com o processo descrito por Kulikowiski e González (1999). As autoras alertam sobre esta visão do 
espanhol como língua fácil no começo dos estudos, pois esta associação pode desencadear um 
desânimo posterior no decorrer da aprendizagem. 

Santos (2005) também desenvolve um trabalho pensando nas representações que os alu-
nos (estes adultos) possuem sobre a língua espanhola, suas variações e seus falantes. Segundo a 
autora, o perigo destas imagens equivocadamente cultivadas está no processo de aprendizagem do 
indivíduo, que poderá ser comprometido. 

Neste caso, a pesquisa foi desenvolvida com um grupo bastante heterogêneo. Todos man-
tinham um contato com a língua espanhola, embora existisse uma variedade de vínculos: univer-
sidade pública, privada, curso de extensão e curso de idioma. Devemos reforçar que o público 
participante é composto de pessoas adultas, ao contrário do que foi visto em Raizer (2013), cujos 
sujeitos envolvidos foram alunos do ensino fundamental. 

A pesquisa de Santos (2005) revelou a preferência pelo europeu, já que a Espanha foi o lu-
gar mais apontado pelos alunos para estudar o idioma. As justificativas variaram de acordo com as 
respostas, ainda que muitos termos tenham sido recorrentes nos questionários. São eles: cultura 
muito rica, espanhol puro, espanhol correto. Estes dois últimos nos indicam uma forte representa-
ção que circulava entre os estudantes daquela pesquisa, a de que a língua espanhola está dividida 
entre um espanhol padrão e outro espanhol, consequente de alterações e mudanças (SANTOS, 
2005, p. 28). Sendo assim, a variação linguística, capaz de proporcionar aos alunos discussões enri-
quecedoras, se reduz a adjetivos mal colocados. 

Metodologia e análise dos dados
Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram estabelecidos três instrumentos de coleta. 

São eles: o registro manual, um debate e uma produção textual.
O primeiro instrumento é um diário de bordo, cujas anotações são frutos da observação do 

professor em sala de aula. Deve estar claro que estas notas estão vinculadas às atitudes dos alunos 
com relação à língua espanhola e, além disso, existe a subjetividade do professor-pesquisador ao 
selecionar o que escreve. Este registro foi lentamente organizado, sendo de conhecimento apenas 
do pesquisador, ou seja, os alunos em nenhum momento foram questionados diretamente, pois a 
intenção foi que professor captasse atitudes/falas espontâneas destes estudantes sobre a disciplina. 
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A segunda etapa se trata de um debate, gravado em áudio, realizado separadamente nas 
três salas de ensino médio. A discussão se pautou no tema “o ensino de línguas estrangeiras nas 
escolas brasileiras”. A ideia de realizar uma conversa coletiva nos pareceu conveniente, pois com o 
intercâmbio de informações os alunos estariam sendo preparados para a futura produção textual. 
Além de que, são muitos os estudantes que preferem oralizar suas ideias a relatá-las por escrito. 
Algumas perguntas foram colocadas propositalmente para que a conversa fosse direcionada.

O terceiro recurso se refere a uma produção textual solicitada aos alunos, e precedida pelo 
debate. A proposta traz uma reportagem que dialoga com os assuntos tratados na discussão reali-
zada anteriormente. Publicada em 2010 pelo jornal Folha de São Paulo, a notícia expõe a novidade 
do Enem: línguas estrangeiras, pela primeira vez, no Exame Nacional de Ensino Médio. 

Com base nesta mostra textual – e alimentados pela discussão gerada no debate –, os alu-
nos desenvolveram um texto no qual opinaram livremente a respeito da língua estrangeira nas 
escolas e em outros contextos. 

A escrita individual foi escolhida como instrumento de coleta de dados, pois através dela 
os alunos puderam se posicionar perante o tema, o que nos permite identificar ideias (se é que 
existem) cristalizadas. 

No entanto, para analisar este corpus linguístico, nos baseamos nos estudos sobre deter-
minação, desenvolvidos por Indursky (1964-1984). A autora reflete sobre várias determinações (fi-
losófica, linguística e discursiva), porém em todas elas a palavra não existe sozinha, ela só significa 
algo quando é posta ao lado de outra. Guimarães (2007) também compartilha desta ideia: “[...] só é 
possível pensar na relação entre uma palavra e o que ocorre em virtude da relação de uma palavra 
a outra palavra” (GUIMARÃES, 2007, p. 77).

Esta união entre palavras resulta na determinação de nomes (substantivos) por qualifica-
dores. No caso na determinação discursiva, esta qualificação não ocorre de forma cem por cento 
espontânea, pois cada indivíduo está inserido em um contexto ideológico, recebendo diversas in-
fluências o tempo todo.
 Para analisar os três suportes metodológicos, nós nos detivemos no modo com que os alu-
nos determinaram a língua espanhola e outros substantivos relacionados. 

Resultados
Com relação à primeira pergunta de pesquisa, notamos que a expectativa dos alunos com 

relação a uma aula de língua estrangeira parte do adjetivo diferente. Mas diferente de quê? De 
todas as outras disciplinas obrigatórias cursadas pelos estudantes. São várias as justificativas expos-
tas pelos jovens que tornam a matéria de inglês ou espanhol alheias à escola.
 Primeiramente, temos o diferente se referindo a uma aula dotada de recursos tecnológicos, 
como muitos alunos exemplificaram: através de filmes, músicas e computador. Durante o processo, 
viemos notando que estes recursos, compostos de interação, jogos lúdicos e atividades diversas, 
causam no aluno a impressão de que a matéria é fácil e, muitas vezes, sem importância. Esta des-
valorização foi discutida em sala de aula e muitos alunos acreditam que a carga horária, por ser tão 
restrita, também provoca estas reações. 
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Com relação às ideias iniciais dos alunos em relação à disciplina, foi possível identificar que 
muitos, ao iniciarem a disciplina, trazem consigo a representação do espanhol como língua fácil, pois 
levam em consideração sua semelhança com a língua materna. No entanto, por meio dos instrumen-
tos de coleta, pudemos perceber que vários alunos mudaram de opinião e passaram a enxergam o 
espanhol como um idioma difícil por conta das diferenças existente entre ele e o português. 

Este processo foi comentado por Kulikowiski e González (1999). As autoras trazem o perfil 
do aluno brasileiro com relação à língua. A princípio, consideram o espanhol muito fácil, e que é 
possível entendê-lo sem qualquer estudo. Não tarda para que o estudante passe a vê-lo como um 
idioma complexo, impossível de fazer o uso correto (KULIKOWISKI; GONZÁLEZ, 1999, p. 3).

A terceira pergunta de pesquisa foi contemplada com instrumento de produção textual, 
na qual os alunos mais se posicionaram sobre língua estrangeira, dividida entre inglês e espanhol. 
Ao determinarem a língua inglesa, percebemos que os alunos, na maioria das vezes, se detêm em 
adjetivos de prestígio, enquanto que a língua espanhola se vincula a sua semelhança com o por-
tuguês. Os adjetivos atribuídos ao inglês, como língua mundial, influente, global e fundamental, 
refletem o poder que o idioma exerce na mente dos jovens. Além disso, Estados Unidos aparece 
em alguns textos como responsável pelo êxito da língua no cenário internacional. Esta relação de 
domínio é tratada por Amossy e Pierrot (2001) quando estes abordam o estereótipo como um 
meio que utiliza o grupo dominante para manter sua posição.3 (SHERIF; SHERIF, 1969, p. 277 apud 
AMOSSY; PIERROT, 2001, p. 45).

Sabe-se também que a língua inglesa, durante muito tempo, teve seu significado igualado 
a “língua estrangeira” no Brasil, a tal ponto de que a inclusão da língua espanhola nas OCEM exigiu 
um capítulo à parte, pois o capítulo dedicado à LE se referia, em realidade, à língua inglesa. A inclu-
são da língua espanhola no currículo escolar ainda está sob a influência desta visão. 
 Sobre a última questão, quanto à atitude dos alunos, com a observação conseguimos saber 
se os alunos realmente colocam em prática o que verbalizam e escrevem. Quando nos referimos à 
prática, estamos pensando no trabalho produzido em sala de aula, espaço em que se deu a obser-
vação. Que a língua estrangeira é importante por n fatores, os estudantes já declararam em vários 
momentos; no entanto, a fala nem sempre é condizente com a ação. Como exemplo, temos que al-
guns alunos do primeiro ano, que já haviam comprado o material, insistiam em esquecê-lo no dia da 
disciplina e, como desculpa, diziam que alguns colegas ainda não haviam comprado o livro e por isso 
não era tão necessário. 

Anteriormente vimos como a comunicação é prezada pelos alunos em textos e discursos, 
mas a verdade é que quando as aulas são voltadas para leitura e conversação, muitos reclamam e se 
recusam a participar. Esta contradição de ideias é abordada por Murga (2007) através do substantivo 
atitude, determinado não apenas pelas crenças e afetividade do aluno, mas também pela sua inten-
ção de agir, que por sua vez será influenciada pela pressão das pessoas que o indivíduo considera 
importantes. Neste caso, as atitudes de cada indivíduo parecem ser influenciadas pelo grupo ou por 
elementos que são líderes no grupo. Apesar de ter o material e dizer que estudar LE é importante, a 
atitude de alguns estudantes que não levam o material faz com que todos não participem da aula. 

3 Tradução nossa. 
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Nota-se claramente que a opinião e as atitudes dos estudantes adolescentes estão forte-
mente relacionadas à aceitação do grupo, o que faz com que, apesar de verbalizarem determinadas 
opiniões, suas atitudes sejam o oposto daquilo que dizem. 

Considerações finais
Os resultados obtidos através da análise dos dados coletados pelos instrumentos de coleta 

denunciam uma resistência por parte dos alunos com relação à aprendizagem da língua espanhola. 
Seus textos determinam com frequência o idioma a partir de adjetivos que marcam a sua seme-
lhança com o português, ou ainda o depreciam quando comparado ao inglês. Além disso, notou-se 
que os alunos tratam a língua estrangeira como uma disciplina diferente das outras, resultando em 
problemas durante as aulas como, por exemplo, o baixo desempenho dos indivíduos e a insistên-
cia por atividades lúdicas. Ainda com relação às expectativas dos alunos sobre uma aula de língua 
estrangeira, ficou nítido o apelo dos estudantes por atividades comunicativas, como é o caso da 
conversação. Embora suas atitudes em sala de aula não confirmem esta preferência, percebe-se 
que os mesmos almejam a fluência oral, mais que qualquer outra habilidade da língua. 

Outra observação possibilitada pela pesquisa foi a contradição entre atitudes e discurso, já 
que os alunos consideram a língua estrangeira uma ferramenta de extrema importância e, ao mes-
mo tempo, não colaboram com as atividades em sala de aula. Notou-se inclusive maior valorização 
e autocrítica dos estudantes com mais anos de escolaridade; porém, eles não atuam de forma a 
valorizar e o estudo da LE nos horários próprios para tal. Reflexões feitas sobre este paradoxo nos 
levam a justificá-lo pela faixa etária dos estudantes do ensino médio, pois estão em uma etapa de 
desenvolvimento em que, apesar da percepção e da racionalidade, a necessidade de fazer parte de 
um grupo e de contestar normas impostas exerce uma pressão entre os sujeitos.
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Introdução
Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma investigação acadêmica de mestrado 

que articula os campos de estudo da educação e comunicação, em uma tentativa de produzir co-
nhecimento sobre a percepção de estudantes de ensino médio acerca do discurso sobre a língua 
espanhola em anúncios publicitários televisivos no Brasil.

O interesse sobre o assunto surgiu em um contexto de prática de ensino e aprendizagem 
de língua espanhola, para estudantes de ensino médio, que em conformidade com a Lei Federal 
11.161/2005, podem optar por estudar ou não o idioma em questão, e diante da reunião de um 
número expressivo de anúncios publicitários com o uso ou citação da língua/cultura hispânica com 
abordagem engraçada, irônica ou pejorativa.

Os conceitos teóricos defendidos na pesquisa são os desenvolvidos pela Análise do Discurso 
Francesa, relacionados à concepção dialógica de linguagem do Círculo de Bakhtin, além de contri-
buições dos Estudos Culturais.

O objetivo final da investigação em curso será analisar se o discurso presente na dispersão 
de enunciados selecionados é percebido pelos estudantes que escolhem estudar a língua e se de 
alguma forma influenciam em sua opinião/aceitação sobre o idioma e a/as cultura/culturas que o 
simbolizam, consequentemente, interferindo em seu ensino e aprendizagem.

Nesta exposição, discutiremos como o humor se apresenta como acontecimento discursivo 
nos anúncios publicitários selecionados e analisados no corpus 1 de investigação.

1 Mestranda em Educação, Linha “Cultura, Escola e Ensino”, pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal do Paraná (PPGE/UFPR) e professora do Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba. E-mail: <regiane.porrua@
ifpr.edu.br>.
2 Doutora em Letras (Estudos Linguísticos) pela UFPR e professora do PPGE/UFPR. E-mail: <deise.picanco@ufpr.br>.
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O humor como acontecimento discursivo em anúncios publicitários reproduzidos na mídia televisiva 
brasileira

Como parte inicial do trabalho de desenvolvimento da pesquisa, selecionamos dezessete 
anúncios publicitários de produtos variados que utilizam e/ou citam a língua espanhola ou aspectos 
relacionados à cultura dos países hispanofalantes em seus enredos: quatro de automóvel; um de 
tubos e conexões; um de chinelo; um de operadora de celular; cinco de cartão de crédito ou débito; 
três de escola de idioma; um de loja de calçado; e um de loja de móveis e eletrodomésticos; estes 
anúncios constituem o primeiro corpus de análise do estudo (corpus 1).

A grande maioria dos anúncios apresenta a formação discursiva que deu origem ao problema 
de investigação, isto é, reproduzem um discurso engraçado, irônico ou pejorativo sobre o idioma/cul-
tura hispânica. Os comerciais selecionados foram produzidos por agências brasileiras, veiculados em 
canais abertos de televisão e reproduzidos nos últimos anos na mídia televisiva do Brasil (de 2009 a 
janeiro de 2014). O recorte temporal até janeiro de 2014 se justifica, porque em fevereiro do mesmo 
ano iniciamos o contato com as escolas para aplicação de questionários aos estudantes participantes.

Durante a formação do corpus, desconsideramos os anúncios sobre bebida alcoólica e so-
bre qualquer outro tipo de produto proibido para menores, visto que o objetivo era utilizá-los em 
uma das etapas da pesquisa, para atividades com os estudantes em sala de aula – o que de fato 
ocorreu no desenvolvimento do trabalho, nas atividades interativas de leitura para expressão escri-
ta e oral. É importante (e interessante) destacar que, na maior parte dos anúncios veiculados após 
fevereiro de 2014, e nos anúncios desconsiderados pelos produtos que anunciavam, prevaleciam 
discursos semelhantes com a mesma conotação engraçada, irônica ou pejorativa.

Para analisar a essa coleção de enunciados, relacionamos duas categorias: Abordagem “en-
graçada, irônica ou pejorativa” (Abordagem 1) e Abordagem “não engraçada, não irônica ou não 
pejorativa” (Abordagem 2). O gráfico a seguir ilustra o resultado obtido:

Gráfico1 Abordagens dadas à Língua Espanhola e a seus referentes culturais em anúncios publicitários televisivos no Brasil.  
Fonte: elaboração própria, a partir da análise do corpus 1 de pesquisa.
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Como se observa, a Abordagem 1 predomina nos gêneros discursivos analisados, e podemos 
afirmar que a maioria das mensagens se relaciona com o bordão “la garantía soy yo”, muito famoso 
nos anos 1990, e ainda hoje é muito citado com o objetivo de depreciar algum produto ou serviço. 
Esse bordão foi o ponto-alto de uma peça publicitária que anunciava uma marca de vídeo cassete. 
Na peça, uma personagem, caracterizada como um “japonês do Paraguai”, utilizava a expressão para 
garantir a qualidade do produto, ou seja, ironicamente indicava a má qualidade do aparelho eletrô-
nico vendido por sua loja.3 A correlação se apresenta por evidenciar a padronização de um discurso 
depreciativo sobre o idioma/cultura hispânica nesta situação, ao fazer referência aos produtos con-
trabandeados que chegam ao Brasil pela fronteira paraguaia. No entanto, se observados de forma 
ampla, o bordão e as mensagens dos anúncios que analisaremos aqui encerram humor.

Nesse aspecto, dentro de nossa perspectiva teórica, compreendemos a recorrência de enun-
ciados em anúncios publicitários brasileiros com predominância de comicidade sobre o idioma espa-
nhol e a(s) sua(s) cultura(s) como acontecimentos discursivos, porque de acordo com Foucault (2014), 

[...] é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, 
nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, 
esquecido, transformado, apagado até nos menores traços [...] [já que] não é preciso remeter o discurso 
à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância (FOUCAULT, 2014, p. 31).

Para Gregolin, a noção de acontecimentos discursivos, em uma lógica foucaultiana de análise 
de discurso, se afasta de noções utilizadas pela História tradicional − continuidade, linearidade, causa-
lidade, soberania do sujeito − e reconhece os conceitos da “nova História” − descontinuidade, ruptura, 
limiar, limite, série, transformação (GREGOLIN, 2006, p. 87). O entendimento dessa noção de aconteci-
mentos discursivos nos permite estabelecer o recorte que pressupõe nosso objeto de estudo, pois os 
anúncios publicitários televisivos que selecionamos são enunciados efetivamente realizados e veicula-
dos pela mídia brasileira, e que expõem o discurso humorístico sobre hispanofalantes e suas culturas.

Desse modo, em uma dispersão incalculável de enunciados produzidos e reproduzidos no 
cotidiano social dos brasileiros, observamos que há uma cristalização de determinado tipo de dis-
curso sobre o idioma em questão, e sobre sua(s) cultura(s), o qual definiremos, de forma ampla, 
discurso humorístico sobre a cultura hispânica.

Assim, ao compreender o humor sobre a cultura hispânica como acontecimento discursivo 
nos anúncios selecionados levamos em consideração o fato de somente o idioma espanhol e a(s) 
sua(s) cultura(s) serem abordadas de tal maneira. E nos questionamos: por quê apenas a língua es-
panhola e suas referências culturais se mostram desta forma nesses enunciados? Por quê a padro-
nização humorística e não outra em seu lugar? Haveria a possibilidade de que tivéssemos anúncios 
publicitários com referências aos idiomas ou culturas tchecas em nosso cotidiano, por exemplo?

Para evidenciar tal constatação, vejamos os enredos de alguns dos anúncios selecionados na 
pesquisa, que ilustram estereótipos de hispanofalantes e sua(s) cultura(s) de modo engraçado, irônico 
ou pejorativo.

Enfatizamos que a descrição dos anúncios encerra muita complexidade, pois o gênero dis-

3 O anúncio publicitário Semp Toshiba – La garantía soy yo está disponível no seguinte endereço: <https://www.
youtube.com/watch?v=-fKQEv5qEGA> (acesso em: 26 jun. 2015).
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cursivo anúncio publicitário é veiculado em audiovisual, assim, apesar de detalharmos ao máximo 
a sequência de cenas do enredo de cada peça, provavelmente não consigamos ilustrar com preci-
são cada um dos acontecimentos. No entanto, convidamos o leitor a assistir às publicidades anali-
sadas nos endereços eletrônicos indicados em notas de rodapé.

•	 Campanha publicitária Amanco – Eco (2009)4

Enredo: a locução “Os tubos e conexões Amanco são preferidos por sua tecnologia e inova-
ção e é por esta tecnologia que a Amanco é líder na América Latina” sobrepõe imagens de homens 
trabalhando com a colocação de tubos e conexões em uma obra no Brasil. Ao final da locução, um 
dos trabalhadores diz: “Ele disse América Latina?”, gargalha e grita em um dos tubos que estão sen-
do instalados na obra: “Pentacampeão”. O som é propagado até a Argentina, onde um trabalhador 
responde também no tubo: “¡Veintidós Libertadores!”. O som se propaga novamente, mas desta 
vez para o México. Dois trabalhadores escutam e um deles diz: “Dile algo”. E o outro grita, ainda no 
tubo: “¡Veinticuatro Concacafs, Viva México!”. O som agora se direciona para a Venezuela. Outros 
dois operários escutam. Um deles diz: “¡Dáme un título, dáme un título!”. O outro responde: “Miss 
Universo”. E o anúncio termina com uma afirmação sobre o produto anunciado.

Neste anúncio, o produto em destaque nada tem a ver com o tema que provoca ou tenta 
provocar graça no interlocutor, mas é o meio utilizado para comunicação entre os personagens. 
Ao ouvir a expressão América Latina, um dos personagens a relaciona à rivalidade futebolística 
existente entre os países. No entanto, um dos países acaba sendo ridicularizado por não ter tantos 
títulos no esporte, mas em concursos de beleza. É perceptível o uso de humor de superioridade nas 
cenas apresentadas. As imagens que representam os países são espaços reconhecidamente turísti-
cos, como a Casa Rosada da Argentina, o deserto do México e a Assembleia Nacional da Venezuela. 
As cenas ilustram, ainda, signos estereotipados de hispanofalantes: argentinos representados pelo 
cabelo comprido e mexicanos pelo amor à pátria, chapéu de abas grandes e pela planta cacto.

•	 Campanha publicitária Vivo – Gol (2010)5

Enredo: um casal assiste a uma partida de futebol da seleção do Brasil e comemora quando 
o narrador da partida faz entonação de que o jogador vai fazer o gol e grita: “Goooool”. A sequência 
de imagens mostra vários personagens comemorando o gol, a maioria com camisetas ou objetos 
com as cores verde e amarelo: pessoas em um bar, pessoas na arquibancada, meninos na rua, um 
bebê. Alguém digita “GOOOOLLLLL” em uma mensagem de e-mail. Segue a sequência de come-
moração: um menino, um homem em uma praça próximo a um campo de futebol, dois meninos, 
um rapaz com a cara pintada de verde e amarelo, pessoas na rua com uma bandeira. Em seguida, 
aparece a imagem de um celular vibrando em cima de uma mesa e mais comemoração: um casal 

4 O anúncio publicitário Amanco – Eco está disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/
watch?v=Ph090XkibPc> (acesso em 28 jan. 2014).
5 O anúncio publicitário Vivo - Gol se encontra disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/
watch?v=IR9if4YSFgo> (acesso em 28 jan. 2014).
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pulando, um cachorro uivando, um mergulhador gritando, pessoas correndo em uma ponte, a face 
de um homem, alguém digita “gol” em uma mensagem de celular, um homem em uma sacada. 
Logo após, a imagem de dois argentinos com expressão triste, um deles com um celular na mão, 
que recebe uma mensagem, ele visualiza: “GOOOOLLLLL”. E seguem as comemorações: uma moça 
aperta uma corneta e grita gol, um casal de idosos em uma janela, um ônibus cheio de pessoas 
balançando. O anúncio é finalizado com informações sobre a marca.

O tema futebol é destaque mais uma vez. Aqui, novamente, se evidencia a rivalidade futebo-
lística entre os países latino-americanos, mais especificamente a existente entre Brasil e Argentina. E 
novamente destacamos as características estereotipadas das personagens indicadas como argentinos 
no anúncio: cabelos compridos.

•	 Campanha publicitária Visa – Bala de Troco - Fila (2010)6

Enredo: o comercial se inicia com a seguinte pergunta: “Sabe o que acontece com quem não 
paga com Visa?”. Logo após, a imagem de um homem em uma panificadora, recebendo muitas 
balas em suas mãos. Atrás dele está um trio que canta: “Bala de troco, que cosa triste, chuva na 
fila que cosa triste, perdiendo tiempo, que cosa triste”; dois deles estão com violões e o terceiro, o 
cantor, com um microfone antigo. Desde o trecho da canção “chuva na fila”, o anúncio é finalizado 
com informações sobre o produto.

Aqui se evidencia de maneira estereotipada um trio de cantores de bolero, que representam 
a cultura hispano-americana de forma ampla, visto que o bolero, apesar de ser de origem cubana, 
tornou-se conhecido como canção romântica mexicana e também é um gênero musical comum em 
outros países latino-americanos. É importante atentar para a letra da música “em portunhol” e para 
a repetição dos versos “que cosa triste”. Essa repetição fez muito sucesso à época de veiculação do 
anúncio, tanto que acabou sendo reproduzido em uma série de anúncios do mesmo produto.

•	 Campanha publicitária Visa – Vai de Visa - Café (2011)7

Enredo: a imagem de uma cafeteria, depois a cena em que um rapaz chega até o caixa, pede 
um café e, simultaneamente, entrega uma nota de dinheiro. O rapaz do caixa pega a nota, olha com 
cara de preocupação e se posiciona com ar de insatisfação. Nesse momento, há uma mensagem 
verbal que diz: “Chiiii dinheiro”. A locução é intercalada, com a imagem do rapaz do caixa assovi-
ando para seus colegas de trabalho, e dizendo: “Quero ver arrumar troco!”. Em seguida, aparecem 
imagens de instrumentos musicais e a trilha sonora: “Uno, dos, tres, cuatro, guantanamera, gua-
jira, guantanamera”. A seguir, a locução diz: “Pra que gastar seu tempo esperando moedinhas?”, 
mostrando imagens dos funcionários do café cantando por muito tempo, durante o dia, à noite, na 
chuva, esperando por doação de moedas. E o anúncio é finalizado com uma mensagem falada, que 

6 O anúncio publicitário Visa Bala de Troco - Fila está disponível no seguinte endereço: <https://www.youtube.
com/watch?v=ZSqoMHVF5F0> (acesso em 28 jan. 2014).
7 O anúncio publicitário Vai de Visa - Café está disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/
watch?v=uDM5XcxACE0> (acesso em 28 jan. 2014).



• 628 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

informa sobre o produto anunciado.
A campanha Vai de Visa - Café também explora estereótipos da cultura latino-americana de 

forma ampla, com citação da canção Guantanamera, também de raiz cubana como o bolero, mas 
que, por seu alcance expressivo (a partir regravações feitas por artistas de vários países latinos), 
acaba por simbolizar o idioma e cultura da América Latina.

•	 Campanha publicitária Nissan – Pôneis Malditos (2011)8

Enredo: a imagem de um matagal. Em seguida, um homem dentro de um automóvel olhan-
do para fora, se vê que é uma picape, que representa uma marca concorrente, e está patinando 
na lama. A mensagem verbal diz: “Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis?”. O homem 
desce da picape e a chuta, e fala demonstrando indignação: “Pôneis malditos!”. Nisso, o capô da 
picape se abre e o motor é ilustrado como um carrossel colorido, de conto de fadas, com três pô-
neis que cantam: “Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar, odeio barro, odeio lama, 
que nojinho, não vou sair do lugar”. Um dos pôneis coloridos voa até o homem, joga um beijo que 
se transforma em um coração e diz: “¡Te quiero!”. E o anúncio termina com a imagem da picape 
anunciada passando por um lamaçal e a locução das suas características técnicas.

Este anúncio causou muita polêmica nas redes sociais quando lançado por ilustrar símbo-
los infantis com mote pejorativo. Nessa publicidade, o momento em que o pônei colorido diz a 
expressão “¡Te quiero!”, “eu te amo” em espanhol, em forma de gracejo, é um dos pontos altos da 
sequência de acontecimentos, momento em que a marca concorrente está sendo ridicularizada 
pela anunciante.

•	 Campanha publicitária Fisk – Aeroporto (2012)9

Enredo: a cena do comercial se passa em um aeroporto; um casal, uma moça e um rapaz 
esperam na fila para fazer o check-in quando chega uma mulher bonita e pergunta em inglês ao 
rapaz se aquele voo é o que vai para Nova Iorque. Ele responde, também em inglês, que sim, e diz 
à mulher para que se junte a eles. A moça não gosta da atitude dele e o repreende. Ele responde 
que está treinando seu inglês. Ela a chama de ciumenta. Nisso chega um homem bonito e pergunta 
para a moça: “Discúlpame, linda, ¿El vuelo para Buenos Aires es este?” E ela responde: “No, pero 
podría ser.” O rapaz não gosta nada da situação e diz para a moça: “¿Qué pasa, qué pasa?” E ela 
responde, de modo irônico, que está treinando seu espanhol. O anúncio é finalizado com informa-
ções sobre a marca.

Este comercial apresenta uma situação cômica protagonizada por um casal de namorados, 
na qual um quer provocar ciúmes no outro. Neste enredo, dois idiomas, tanto o espanhol quanto o 
inglês, são citados na cena. Este anúncio foge à regra, pois geralmente a língua inglesa é padronizada 

8 O anúncio publicitário Pôneis Malditos está disponível no seguinte endereço: <https://www.youtube.com/wa
tch?v=X3yGSJE53kU&feature=related> (acesso em 28 jan. 2014).
9 O anúncio publicitário Fisk – Aeroporto está disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/
watch?v=k92HEcIH7bg> (acesso em 28 jan. 2014).
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como séria na publicidade em geral, sendo caracterizada com linguagem de humor somente em oca-
siões em que as personagens não dominam a língua para uso, assim são engraçadas ou ridículas as 
personagens, e não a língua ou seu referencial. A nacionalidade argentina pode ser reconhecida pela 
indicação de lugar de destino do rapaz que participa do diálogo. No entanto, ressaltamos que é mais 
um anúncio em que o idioma espanhol é apresentado em um contexto de comicidade.

•	 Campanha publicitária Nissan – Cavalgada dos Pôneis (2012)10

Enredo: em imagem de desenho animado, pôneis coloridos correm por um campo verde, 
com árvores e flores, e cantam: “Pôneis, somos os pôneis, pôneis malditos, lalala, temos nojinho 
de barro, nojinho de lama, lalala”. Enquanto cantam, muitos correm, dois deles estão em cima de 
uma espécie de carruagem que leva um coração. Um dos pôneis salta e acaba caindo com ar de 
deboche. O plano de imagem muda para imagem que simula o real e mostra um pneu patinando na 
lama. Volta-se a cena para os pôneis e eles se posicionam para jogar o coração e flechas de coração 
em direção a um homem que aparece andando na lama; então, ele abre o capô de uma picape. Os 
pôneis formariam a engrenagem do motor do automóvel. Após se posicionarem, eles jogam fle-
chas de coração e dois deles dizem: “¡Te quiero, mucho!”. O anúncio prossegue com as indicações 
técnicas do produto anunciado.

O anúncio em questão é a sequência de outra publicidade, mencionada anteriormente. 
Nesta versão é acrescentada a palavra “mucho”, à parte, linguística que cita o idioma espanhol. É 
perceptível a ironia da expressão ao ser pronunciada, depreciando o produto concorrente. Neste 
momento, é difícil não relacionar novamente o enunciado com o famoso slogan “la garantía soy 
yo”, por qualificar o produto concorrente como de procedência e qualidade duvidosas.

•	 Campanha publicitária Fiat Estrada – Chapeuzinho Vermelho (2013)11

Enredo: uma moça com um capuz vermelho caminha por um bosque. Ela se aproxima de 
um automóvel, ao mesmo tempo em que uma senhora também se aproxima. Começa uma canção: 
“Uepa, un, dos, tres, chapeuzinho indo pra casa na vila, e o lobo mal atrás”. As cenas mostram uma 
senhora dirigindo automóvel, a moça de capuz no banco do carona e um lobo que surge de uma 
cesta na parte de trás da picape. A música continua: “Un, dos, três, alemãs carregando uma enorme 
salsicha, com mostarda me gusta más”, sobreposta à cena de quatro moças loiras no automóvel. 
Em seguida, mudam-se as personagens: são japoneses indo para uma pescaria, “Un, dos, tres, cabe 
tudo pra pescaria, japonês, un pasito pra trás”. E o anúncio é encerrado com uma locução sobre o 
produto com entonação de língua espanhola.

O referente ao idioma nesta mensagem é expresso na trilha sonora. A canção utilizada 
como trilha sonora é bem conhecida no Brasil, porque é interpretada por um músico de sucesso 

10 O anúncio publicitário Cavalgada dos Pôneis está disponível no seguinte endereço: <https://www.youtube.
com/watch?v=g9FAtURumsI> (acesso em 28 jan. 2014).
11 O anúncio publicitário Fiat Estrada – Chapeuzinho Vermelho está disponível no seguinte endereço: <http://
www.youtube.com/watch?v=4BTOYx5DJEs> (acesso em 28 jan. 2014).
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e popular em nosso país, ouvida normalmente em situações alegres ou engraçadas. Na sequência 
publicitária, ela nitidamente encerra o motejo sobre as cenas ilustradas, que mostra a etnia alemã 
de forma ridícula, com conotação sexual, além de utilizar a língua espanhola também para destacar 
a situação, em uma manifestação pejorativa da expressão “me gusta más”.

• Campanha publicitária Fisk – Museu (2013)12

Enredo: em um museu, um guarda com uma lanterna na mão caminha entre as peças em 
exposição e canta o jingle da marca e, ao final, é interrompido por uma voz grossa que comple-
menta a frase com o nome da marca em tom assustador. O guarda, com cara de espanto, aponta 
a lanterna para um gorila em exposição. O animal está empalhado e imóvel. Muda a cena, uma 
adolescente que visualiza um tablet e fala sobre as novidades do espaço on-line do produto anun-
ciado. Ela estava entrando na parte de trás de um carro, o motorista do automóvel se vira e canta 
novamente o jingle do produto anunciado. Muda-se o quadro: em um restaurante o garçom tenta 
anotar o pedido do cliente, que fala em inglês, e ele responde: “Hum, eu não falo inglês”. O cliente 
então pergunta: “¿Hablas español?”. E o garçom, de forma engraçada e se movimentando bas-
tante, responde: “Hum, un poquetito”. A cliente de outra mesa intervém, com uma locução para 
enfatizar a marca anunciada.

Neste comercial, a diferença de abordagem entre a língua espanhola e outra língua, a inglesa, 
se evidencia, pois são apresentadas de forma oposta, com a padronização comum aos dois idiomas 
na publicidade em geral: o momento sobre o idioma inglês retratado como sério, já o trecho sobre 
o espanhol apela para o gracejo da personagem em tom de piada sobre falar a língua parcialmente.

A partir da leitura dos enredos de parte dos anúncios do corpus 1 de pesquisa, é possível 
verificar que a Abordagem 1 é recorrente, e que o humor sobre a cultura hispânica pode ser enten-
dido, de modo genérico, como acontecimento discursivo, materializado pelos enunciados citados.

Considerações finais

“Vamos caminando
Yo canto porque se escucha
Vamos dibujando el camino
(Vozes de um só coração)
Vamos caminando
Aquí estamos de pie
¡Que viva la américa!”
(Trecho da canção Latinoamérica, da banda porto-riquenha Calle 13)

Os versos da música dos porto-riquenhos da banda Calle 13 discorrem sobre os caminhos a 
serem percorridos para o reconhecimento da América Latina, caracterizada no clipe da canção como 
constituída de muitas identidades que se constroem e reconstroem no cotidiano de cada sujeito.

12 O anúncio publicitário Fisk – Museu está disponível no seguinte endereço: <http://www.youtube.com/
watch?v=-U4mA378bMQ> (acesso em 28 jan. 2014).
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É em consonância com o pensamento de que nossa sociedade latino-americana é multifa-
cetada e que se traduz em inúmeras identidades que estamos produzindo uma investigação acadê-
mica que, dentre outros temas, discute a importância de se discutir, no espaço escolar, as implica-
ções da (re)produção de identidades ou estereótipos de hispanofalantes em anúncios publicitários 
na mídia televisiva brasileira.

Reconhecer a padronização de determinados tipos de acontecimentos discursivos sobre a língua 
espanhola e seus referentes culturais em nosso cotidiano e relacioná-los em uma formação discursiva 
foi a proposta deste trabalho. A partir desse pressuposto, é possível discutir a questão da (re)produção 
de identidades ou estereótipos de hispanofalantes, por exemplo. Ou, ainda, sobre como essa formação 
discursiva é percebida por estudantes de ensino médio, observando se, de algum modo, tal discurso 
interfere em seu ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira na escola básica.

Nesse contexto, consideramos a afirmação de Martín-Barbero, que enfatiza que “[...] se já 
não se escreve nem se lê como antes é porque tampouco se pode ver nem representar como antes” 
(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 44); ao versar sobre a relação da comunicação com a educação em uma 
de suas obras, o autor ainda destaca que é preciso que a escola supere “[...] uma linguagem retórica 
e distante da vida, de suas penas, suas ânsias e suas lutas, tornando absoluta uma cultura que asfixia 
a voz própria” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 25). 
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O ENSINO DE LITERATURA NO CURSO DE 

LETRAS/ESPANHOL: EM BUSCA  

DE NOVOS MÉTODOS

Maria Luiza Teixeira Batista 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Introdução 
Começarei este texto apresentando um breve histórico sobre o Curso de Licenciatura em 

Letras/Espanhol na Universidade Federal da Paraíba. A implantação desse curso é relativamente 
recente (ocorreu em 2006 com a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso que, até aquele mo-
mento, contava com as licenciaturas em línguas inglesa, francesa e vernácula). A inclusão da licen-
ciatura em espanhol vinha, por um lado, responder aos interesses da comunidade acadêmica e, por 
outro, atender a Lei no 11.161, de 5 agosto de 2005, que trata do ensino de língua espanhola como 
oferta obrigatória nos currículos das escolas de ensino médio; portanto, se fazia necessária a cria-
ção desse curso que, por sua vez, seria responsável pela formação de profissionais que pudessem 
atuar como professores de espanhol nas escolas da nossa região. 

Então, o Curso de Letras/Espanhol teve seu início no primeiro período de 2007, sendo, por-
tanto, uma área relativamente nova dentro de um curso com uma longa trajetória e com uma tra-
dição já consolidada. Atualmente, esse curso conta com disciplinas específicas de língua espanhola, 
de linguística, de teoria literária e de literatura em língua espanhola, além de disciplinas na área de 
educação. Desde sua implantação, atuo como professora de literatura. E neste texto, relatarei uma 
experiência com um grupo de alunos que trabalham em um projeto por mim coordenado.

Literatura e ensino de línguas estrangeiras
 Como mencionei antes, desde 2007 trabalho com literatura no Curso de Letras/Espanhol. 
Quando comecei a dar aulas dessa matéria, percebi que a maioria dos alunos não demonstrava muito 
interesse pela literatura e questionava porquê tinha que estudar literatura em um curso cujo objetivo 
é formar professores de língua espanhola para o ensino básico. Outros se queixavam da quantidade 
de disciplinas de literatura, uma vez que deveriam cursar três disciplinas de teoria literária, três de 
literatura espanhola, três de literatura hispano-americana e uma disciplina optativa em literatura. E 
havia ainda aqueles que reclamavam da forma como as disciplinas de literatura eram ministradas, 
afirmando que eram muito “chatas” e muito “teóricas”, e que mais pareciam aulas de história, uma 
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história alheia a realidade deles. A partir desses questionamentos, percebi que os alunos não conse-
guiam enxergar um vínculo claro entre a prática docente e o estudo de literatura.

Comecei, então, a buscar os motivos pelos quais os alunos pensavam dessa forma e porque 
eles não encontravam sentido em estudar literatura no Curso de Letras. Para compreender essa 
realidade, decidi elaborar um breve questionário que foi aplicado em 2012 com alunos do sexto 
e sétimo períodos – esses alunos já haviam cursado todas as disciplinas de teoria literária e pelo 
menos uma disciplina de literatura em língua espanhola. 

Um total de quarenta e oito alunos respondeu ao questionário, que continha cinco pergun-
tas; uma delas era sobre a experiência com a leitura literária na escola, porque percebi que alguns 
não tinham muita familiaridade com o texto literário. Desse total, 19% admitiu não ter lido nenhum 
texto literário no ensino médio; 67% afirmou que teve pouco contato com a leitura literária; e ape-
nas 14% disse que teve uma boa experiência com a leitura literária. Os alunos que afirmaram ter 
lido algum texto literário na escola acrescentaram as seguintes informações: disseram que esses 
textos estavam voltados para o exame de admissão à universidade, seja o antigo vestibular ou o 
Enem; outros ainda afirmaram que tinham que memorizar características dos movimentos literá-
rios, dados dos autores e obras, e por isso a experiência não foi muito boa.
 A partir dessas respostas, pude concluir que a grande maioria dos alunos guarda na me-
mória um modelo de leitura centrada na ideia de ler por obrigação, para ser aprovado(a) em um 
exame. Minha intenção ao avaliar tal questão não era colocar a culpa na escola – por esse motivo 
a questão seguinte dizia respeito à experiência com as disciplinas de literatura na universidade.

Como era de esperar, poucos alunos fizeram uma avaliação positiva: apenas 29%. Em li-
nhas gerais, essa avaliação positiva estava direcionada ao que aprenderam, quando admitiram ter 
aprendido, além de assuntos novos, a analisar textos e a escrever ensaios. Alguns alunos avaliaram 
positivamente as disciplinas de teoria literária, afirmando que apesar de não “gostarem” de litera-
tura, se surpreenderam com a forma de ler o texto nas disciplinas de teoria. A maioria dos alunos 
não fez uma avaliação positiva. Um total de 52%, ou seja, mais da metade do grupo, reclamou das 
aulas de literatura, afirmando serem “desmotivadoras”. Muitos alunos disseram que não se sen-
tiam à vontade para opinar sobre o que liam. Outros afirmaram ter dificuldades para ler e entender 
os textos em espanhol e, por conseguinte, para realizar as tarefas e os exames. Do total de alunos, 
19% preferiu não responder essa questão. 

Outro item do questionário estava relacionado a sugestões para melhorar as disciplinas de 
literatura. Aqui, citarei algumas delas: a maioria dos alunos sugeriu que as aulas fossem mais dinâ-
micas, com a inclusão de vídeos, de atividades diversificadas, de leitura de poemas e contos na sala 
de aula; outros pediram aulas mais participativas – ou seja, que o professor permitisse que o aluno 
participasse das discussões sobre os assuntos abordados, que desse a oportunidade ao aluno de 
expressar sua opinião; muitos ainda solicitaram que o professor buscasse entender a realidade do 
aluno, que entendesse que eles têm pouca familiaridade com a leitura literária, por isso é mais difícil 
compreender os textos. 

Avaliando essas respostas, pude perceber que a academia, de alguma maneira, continua 
reproduzindo um modelo de leitura ainda centrada no professor. Essas respostas também me moti-
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varam a avaliar o meu papel como professora de literatura, a refletir se a metodologia usada nessas 
disciplinas é adequada a nossa realidade e a buscar métodos com o intuito de aproximar os alunos 
da literatura. Percebi, também, que suas dúvidas e reclamações tinham sentido dentro do contexto 
da sala de aula na universidade, uma vez que a literatura é transmitida de uma forma na qual não 
fica claro seu vínculo com a aprendizagem de um idioma e sequer com a prática docente.

O ensino de literatura em língua estrangeira: rompendo paradigmas
Como disse antes, avaliando as críticas e sugestões dos alunos, busquei uma forma de 

aproximá-los do estudo de literatura. Comecei mostrando que estudar literatura é fundamental 
para a formação como professor de língua estrangeira, porque proporciona um conhecimento da 
língua desde outra perspectiva, uma vez que lhes ensinam sobre a cultura, a ideologia, a história, 
as expressões linguísticas do idioma que eles estão estudando. Esses saberes são essenciais, pois 
permitem que os alunos tenham uma visão mais profunda da língua.

Ainda tentando responder o que a literatura ensina, retomei um texto clássico de Antonio Can-
dido quando afirma que a literatura não só ensina, ela “humaniza” (CANDIDO, 2004, p. 176). E esse 
ensinamento é resultado do que Regina Zilberman denomina efeito duplo: por um lado, a leitura de 
literatura provoca um envolvimento afetivo e, por outro, provoca um posicionamento crítico, quando 
dá ao leitor a oportunidade de refletir, criticar e se apropriar do texto lido (ZILBERMAN, 2008, p. 53).

Considerando a solicitação de aulas mais participativas, busquei resgatar a função lúdica e 
dialógica da literatura, dedicando um tempo da aula ao diálogo, permitindo que os alunos verbali-
zassem os textos lidos e que os interpretassem livremente, “[...] transformando em palavras aquilo 
que foi provocado por palavras” (COSSON, 2007, p. 28). Essa “conversa” ao mesmo tempo ajudou 
aqueles alunos que tinham dificuldades em compreender os textos em espanhol, aqueles que não 
tinham proficiência suficiente para entender certas sutilezas da língua. A partir daí, os alunos esta-
vam mais seguros para ler o texto desde uma perspectiva mais especializada, com o apoio de algum 
suporte teórico. 

Esse trabalho, realizado em sala de aula, não me pareceu suficiente para mudar o posiciona-
mento dos alunos sobre a relação entre estudo de literatura e a prática docente – mesmo porque 
alguns perguntavam como deveriam ler textos literários nas aulas de espanhol nas escolas, tanto 
de idiomas como de ensino fundamental e médio. Nesse sentido, percebi que há uma lacuna no 
Curso de Letras, que não fornece meios para que os alunos encontrem um vínculo entre a literatura 
e a prática docente. Para suprir essa falta, decidi elaborar um projeto cujo objetivo seria incentivar 
a leitura do texto literário na sala de aula de língua espanhola.

O projeto está em andamento desde 2013 quando foi submetido ao Programa de Licencia-
tura (Prolicen), cujo objetivo é melhorar a qualidade dos cursos de licenciatura; o projeto conta 
atualmente com dois bolsistas e seis voluntários, e tem como título “Ler pode ser divertido: a 
leitura literária na sala de aula de língua espanhola”. Alguns podem criticar a escolha da palavra 
“divertido”, mas essa escolha encontra sua justificativa no fato de os alunos reclamarem que as 
aulas de literatura são “chatas”; por esse motivo decidi elaborar um título que, de alguma manei-
ra, desmistificasse a ideia que ler literatura é “chato”, difícil, que não serve para nada. Além disso, 
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mostrar que ler textos literários pode ser uma prática interessante (ou até mesmo divertida) é uma 
forma de aproximar afetivamente o aluno da literatura.

Projeto: elaboração e desenvolvimento
Como etapa obrigatória para a elaboração do projeto, utilizei alguns textos como funda-

mentação teórica. Aqui citarei três deles. O primeiro trata-se do livro de Josefina Prado Aragonés, 
Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI (2011). Nele, a autora faz uma 
revisão dos modelos didáticos para o ensino de literatura, começando com os enfoques mais tra-
dicionais, baseados no modelo retórico e no modelo histórico, até chegar ao modelo que vincula o 
ensino de literatura ao de leitura (ARAGONÉS, 2011, p. 333).

Outro texto que considerei importante para a elaboração do projeto é de autoria de dois 
professores, Josep Ballester e Noelia Ibarra: trata-se de La enseñanza de la literatura y el pluralismo 
metodológico (2009), no qual abordam a educação literária e as diferentes funções da literatura. Do 
ponto de vista dos professores, a educação literária inclui diferentes dimensões, tais como: a educa-
ção ética, uma vez que a literatura pode projetar certos valores de uma determinada sociedade, e a 
expressão desses valores serve de motivo de reflexão para desenvolver o sentido crítico do aluno; a 
educação estética, quando contribui para provocar a sensibilidade do aluno; a educação cultural, por 
ser um dos grandes expoentes da cultura de uma sociedade; e a educação linguística, ao desenvolver 
a competência linguística e comunicativa do aluno (BALLESTER; IBARRA, 2009, p. 30).

O terceiro texto é de Antonio Mendoza Fillola, Los materiales literarios en la enseñanza de 
ELE: funciones y proyecciónes comunicativas (2004). Nele, o escritor defende a ideia de que o texto 
literário pode ser um excelente material de base para estimular a aprendizagem de uma língua 
estrangeira, porque contém aspectos linguísticos, temáticos, culturais etc. Todos eles contribuem 
para a aprendizagem da língua porque, ao ler, o aluno reconhece os diferentes elementos linguísti-
cos, interpreta e constrói significados: 

A través de los textos literarios, el aprendiz de LE se enfrenta, siempre mediante la lectura, a una com-
pleja actividad cognitiva de construcción de significados y de atribución de interpretaciones, de reconoci-
mientos de elementos, de formas, de relaciones y de usos lingüísticos y también de atribución de valores 
expresivos (FILLOLA, 2004, p. 14).

Os textos citados serviram de fundamentação teórica, tanto para a elaboração do projeto, 
como já mencionei, como também para introduzir a primeira etapa do trabalho, já que os alunos 
envolvidos no projeto começaram seus estudos com a leitura desse material. A partir desse ponto, 
eles já estavam preparados para investigar sobre a função da leitura literária na aula de espanhol. 

Da “teoria” à experiência
 Na segunda etapa do trabalho, os bolsistas e voluntários foram desafiados a elaborar ativi-
dades com textos literários. Para a realização dessas atividades, foi necessário trabalhar em parceria 
com professores de um curso de idiomas que funcionava no âmbito da universidade. Escolhi, então, 
uma turma do Espanhol Básico 1 e, no segundo semestre de 2013, os alunos envolvidos no projeto 
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tiveram a oportunidade de acompanhar essa turma e realizar atividades com textos literários. 
Tais atividades tiveram como objetivo desenvolver a oralidade e a escrita. Para sua elabo-

ração estabeleci alguns critérios. O primeiro deles se referia ao nível de proficiência da turma que 
estavam acompanhando para poder escolher um texto adequado. O segundo critério estava rela-
cionado aos assuntos abordados nas aulas, para que a atividade não parecesse um trabalho extra, 
desvinculado dos propósitos didáticos do curso. Como terceiro critério, solicitei que escolhessem 
um texto curto, para possibilitar a leitura durante a aula. E por último, determinei que a atividade 
seguisse três etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura. A primeira delas teve como objetivo resgatar 
os conhecimentos prévios dos alunos por meio de perguntas exploratórias, para prepará-los para 
as etapas seguintes: a leitura, a interpretação do texto e a atividade escrita. Observando esses cri-
térios, os bolsistas e voluntários tiveram a oportunidade de elaborar e aplicar atividades na turma 
de espanhol mencionada.
 Como forma de divulgar os trabalhos do projeto, a cada ano os bolsistas e voluntários orga-
nizam uma oficina que é oferecida aos demais alunos do Curso de Letras/Espanhol e aos professores 
de espanhol dos cursos de idiomas do estado e do município. Além de ser uma forma de divulgar o 
trabalho dos bolsistas e voluntários, essa oficina tem como finalidade promover um debate acerca da 
leitura literária na aula de espanhol. Nessa ocasião, o grupo envolvido no projeto tem a oportunidade 
de relatar sua experiência e compartilhar conhecimentos.

Considerações finais
Ao longo desses dois anos de execução do projeto, os bolsistas e voluntários tiveram a 

oportunidade não só de investigar a importância da literatura para a formação do professor, mas 
também de elaborar atividades com textos literários e vivenciar a prática docente. Apesar de o pro-
jeto contemplar apenas uns poucos alunos do curso (uma vez que o número de bolsas é reduzido), 
posso afirmar que esse trabalho repercutiu nos demais alunos do Curso de Letras/Espanhol, pois 
percebemos uma mudança significativa na atitude de grande parte do corpo discente com relação 
às disciplinas de literatura. Talvez isso se deva ao fato de conseguirem exergar um vínculo mais 
claro entre estas matérias e a prática docente.
 Acredito que a maneira mais justa de afirmar que o projeto alcançou seus objetivos está na 
avaliação que os alunos fazem do trabalho; portanto, finalizo este texto citando o depoimento de 
uma das bolsistas acerca de sua experiência no projeto. Tal depoimento está registrado do relatório 
exigido pelo Prolicen, Programa ao qual o projeto está vinculado: 

A palavra experiência é o que melhor pode representar minha participação nesse projeto. Em primeiro 
lugar, contribuiu de forma positiva como aluna-professora, pois possibilitou que eu me aproximasse da 
literatura e a entendesse de forma mais ampla; desenvolvi o gosto pela leitura; passei a conhecer autores 
de grande importância da literatura em língua espanhola (coisa que talvez não tivesse acontecido de 
forma tão natural se não tivesse envolvida no projeto). Já na prática docente, me sinto mais autônoma e 
segura na hora de escolher um texto para os alunos, já que passei a ter consciência da importância da lei-
tura literária no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Além disso, tive o retorno 
positivo por parte dos alunos que sentem identificação com a LE a partir do contato com a literatura. Por 
fim, e não menos importante, tive a oportunidade de trabalhar em equipe, de sugerir e receber sugestões 
dos colegas, de adaptar e reformular as propostas que desenvolvemos juntos. Certamente, foi de grande 
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valia a participação no Prolicen e acho importante que mais alunos dos primeiros estágios do curso de 
letras possam ter a oportunidade de ver a teoria na prática de forma tão agradável, como pude fazê-lo.

 Na avaliação da bolsista fica claro que sua participação no projeto contribuiu para que 
ela pudesse entender a literatura de outra perspectiva. Seu depoimento também comprova que 
o projeto alcançou seu objetivo ao contribuir para a formação do aluno de Letras/Espanhol na 
nossa Universidade. 
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O MATERIAL DIDÁTICO NA CULTURA DIGITAL 

PARA A AQUISIÇÃO DA GRAMÁTICA DE E/LA

Valéria Jane Siqueira Loureiro
Julimar Alves Nascimento

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Introdução
No âmbito do Espanhol como Língua Adicional (E/LA), o ensino do conteúdo sistêmico sempre 

suscitou um grande debate sobre as vantagens e desvantagens de ensinar o componente gramatical 
nas aulas e sobre até que ponto o ensino da gramática ajuda a desenvolver a competência comuni-
cativa dos estudantes de língua estrangeira, no caso o espanhol. Sempre se debateu e se tratou o 
conteúdo gramatical normativo e descritivo em todas as metodologias, visto que se apresentam nos 
programas de ensino, nos materiais didáticos e na própria prática pedagógica dos docentes. 

Os professores de E/LA encontram, no ensino e no desenvolvimento do conhecimento sis-
têmico da LA, um dos desafios fundamentais na sua prática docente cotidiana. No processo de 
ensino/aprendizagem do conteúdo gramatical em espanhol, o estudante aprende as normas, as 
regras e o funcionamento dos elementos que fazem parte da língua, porém, em geral, fazem parte 
da gramática tradicional normativa da língua.

Desta maneira, a questão consiste em como proporcionar uma aprendizagem da compe-
tência gramatical em Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE), que capacite os estudantes a que 
se expressem e, principalmente, se comuniquem tanto na língua escrita quanto na oral em língua 
estrangeira (KONDO, 2002). Sabe-se que os alunos adquirem os mecanismos da língua espanhola 
que se baseiam nos estudos normativos, na gramática, já que se trata de um dos componentes que 
leva a alcançar a competência comunicativa (MARTÍN PERIS, 2004).

Entretanto, durante o processo de ensino/aprendizagem da competência comunicativa, se 
incluem outras competências, e a gramatical recebe um destaque nas aulas. Por isso, é necessária a 
reflexão sobre como tratar o componente gramatical como um elemento que permita compreender 
e manejar a comunicação e a interação e as regras de uso da língua de forma consciente e autônoma.

Mas de que gramática tratamos no ensino de E/LA?
Na prática docente, os professores de E/LA utilizam frequentemente a palavra gramática. 

Não obstante, se forem observados os contextos nos quais aparece e as intenções com as quais 
os falantes a utilizam, resulta óbvio que nem sempre se alude ao mesmo referente. Além disso, os 



• 640 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

usos desta palavra vão acompanhados de uma série de preconceitos e pontos de vista sobre o que 
é língua. Assim sendo, se pode distinguir três acepções muito nítidas (entretanto não excludentes) 
que costumam estar associadas ao uso da palavra gramática.

Primeiramente, se define gramática como um conjunto de regras implícitas de um sistema 
linguístico ou principio de organização interna própria de una determinada língua: é o que alguns 
linguistas denominam competência linguística. Uma segunda acepção a define como a argumen-
tação explícita de normas que respondem a um registro específico de una língua (ou saber) de 
caráter mais ou menos metódico sobre a língua: conhecimento reflexivo das regularidades, regras 
ou normas características de uma língua. Por último, se entende por gramática o manual ou livro 
que corresponda a uma visão ou enfoque sobre a língua, ou ainda ponto de vista particular sobre 
o saber gramatical próprio de una língua: determinada escola de pensamento, determinada teoria 
sobre o funcionamento interno da língua. 

No âmbito do ensino/aprendizagem de línguas, em particular de E/LA, é realizada uma aná-
lise detida das três acepções apresentadas, que nos levam a refletir sobre por quê e para quê se 
ensina gramática nas aulas de E/LA.

Ser usuário de uma língua equivale a dispor de uma série de conhecimentos e habilidades 
linguísticas, das quais nem sempre somos conscientes. Os falantes nativos de uma língua dispõem 
de um conhecimento “instrumental” ou “procedimental”, sabem usar de forma espontânea um 
complexo sistema de regras gramaticais e de redes de palavras e significados para transmitir as suas 
mensagens no transcurso das suas inter-relações comunicativas.

Este conhecimento se distingue do “declarativo”, o conhecimento sobre a língua. Não todos os 
que falam uma língua possuem um conhecimento declarativo sobre ela. Ao observar os dois tipos de 
conhecimentos gramaticais, nos deparamos com a questão do tratamento didático do componente 
gramatical na sala de aula de língua estrangeira, o que nos leva, como professores, a deslocar o foco 
do conhecimento declarativo em direção à aquisição da denominada competência comunicativa.

Na atualidade, a controvérsia sobre ensinar ou não gramática deu lugar a duas interrogan-
tes que tem sido objeto de investigação no panorama da metodologia de E/LA: como o ensino pode 
favorecer a aprendizagem de uma língua? E como elaborar/realizar atividades que conjuguem a 
gramática com a comunicação?

Estas questões não são tópicos deste trabalho; entretanto, não se pode pensar no ensino da 
competência gramatical pela prática docente sem que se tenha em consideração que o código, o 
sistema e a estrutura de uma língua devem receber uma abordagem que os transforme em comu-
nicação, ação e cultura. Em outras palavras, que a gramática se insira contextualmente no processo 
de ensino/aprendizagem de E/LA, se transformando em um meio de intercâmbio e negociação de 
informações que leve os estudantes à produção e compreensão em espanhol.

Que gramática se ensina/se aprende?
No processo de ensino/aprendizagem de E/LA, os professores dão muito prestigio ao ensi-

no da gramática durante as suas aulas, oferecendo para os estudantes um conhecimento reflexivo 
das regularidades, regras ou normas características da língua estrangeira que estão ensinando, 
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levando-os a desenvolver a competência linguística.1 
Não obstante, isso acarreta o detrimento do desenvolvimento das habilidades discursivas, 

que é uma das destrezas nas quais os estudantes encontram mais dificuldade de se expressar.
Na história das diversas metodologias de ensino de LA, a relação entre a língua estrangeira e 

a gramática sempre foi muito próxima. Até os anos 60 e 70, os estudantes aprendiam regras grama-
ticais e aplicavam estes conhecimentos em traduções diretas e inversas. Nos anos 70, os métodos 
áudio-orais e audiovisuais encaram o ensino da gramática como voltado para o desenvolvimento 
da habilidade oral. Assim, na aula de língua espanhola, o professor se restringia a utilizar os conte-
údos linguísticos gramaticais ensinados na prática oral prévia. Os exercícios que eram propostos se 
tornavam repetitivos, posto que se tratavam de exercícios de repetição de estruturas linguísticas 
gramaticais, aprendidas oralmente na forma escrita.

A partir do surgimento da gramática transformacional de Chomsky, surge um questiona-
mento sobre os fundamentos teóricos dos métodos áudio-orais. Dentro da sua corrente, os alunos 
devem criar a sua própria língua em um ato de comunicação, seja oral ou escrito. Desde esta con-
cepção de ensino/aprendizagem de língua, se destaca o enfoque comunicativo, que propõe uma 
grande mudança na forma de encarar a gramática. Para o enfoque comunicativo, a habilidade de 
compor orações não é suficiente para que haja a comunicação. A comunicação oral ou escrita só 
tem lugar quando é utilizada para realizar uma série de condutas sociais, como descrever, narrar, 
argumentar, entre outras.

A partir deste enfoque, se introduz a escrita desde o princípio da aprendizagem, e não da 
aquisição da língua. Ademais, a expressão escrita não funciona só como reforço do aprendido da 
“fase” oral, mas também o seu ensino parte do princípio de que é uma habilidade que possui téc-
nicas e estratégias próprias, diferentes da oral, e que ao mesmo tempo interagem com esta e com 
as demais habilidades que fazem parte da competência comunicativa.2

No ensino da gramática desde a perspectiva da competência comunicativa,3 não basta que 
os estudantes saibam um conjunto de regras e estruturas da LA, analisadas e organizadas conscien-
temente em um sistema; eles precisam saber como funciona e é usado o espanhol em uma grande 
variedade de contextos, níveis sociais e, inclusive, âmbitos profissionais, para verificar os diversos 
usos e funções da linguagem. 

Assim, a gramática explícita4 para um aprendiz é importante, já que é a encarregada de mo-
nitorizar e, portanto, pode ser una aliada na hora de tratar problemas que possam surgir durante 
o processo de ensino/aprendizagem de língua, como a fossilização, a interferência, entre outros; 
mas. sem dúvida nenhuma, quando um estudante se defronta com a forma espontânea da LA, ele 
abrirá mão do seu conhecimento implícito.5

1  A competência linguística se refere à competência gramatical, aos conhecimentos metadiscursivos que o 
estudante possui sobre a língua que aprende.
2  No processo de ensino/aprendizagem de LA, as destrezas se integram (GÓMEZ CASAÑ; MARTÍN VIAÑO, 1996, p. 45-48).
3  Na competência comunicativa estão incluídas: a competência linguística, a competência sociolinguística, a 
competência discursiva e a competência estratégica.
4 Trata-se das regras e estruturas da LA, analisadas e organizadas conscientemente no sistema da língua pelo aluno.
5 Trata-se do conhecimento gramatical que é de natureza intuitiva ou subconsciente, e não se encontra formu-
lado como um corpus de regras.
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Quando um aluno se comunica na LA, utiliza ambos os conhecimentos gramaticais – o explí-
cito e o implícito. O aprendiz recorre ao conhecimento explícito que possui da língua com a função 
principal, que é a de monitorar, quer dizer, controlar as produções linguísticas, para que estejam 
corretas e, se não for assim, corrigi-las. Quando o aprendiz usa a linguagem de forma natural, o 
conhecimento explícito joga um papel secundário e é o conhecimento implícito da gramática que 
rege formalmente os usos da linguagem para a comunicação.

Sendo assim, a tarefa do professor é a de transformar as aulas de língua espanhola em um 
espaço no qual não só sejam oferecidas estruturas gramaticais e informações metadiscursivas so-
bre a língua, mas que também sejam proporcionadas atividades de tipo processual (leitura e com-
preensão oral) e de tipo produtiva (expressão oral e escrita), que levem a capacitar o aluno para 
a comunicação; do ponto de vista pedagógico, isto se dá a partir do momento em que se enfatize 
a importância do processo de aquisição da língua. No enfoque comunicativo, existe a importância 
de oferecer para os estudantes expoentes nocio-funcionais, que os capacitem para a comunicação, 
desenvolvendo as quatro destrezas e cumprindo o objetivo de desenvolver as estratégias tanto de 
compreensão quanto de expressão na LE. 

Hoje em dia, depois de ter superado a ideia de que a aprendizagem da gramática não levava à 
aquisição da LA, se assiste à recuperação da gramática e à busca de aplicações que deem lugar a um 
processo de aprendizagem-aquisição mais completo, rico e eficaz nas salas de aula, ainda que existam 
carências metodológicas. A partir desta perspectiva, a ensino da competência gramatical na destreza 
escrita retoma o seu papel de monitorar a produção, porém tentando incorporar os diferentes tipos 
de processos e competências6 necessários para o ensino e a aprendizagem de língua.

O por quê (e para quê) da gramática no ensino de E/LA
A competência gramatical ou linguística consiste em uma dentro das competências que se 

inserem no desenvolvimento das quatro destrezas do enfoque comunicativo. Entretanto, esta é 
a competência à qual os professores mais dão ênfase nas aulas de línguas, seja porque estão in-
seridos em uma tradição metodológica baseada no ensino gramatical, seja porque possuem uma 
dependência em utilizar materiais didáticos que, em sua grande maioria, se baseiam na gramática.7 

A pesar do surgimento das várias metodologias ao longo do tempo, todas contêm a análise 
de perspectiva gramatical normativo. A gramática se apresenta em todos os métodos, independen-
te do enfoque linguístico na qual se inclua a concepção do que seja saber uma língua.

Historicamente, sabe-se que a gramática realiza a descrição e a explicação do sistema da 
língua, que se ocupa dos seus elementos morfológicos e sintáticos e que deixa o léxico para a se-
mântica e os sons para a fonética (TORREGO, 1998).

6  Além da competência linguística ou gramatical, se acrescentam: a pragmática, a discursiva, a estratégica e a 
sociocultural.
7  Neste trabalho, tratamos do conceito de gramática que a define como a argumentação explícita de normas 
que respondem a um registro específico de uma língua ou saber de caráter mais ou menos metódico sobre a língua.
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[…] según algunos gramáticos, la Gramática comprende sólo la Morfología y la Sintaxis; según otros, 
abarca también el plano fónico, es decir, el de los sonidos y los fonemas. […] La Semántica, rama lin-
güística que se ocupa de los significados, no es una parte de la Gramática, pero se tiene en cuenta para 
el control de los procedimientos formales que se aplican en la Sintaxis y para la explicación de muchos 
fenómenos sintácticos […] (TORREGO, 1998, p. 14).

Esta concepção clássica da gramática concebeu que muitos métodos de finais do século XIX 
e durante todo o século XX recuperassem os preceitos surgidos no ensino/aprendizagem das lín-
guas clássicas – gramática e tradução. Nesta perspectiva, a informação nocional e meta discursiva 
são os inputs mais relevantes para adquirir a competência gramatical ou linguística.

Nessa noção de gramática, o estudo gramatical nos apresenta um problema fundamental no 
momento de responder a uma concepção mais ampla em relação ao ensino de língua, que não seja 
simplesmente a de um conjunto de regras gramaticais de natureza nocional, mas que também seja 
um instrumento de comunicação. A análise gramatical está no nível da sintaxe oracional e, por isso, 
abre mão de todos os elementos da língua que implicam uma análise no nível do discurso ou do texto.

Atualmente, ensinar gramática é muito mais que explicar regras e normas morfossintáticas. Se 
exige deter em aspectos discursivos e pragmáticos, e isto não só por fazer as devidas honras às novas 
correntes metodológicas e linguísticas, mas porque o papel desempenhado pela gramática hoje em dia 
é mais amplo que a visão histórica depois do conceito de comunicação e competência comunicativa.

Desta forma, o ensino da gramática se transforma em um componente mais, indispensável, 
porém assim como são indispensáveis os elementos pragmático, discursivo, estratégico e sociocul-
tural. A proposta do desenvolvimento de uma competência gramatical em que se tenha em conta 
a comunicação para descrever e explicar a língua (quer dizer, para explicar as regras e as normas do 
uso e do funcionamento, além das do sistema, e integre os diferentes níveis da língua), que resulte 
vantajosa para todos – tanto para quem se dedicam ao ensino quanto para aqueles que se dedicam 
à aprendizagem de uma LA), se faz necessária no processo de ensino/aprendizagem.

O ensino de gramática na sala de aula de E/LA
Sabe-se que a gramática se trata de um dos elementos imprescindíveis e de grande influên-

cia no processo de ensino/aprendizagem da língua estrangeira. Entretanto, a questão é: O que é “a 
gramática” na aula de E/LA? O trabalho com o conteúdo gramatical na aula se vincula ao papel que 
o professor desempenha na sala de aula, em relação com a sua concepção do que é gramática, do 
que é saber uma língua e da sua prática docente no ensino da língua.

Neste espaço para tantas interrogações, devem ser levados em consideração os procedimen-
tos de inferir as regras gramaticais – que pode ocorrer a partir do uso e da reflexão sobre a língua (in-
dutivo) – ou de explicá-las primeiro, para logo passar à prática dos conteúdos linguísticos (dedutivo). 
Ambos os procedimentos não são excludentes; os professores não devem descartar a priori nenhum 
deles, só ter em conta as vantagens e desvantagens acarretadas com a aplicação de cada um deles.

A partir da caracterização que realiza Martín Peris (2004), foram destacados os componentes 
gramaticais que respondam às necessidades atuais do ensino de E/LA para os estudantes no Brasil:



• 644 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

1. A função da gramática é facilitar a compreensão do sistema da língua de aprendiza-
gem e dos seus mais diferentes usos.

2. Para isto, os critérios que devem ser levados em conta na hora de selecionar os conteúdos são:
•	 Atualidade: o estado atual da língua e dos seus usos;
•	 Descrição: o modo com que os seus falantes nativos efetivamente usam a língua;
•	 Frequência: fenômenos mais frequentes nos usos linguísticos;
•	 Relevância comunicativa: valores comunicativos mais frequentemente associados às 

formas linguísticas.

3. É uma gramática que recolhe usos tanto orais quanto escritos, atendendo a sua 
adequação ao contexto.

4. Trata de fenômenos que pertencem aos diferentes níveis de descrição da língua, 
estabelecendo as necessárias relações entre eles.

5. Utiliza uma metalinguagem e uma terminologia adequada a possibilidade de com-
preensão dos seus destinatários.

6. Leva em consideração o conhecimento implícito da gramática da língua materna 
que tem os destinatários, que no nosso caso são brasileiros falantes de português.

Como assinala Raya (2003), ensinar e trabalhar com este tipo de gramática implica elabo-
rar atividades que requeiram a participação ativa dos aprendizes; estes aprendizes têm de fazer 
algo com o input; além das atividades, devem pôr de manifesto a operacionalidade da regra ou da 
forma, que é o objeto de atenção, apresentando uma finalidade e uma contextualização claras e 
trabalhando com amostras da língua meta que sejam verossímeis.

Mas o que é ter domínio da gramática de uma língua?
No processo de ensino/aprendizagem de espanhol, os professores oferecem aos estudantes 

um conhecimento reflexivo das regularidades, regras ou normas características da língua estran-
geira que ensinam, levando os alunos a desenvolverem a competência linguística. Entretanto, isso 
acarreta o detrimento do desenvolvimento das habilidades discursivas, como a escrita, a leitura e 
a conversação.

Na história das diversas metodologias de LA, a relação entre saber uma língua e saber a 
gramática de uma língua sempre foi muito próxima. Até os anos 60 e 70, os estudantes aprendiam 
regras gramaticais e listas de vocabulário e aplicavam estes conhecimentos em traduções diretas e 
inversas. Nos anos 70, os métodos áudio-orais e audiovisuais encaravam o ensino da escrita como 
similar ao da língua oral. Desta maneira, a aprendizagem de uma língua se restringia à utilização 
de conteúdos linguísticos e gramaticais, ensinados na prática oral prévia. Os exercícios que eram 



• 645 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

propostos se tornavam repetitivos, posto que se tratavam de exercícios de imitação de estruturas 
linguísticas aprendidas oralmente na forma escrita.

Não obstante, a gramática transformacional de Chomsky questiona os fundamentos teó-
ricos dos métodos áudio-orais. Dentro da sua corrente, os estudantes devem criar a sua própria 
língua em um ato de comunicação, seja ele oral ou escrito. Desta concepção de ensino/aprendiza-
gem de língua, se destaca o enfoque comunicativo, que propõe uma grande mudança na forma de 
afrontar a gramática na aula. Para o enfoque comunicativo, a habilidade de compor orações não é 
suficiente para que aconteça a comunicação. A comunicação escrita só tem lugar quando se utiliza 
para realizar uma série de condutas sociais como descrever, narrar, argumentar, entre outras.

A partir de este enfoque, se introduz o princípio da aprendizagem, e não da aquisição da 
língua. Além disso, a competência gramatical não funciona como reforço do que foi aprendido na 
“fase” oral, mas o seu ensino parte do princípio de que é uma habilidade que tem as suas próprias 
estratégias, que se diferenciam no registro escrito e no registro oral, e que, ao mesmo tempo, inte-
rage com as demais competências.

No ensino da gramática desde a perspectiva do enfoque comunicativo, não basta que os 
estudantes saibam um conjunto de regras e estruturas da LA analisadas e organizadas consciente-
mente em um sistema, necessitam saber como funcionam as normas e as estruturas gramaticais do 
espanhol, em uma grande variedade de contextos, níveis sociais e, inclusive, âmbitos profissionais, 
para verificar os diversos usos e funções da linguagem.

Assim, a gramática explícita, para um aprendiz, é importante, já que é a encarregada de 
monitorar e por tanto pode ser uma aliada na hora de se enfrentar a fossilização, a interferência, 
entre outros problemas que surgem no processo de ensino/aprendizagem de LA, mas sem sombra 
de duvidas quando um estudante se enfrenta de forma espontânea com a língua vai abrir mão do 
seu conhecimento implícito.

Quando um aluno se comunica na LA utiliza ambos os conhecimentos gramaticais – o explí-
cito e o implícito. O aprendiz aciona o conhecimento explícito que possui da língua com a função 
principal de monitorar, controlar que as produções linguísticas sejam corretas e si não é assim cor-
rigir. Quando o aprendiz usa a linguagem de forma natural, o conhecimento explícito joga um papel 
secundário e é o conhecimento implícito da gramática que rege formalmente os usos da linguagem 
para a comunicação.

Dentro desta perspectiva, a tarefa do professor de transformar as aulas de E/LA em um espaço 
no que não só se ofereça estruturas gramaticais e informações metadiscursivas sobre a língua, mas 
também que se proporcionem atividades de tipo processual – leitura e compreensão oral – e de tipo 
produtiva – expressão oral e escrita – que leve a capacitar o aluno para a comunicação, desde o ponto 
de vista pedagógico se da a partir do momento que se de importância ao processo de aquisição da 
língua. No enfoque comunicativo, a importância de dar para os estudantes expoentes nocionais e 
funcionais para que os capacitem para a comunicação, desenvolvendo as quatro destrezas cumprem 
o objetivo de desenvolver as estratégias tanto de compreensão quanto de expressão. 

Hoje em dia, depois de ter superado a ideia de que a aprendizagem da gramática não levava 
a aquisição da LA, se assiste a recuperação da gramática e a busca de aplicações que dão lugar a um 
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processo de aprendizagem-aquisição mais completo e eficaz nas salas de aula, ainda que existam 
carências metodológicas. A partir desta perspectiva o ensino da competência gramatical na des-
treza escrita retoma o seu papel de monitorar a produção, mas tentando incorporar os diferentes 
tipos de processos e competências necessários para o ensino e a aprendizagem de línguas.

Os instrumentos da tecnologia que utilizamos para o ensino de gramática
A inclusão das tecnologias, em especial, a internet, nos traz vários instrumentos que podem 

ser utilizados nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira. Entretanto, deve-se levar em con-
sideração um novo conceito que nos acarreta o uso do suporte internet: a noção de Cibercultura 
(KENSKI, 2007, p. 134), que se refere ao conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), práticas, 
atitudes, modos de pensar e valores que se desenvolvem no ciberespaço.

O ciberespaço, palavra utilizada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William 
Gibson, em 1984, na novela Neuromamcer, significa os novos suportes de informação digital e os 
modos originais de criação, de navegação no conhecimento e da relação social proporcionados por 
eles (KENSKI 2007, p. 134). Assim, trata-se do espaço que permite o fluxo de informações e não se 
refere ao mundo físico.

Deste modo, a globalização permite que o limite entre o tempo e o espaço não exista. Hoje, 
graças às tecnologias, podemos ter contato com outras formas de viver, pensar, sentir, criadas por 
povos distantes geograficamente. Em termos de pesquisa podemos – ainda que não tenhamos en-
ciclopédias – ter acesso à informação de civilizações que já pereceram no tempo; portanto, pode-
-se falar da democratização da informação e do conhecimento.

Além de a internet ser una fonte inesgotável de material autêntico e oferecer abundantes 
exercícios de correção automática (sobretudo os dedicados à gramática e vocabulário), ela propor-
ciona uma ferramenta para a comunicação e interação entre as pessoas, que pode ser sincrônica, 
mediante os chats, os chats de voz, videoconferências ou ainda lousas virtuais –, comunicação 
em tempo real (ou não sincrônica), mediante e-mails, fóruns de debate, listas de distribuição de 
notícias ou fóruns auditivos, e pode funcionar ainda como arquivo de sugestões didáticas e como 
recurso para a formação continuada de professores.

O trabalho do professor de E/LA com as tecnologias
Vivemos em uma sociedade na qual as tecnologias fazem parte do nosso cotidiano desde a 

Revolução Industrial; entretanto, as que nos referiremos neste trabalho não são as tradicionalmen-
te conhecidas, mas sim aquelas que permitem nos comunicarmos virtualmente quando se coloca 
um texto na rede e este traz conhecimento para o cibernauta que o procura.

Dentro das tecnologias, a internet consiste na que mais ecoa no ensino/aprendizagem de 
E/LA, pois quase todos os professores ouviram falar desta nova ferramenta – e muitos sabem que 
podem contribuir com a rede para as aulas e para o processo de ensino/aprendizagem. Leva-se em 
consideração que a internet se trata de una nova ferramenta aportada para o ensino das línguas, e 
por isso apresenta vantagens (e também limitações, posto que seja falso afirmar que este recurso 
transformará as aulas de línguas em sucesso total).
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Pode-se dizer que as vantagens e as limitações da internet vêm determinadas pelas suas 
próprias características, como um meio de comunicação e informação. O sucesso do seu uso no 
ensino de E/LA dependerá de quais recursos e para quê serão utilizados . Sabe-se que a internet 
se trata de uma fonte inesgotável de material autêntico e real em espanhol e de fácil acesso tanto 
para professores quanto para estudantes.

A utilidade deste recurso se diferencia em função de que se recorre à rede para os estudan-
tes ou para os professores. Para os estudantes, é um bom meio para que exercitem as suas destre-
zas decodificadoras, tanto as escritas (leituras de textos web) quanto as orais (ao escutar emissoras 
de rádio, por exemplo), ou para que revisem a gramática. 

Para os professores, funciona muito bem como um arquivo de sugestões didáticas, onde se 
compartilham materiais e planos de aulas. As aulas preparadas têm vantagens quando se referem 
ao fato de que são gratuitas, são excelentes para improvisar uma sessão e também se classificam 
em função das necessidades dos estudantes, por isso está bem pautada. No entanto, apresenta-se 
um inconveniente: as aulas não foram desenhadas para um grupo concreto e, portanto, pode ser 
que a aula não funcione com o nosso grupo. Daí que os professores têm de revisar os materiais 
antes de levá-los para a aula.

Para os professores, a internet ainda oferece outra vantagem: a de ser um recurso para a 
formação contínua dos professores, uma vez que se trata de um recurso para que qualquer pro-
fissional se mantenha em dia com tudo o que se refere a sua especialidade. Em especial, para os 
professores de língua estrangeira, o docente dispõe de fóruns de debates e listas de distribuição de 
notícias, se informando sobre congressos e encontros, novidades bibliográficas e, inclusive, sobre 
ofertas de trabalho.

De todo o relatado, se considera como se torna interessante para o professor desafiar os 
aprendizes levando-os a construir o conhecimento de forma conjunta na aula. Assim, se desenvol-
ve uma aula na qual a interação professor-estudante e estudantes entre si se planifica através do 
intercâmbio de informação e conhecimento mútuos. Levando em conta o que afirma García (2004),

el aprendizaje constructivo implica que el aprendiente aprende la lengua construyendo e integrando los 
conocimientos nuevos en los ya conocidos y, por tanto, es él el máximo protagonista de ese proceso. Para 
ello y por ello la internet se convierte en una herramienta de grande valía en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de E/LE (GARCÍA, 2004, p. 1070).

Considerações finais
O estudante de uma língua adicional, no caso o espanhol, aprende as normas e o funciona-

mento dos elementos da língua no processo de aquisição da competência gramatical que, em ge-
ral, fazem parte do código escrito da língua. Por isto, a questão é como proporcionar uma aprendi-
zagem da competência gramatical em espanhol para que os alunos sejam capazes de compreender 
e manejar a comunicação e as regras de uso da língua de forma consciente e autônoma.

A partir das diferentes contribuições gramaticais (normativa, descritiva, didática) pode-se fa-
zer uma reflexão sobre qual é a função da gramática e, consequentemente, do desenvolvimento da 
competência gramatical no processo de ensino/aprendizagem da língua, no caso o espanhol, na aula 
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de LA. Por meio de um ensino gramatical que extrapole as fronteiras das informações morfossintáti-
cas e metalinguística no nível oracional e da inclusão do desenvolvimento de habilidades de organiza-
ção discursiva/textual, o conteúdo sistêmico passa a ter relevância e ser significativo para o aprendiz.

Além de proporcionar a aquisição consciente das regras e normas dos elementos que cons-
tituem a língua, o que se propõe é que sejam ensinados para os estudantes os aspectos da organi-
zação discursiva e textual, além de que se reconheçam as estruturas concretas da língua dentro das 
destrezas linguísticas. Muitos dos aspectos gramaticais podem ser ensinados e adquiridos pelos 
alunos de forma inconsciente, melhor dito, implicitamente, através da integração com outras des-
trezas e da organização textual.
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O PROCEDIMENTO SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

NAS AULAS DE ESPANHOL – UMA EXPERIÊNCIA 

COM O GÊNERO TEXTUAL E-MAIL FORMAL

Juliana Regina Pretto 
Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Introdução
No trabalho com alunos de um curso livre, percebemos que vários deles nos solicitavam 

ajuda para escrever gêneros textuais relacionados à correspondência comercial. A necessidade de 
desenhar uma sequência didática visando ao trabalho com o gênero textual e-mail formal surgiu do 
interesse por parte de uma turma de aprender a escrever esse tipo de texto para fins acadêmicos, 
como e-mails de solicitação de informação sobre cursos e bolsas de estudos, por exemplo. Tendo 
em vista o interesse e a necessidade desses alunos, escolhemos um modelo teórico que pudesse 
servir de base para a realização dessa tarefa: o procedimento sequência didática.

Primeiramente, é preciso esclarecer alguns aspectos a respeito desse modelo teórico.  
O procedimento sequência didática integra o trabalho de Schneuwly e Dolz (2004), autores que 
se filiam ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), corrente teórica que parte das considerações de 
Bakhtin sobre gêneros do discurso para procurar uma alternativa para solucionar os problemas do 
trabalho com a língua materna em sala de aula. Segundo Bakhtin (1992), os gêneros do discurso 
são tipos de enunciados, são padrões aos quais os enunciados se adaptam e, por isso, possuem 
uma temática, uma composição e um estilo mais ou menos padronizados. Bronckart (2003), outro 
teórico filiado ao ISD, assume a abordagem de Bakhtin sobre os gêneros do discurso, mas propõe 
a substituição desse termo por gêneros de texto ou textuais. Neste artigo, usa-se o termo “gênero 
textual” porque trabalha-se com o referencial do ISD.

Schneuwly e Dolz (2004) propõem os gêneros textuais como instrumentos para a aprendi-
zagem dos textos, pois esses devem ser construídos a partir de formas concretas, ou seja, os gêne-
ros. Para tais autores, a escola é o espaço onde os falantes têm os primeiros contatos com alguns 
gêneros, especialmente os escritos, mas na situação escolar ocorre um desdobramento: além de 
ser tomado como instrumento nos processos de interação, o gênero é também objeto de ensino-
-aprendizagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 80-81). Como está num lugar social diferente daque-
le no qual teve origem, o gênero se transforma; embora ainda tenha o objetivo de comunicar, ele 
é um gênero a ser aprendido (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 81). Com o trabalho com gêneros na 
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escola, objetiva-se colocar os alunos em situações de comunicação que se aproximem de situações 
verdadeiras e que tenham um sentido para eles. Assim, para compreender os objetos de linguagem 
trabalhados na escola, é preciso partir do fato de que o gênero trabalhado na escola é sempre uma 
variação do gênero de referência (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 81). Para que o ensino dos gêneros 
textuais na escola se realize de maneira eficaz, esses autores propõem o procedimento sequência 
didática, uma série de atividades escolares preparadas com essa finalidade.

No ensino de uma língua estrangeira, a expressão escrita é tão importante para o aprendiz 
quanto as demais habilidades, e o trabalho em sala de aula deve proporcionar-lhe contato com os 
diferentes gêneros textuais da língua-alvo. O trabalho de expressão escrita voltado para as carac-
terísticas de cada gênero textual pode ser uma frutífera forma de realizar o ensino da expressão 
escrita. Por isso, encontramos na sequência didática um modelo teórico adequado e eficaz para 
ensinar nossos alunos a escrever um e-mail formal em espanhol.

Nas seções seguintes, expõem-se o conceito e os passos do procedimento sequência didá-
tica, em seguida faz-se uma breve caracterização do gênero e-mail formal e, finalmente, relatamos 
a nossa experiência de ensino da escrita de um e-mail formal de solicitação de informação, tendo 
como base a sequência didática.

O procedimento sequência didática
De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), “uma ‘sequência didática’ é um conjunto de ativi-

dades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 97). O seu objetivo é ajudar o aluno a dominar um determinado 
gênero e permitir-lhe falar ou escrever da maneira mais adequada a cada situação de comunicação. 
Esse trabalho deve ser realizado sobre gêneros que o aluno não domina ou domina pouco, servindo 
para “[...] dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (SCH-
NEUWLY; DOLZ, 2004, p. 98); Os autores apresentam uma estrutura básica da sequência didática, 
composta das seguintes partes: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.

Figura 1 Esquema da sequência didática.  
Fonte: extraída de Schneuwly e Dolz (2004, p. 98).

A apresentação da situação tem como objetivo propor ao aluno um projeto de comunica-
ção a ser, de fato, realizado na produção final, ou melhor, o professor propõe ao aluno, de maneira 
bastante explícita, um projeto coletivo de produção textual. Neste momento deve ficar claro para o 
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aluno: qual o gênero a ser abordado; a quem se dirige o texto (ou seja, quem será o interlocutor); a 
forma que terá a produção, como gravação, representação em palco, carta a ser enviada etc.; quem 
irá participar da produção, ou melhor, se o trabalho será feito em grupos, todos juntos ou individu-
almente. É fundamental que os alunos percebam a importância dos conteúdos e saibam com quais 
ferramentas irão trabalhar. Esta fase inicial fornece aos alunos as informações necessárias para 
conhecer o projeto comunicativo (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 99-101).

Na produção inicial, os alunos elaboram um primeiro texto, revelando para si mesmos e para 
o professor as representações que têm dessa atividade. É a partir desta primeira produção que o 
professor poderá avaliar quais as dificuldades encontradas pelo grupo, podendo fazer possíveis adap-
tações ao trabalho; assim, a primeira produção é reguladora da sequência didática (SCHNEUWLY; 
DOLZ, 2004, p. 101-103).

Nos módulos, os alunos terão os instrumentos necessários para superar os problemas sur-
gidos na primeira produção. Em cada módulo é importante propor atividades diversificadas, como 
atividades de observação e de análise de textos, tarefas simplificadas de produção de textos e 
elaboração de uma linguagem comum. Ao realizar os módulos, os alunos adquirem conhecimentos 
sobre o gênero estudado, aprendendo um vocabulário que será comum à classe. Esse vocabulário e 
as regras elaboradas durante as sequências são registrados numa lista, resumindo o que foi adqui-
rido nos módulos – a linguagem comum mencionada anteriormente (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, 
p. 103-106).

O tratamento de questões como a gramática e a sintaxe não precisam relacionar-se direta-
mente às atividades propostas. Os autores citam, como exemplo, a recorrência de formas verbais 
ligadas a um gênero, que pode gerar a ocasião para abordar ou retomar a morfologia dessas formas 
paralelamente ao trabalho com a sequência (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 115-116).

A sequência termina com a produção final do gênero estudado, ou seja, o aluno põe em 
prática as noções elaboradas nos módulos. A releitura dos textos é realizada com o apoio de obras 
de referência, como dicionários, quadros de conjugação, manuais de ortografia etc. A revisão dos 
textos é o momento ideal para a colaboração, podendo assumir diferentes formas:

Troca de textos entre dois alunos, cujas capacidades em ortografia são bastante próximas; colaboração 
entre um aluno que tem facilidade e um que encontra mais problemas; utilização de um grupo de ‘especia-
listas’ em ortografia; e, naturalmente, recurso ao professor como leitor (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 119). 

Na produção final, pode-se realizar a avaliação de tipo somativo, se o professor desejar. Os 
elementos trabalhados em sala de aula servirão como critérios de avaliação. Tal explicitação per-
mite ao professor

desfazer-se de julgamentos subjetivos e de comentários frequentemente alusivos, que não são compre-
endidos pelos alunos, para passar a referir-se a normas explícitas e a utilizar um vocabulário conhecido 
pelas duas partes (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 119).

As características do e-mail formal
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Num estudo com o objetivo de observar e analisar e-mails formais recebidos durante dez 
anos na Universidade Politécnica de Valencia, Sanz Álava (2006, p. 179) conclui que o e-mail formal 
como gênero textual mantém todas as características de uma carta comercial.

A respeito das características dos textos comerciais, Álvarez (1997) afirma que estes pos-
suem estruturas sintáticas com tendências mais ou menos generalizadas: predomina uma expres-
são neutra, o que reflete uma ausência de complexidade sintática, e uma preferência pela coorde-
nação e pela construção nominal. Além disso, nas cartas comerciais, a cortesia atua como mecanis-
mo regulador da comunicação e se fundamenta na ideia de que o autor sempre tenta influenciar o 
destinatário (ÁLVAREZ, 1997, p. 29-30).

A carta comercial apresenta uma forma pré-estabelecida: o cabeçalho, que encontramos 
na parte superior do papel (timbre, data, endereço, assunto, referência, saudação inicial); corpo da 
carta; encerramento ou complementos. Na saudação inicial, atualmente se usam expressões mais 
simples e pessoais, como Señor/Señores, Muy señor mío/Muy señores míos, Distinguido señor/Dis-
tinguidos señores, Estimado señor/Estimados señores. A primeira fórmula mencionada se emprega 
mais atualmente, e tende a substituir as demais (GÓMEZ, 1990, p. 38-39).

O corpo do texto “[…] debe ser breve, sin frases rebuscadas ni repeticiones absurdas, con un 
estilo natural y sencillo, pero a la vez prudente y cortés” (GÓMEZ, 1990, p. 40).

O encerramento ou complementos se constituem por despedida, assinatura, nome do res-
ponsável pela carta, cargo ou título de quem assina, iniciais de identificação, anexos, indicação de 
se são enviadas cópias a outras pessoas e post scriptum (GÓMEZ, 1990, p. 41). 

As fórmulas de cortesia presentes no começo do corpo da carta dependem do assunto de 
que trata. Para começar um negócio ou oferecer serviços, por exemplo, se usam fórmulas como: 
Nos es grato comunicarles..., Por la presente queremos informarles de..., Me complace comunicar-
les... Na despedida, atualmente as fórmulas tendem a simplificar-se: Les saludamos muy atenta-
mente, Atentamente les saludan, Reciban mis atentos saludos, Saludos cordiales (GÓMEZ, 1990, p. 
15); mas a despedida frequentemente se une ao último parágrafo da carta: Quedamos a su entera 
disposición y..., Esperando sus prontas noticias..., Con el deseo de haberles complacido..., Le damos 
gracias por la deferencia y... (GÓMEZ, 1990, p. 16). Para começar uma carta de solicitação, Gómez 
nos oferece a fórmula Me dirijo a usted/ustedes (GÓMEZ, 1990, p. 45). Gómez também menciona 
que o tratamento se faz mediante o emprego dos pronomes formais usted/ustedes, com os verbos 
na terceira pessoa (GÓMEZ, 1990, p. 16).

O e-mail se diferencia da carta por apresentar algumas características especiais, como “[…] la 
rapidez, la facilidad, la economía, la posibilidad de añadir anexos, la respuesta inmediata y la simpli-
cidad de archivos” (SANZ ÁLAVA, 2006, p. 177). A respeito da sua estrutura textual, o corpo da men-
sagem é o elemento fundamental, pois pode prescindir da saudação inicial e da despedida conforme 
diminui o grau de formalidade; também se admitem títulos e cargos depois do nome do remetente 
(CRYSTAL, 2002, p. 114). Nota-se que a estrutura do e-mail formal é similar ao gênero epistolar, mas 
se adapta ao formato eletrônico (REYES, 1999, p. 289). Evidentemente há elementos das cartas co-
merciais que nos e-mails são automáticos (como o timbre, a data, o endereço), por isso não é preciso 
escrevê-los. Devido a isso, nesta proposta didática, damos atenção às características que se referem 
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ao uso de tratamento formal, à saudação inicial, ao início do corpo do texto e à despedida.

A experiência com a sequência didática nas aulas de espanhol
Começou-se a aula fazendo algumas perguntas relacionadas à internet, com o objetivo de 

introduzir o tema, acrescentar vocabulário e averiguar as experiências prévias dos alunos. As per-
guntas seguintes foram dirigidas aos alunos: ¿Navegas mucho por Internet? ¿Participas en foros, 
chats y listas de correos? ¿Siempre recibes mensajes en cadena? ¿A quién normalmente envías 
correos electrónicos? ¿Ya has recibido o enviado un correo electrónico en español? ¿Normalmente 
envías o recibes correos electrónicos profesionales? ¿Crees que los correos electrónicos profesiona-
les en español y en tu lengua tienen características muy diferentes?

Depois de averiguar as experiências e conhecimentos prévios dos alunos com o gênero 
textual e-mail em espanhol, explicou-se que eles iriam escrever um e-mail formal em espanhol 
pedindo informações sobre cursos em universidades ou outras instituições de ensino de países his-
pânicos – Espanha, Argentina, Uruguai etc. Foram expostas algumas páginas web de universidades 
espanholas e latino-americanas que fornecem os cursos desejados e os alunos foram convidados a 
visitá-las. Foram selecionadas páginas que não continham informações detalhadas sobre os cursos 
e bolsas de estudos e que disponibilizam um contato de e-mail. Os alunos escolheram os cursos 
de espanhol que lhes pareceram mais interessantes com o objetivo escrever um e-mail formal 
solicitando informações sobre o curso escolhido. Enfatizou-se que eles iriam apenas enviar uma 
mensagem solicitando informação, sem, de forma alguma, se comprometer a fazer quaisquer cur-
sos. Explicou-se que fariam uma série de atividades para aprender a escrever esse tipo de texto em 
espanhol, e somente com o texto escrito adequadamente e revisado realizariam o envio do e-mail.

Tendo pesquisado as páginas das universidades espanholas, pediu-se aos alunos que escre-
vessem um primeiro texto da carta. Neste momento, não demos detalhes sobre o gênero em ques-
tão; apenas lhes foi dito que deveriam escrever de acordo com a representação que tinham desse 
tipo de texto e de acordo com o que acreditavam ser conveniente. Antes, no entanto, foi necessário 
dizer-lhes as informações que poderiam pedir no e-mail: programa, formas de pagamento, se o curso 
inclui atividades sociais e culturais, como se reserva, se a instituição oferece alojamento, se são con-
cedidas bolsas de estudos ou se é possível obtê-las por outra instituição. Depois da leitura dessa pri-
meira produção, foi possível ajustar as atividades que propomos nos módulos a seguir, pois notou-se 
que, ao dirigir-se ao destinatário do e-mail, vários alunos usaram o pronome informal tú. Apesar de a 
turma em questão já ter estudado o uso dos tratamentos formal e informal no primeiro semestre do 
curso e, naquele momento, estarem no quarto semestre, tivemos que retomar os usos de tais trata-
mentos e reforçar esse assunto. Por isso, foi necessário ajustar as atividades propostas nos módulos 
de forma a enfatizar a necessidade do uso do tratamento formal nesse tipo de texto.

Tendo realizado esse ajuste, iniciamos o primeiro módulo, cujo objetivo foi enfatizar a ne-
cessidade de usar os tratamentos formais usted e ustedes e as fórmulas de cortesia usuais nesse 
tipo de texto; também se pretendeu refletir sobre as diferenças entre a correspondência comercial 
e uma carta informal. Para isso, selecionamos uma carta formal e escrevemos uma versão infor-
mal para ela, na qual usamos o tratamento tú e outras expressões informais na saudação inicial 
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(Querido...) e na despedida (Un abrazo). Dividimos esses dois textos em partes; após recortá-las, 
as colocamos dentro de um único envelope, o qual entregamos aos alunos divididos em duplas. A 
tarefa dos alunos foi selecionar os trechos que integram uma carta formal, recusando os trechos de 
uma informal, e colocá-la em ordem. Em seguida, discutimos as escolhas das duplas e corrigimos a 
atividade enfatizando a necessidade do tratamento formal.

Nas atividades do segundo módulo, os alunos aprenderam de forma mais detalhada as 
características do gênero, pois entregamos um e-mail formal de solicitação de informações aos 
alunos, que tiveram que comparar esse texto com o da carta formal lida na atividade anterior para 
destacar quais partes da carta não constavam no e-mail. Depois, os estudantes tiveram que identi-
ficar no texto palavras que se referem a tratamento formal, como verbos e pronomes que indicam 
o uso de usted, a saudação inicial, a fórmula para começar o corpo do texto e a despedida. Com a 
atividade a seguir, lhes apresentamos mais opções de fórmulas de cortesia, assim como uma suges-
tão de estrutura composicional para o texto.

Clasifica las expresiones siguientes en:

(1) saludo;
(2) comienzo del cuerpo del texto;
(3) despedida.

(     ) Reciba un cordial saludo
(     ) Muy señor mío
(     ) Esperando su respuesta, aprovechamos la ocasión para saludarle
(     ) Cordialmente le saluda
(     ) Señor
(     ) Les escribo para
(     ) Distinguido señor
(     ) Solicito
(     ) Atentamente le saluda
(     ) Un cordial saludo
(     ) Me dirijo a usted/ustedes para 

 (     ) Saludos cordiales

A continuación, hay una sugerencia de estructura de correo electrónico profesional de soli-
citud. Señala cada parte en el correo electrónico que has leído.

1) Fórmula para empezar la comunicación
2) Presentación (quién soy)
3) Qué pido y por qué
4) Solicitud de respuesta, qué espero y en qué plazos y formas
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5) Párrafo de conclusión
6) Fórmula de cortesía para despedirse

No terceiro módulo, objetivou-se mostrar aos alunos que o tipo de texto estudado exige 
uma linguagem direta, sem palavras ou expressões redundantes ou rebuscadas. Para isso, a tarefa 
dos alunos foi reescrever um e-mail que apresentava faltas e expressões desnecessárias, discutindo 
a sua reescrita com todos os alunos. Para tal, selecionamos um e-mail formal e escrevemos para 
ele uma versão mesclando o uso de tratamento formal e informal, incluindo expressões desneces-
sárias, repetitivas e rebuscadas. Para a realização da atividade deste módulo, optou-se por dividir 
a turma em pequenos grupos; cada grupo discutiu as mudanças, reescreveu o texto e apresentou 
a sua reescrita a todos.

Utilizando a lousa e com a ajuda de todo o grupo, montou-se um quadro com as caracterís-
ticas do gênero que aprenderam durante as aulas – tratamento formal (usted/ustedes), fórmulas 
de cortesia (saudação inicial, começo do corpo do texto e despedida), estrutura composicional e 
linguagem direta.

A partir das informações obtidas nos módulos, os alunos escreveram o texto final de seus 
e-mails e, em seguida, trocaram o seu texto com um colega; dessa forma, um aluno deu a sua con-
tribuição ao texto do outro, sugerindo mudanças e correções. Para isso, foram usados dicionários 
e gramáticas. Num momento posterior, o professor realizou o trabalho de correção dos textos, 
sugerindo modificações.

Depois dessa etapa da produção final, os alunos enviaram seus textos ao endereço de  
e-mail da universidade escolhida. Em aulas posteriores, o professor lhes perguntou se receberam 
respostas, averiguando como foi esta experiência.

Conclusão
Esta experiência com o gênero textual em questão se revelou muito positiva, pois os alunos se 

mostraram mais motivados e também preocupados com a escrita e correção dos seus textos porque os 
escreveram a interlocutores reais, falantes nativos de espanhol que realmente leram e responderam os 
e-mails. Assim, com esta experiência, acredita-se ter contribuído para o ensino da escrita de um gênero 
textual muito utilizado atualmente, a partir de uma sequência de atividades que privilegia a caracteriza-
ção desse tipo de texto e apresenta um propósito comunicativo, ou melhor, está inserida numa situação 
de comunicação que se aproxima de um uso real do gênero textual.

Certamente o e-mail formal é um gênero textual muito utilizado atualmente, não somente no 
meio empresarial, mas também em várias esferas da sociedade. Por isso, em cursos de espanhol para 
fins específicos, também é preciso se ater ao estudo de gêneros textuais como cartas e e-mails formais. 
Assim, este relato de experiência pode contribuir para o ensino de espanhol para fins específicos.

Sem dúvida, a expressão escrita é uma habilidade tão importante quanto a expressão oral, 
e merece igual enfoque; mas também cabe salientar que o procedimento sequência didática se 
presta igualmente ao trabalho com gêneros orais, como o debate e a exposição oral, por exemplo, 
podendo ser um instrumento útil também ao ensino da habilidade de expressão oral.
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O TEXTO TEATRAL NO  

ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Maria Ocenéia dos Santos Rocha1

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Por meio da nossa experiência docente, há alguns anos, trabalhando com o gênero literário 
teatro, nas disciplinas de Literatura Espanhola III (Teatro) e Drama, no Curso de Letras, da Univer-
sidade Estadual do Ceará (UECE), percebemos que a maioria dos alunos enfrenta dificuldades para 
compreender um texto teatral2 ou alguns fragmentos do mesmo. Devido a isso, decidimos pesqui-
sar as crenças de alunos sobre o uso do texto teatral nas aulas de idiomas na nossa investigação de 
pós-graduação. Questionamos o porquê dessa realidade e analisamos o uso do teatro como estra-
tégia didática e propomos que o texto teatral esteja mais presente no ensino de línguas estrangei-
ras, tendo o seu espaço no planejamento dos cursos de línguas e que possa ser desenvolvido por 
meio de leituras e dramatizações.

Julgamos, então, ser necessário pesquisar sobre as crenças que os alunos de cursos de línguas 
estrangeiras possuem em relação ao uso do texto teatral. Por meio delas analisamos o que podere-
mos fazer para que o texto teatral seja mais um recurso que os professores de línguas podem utilizar.  

Nas nossas Considerações Finais, abordamos a experiência da pesquisa realizada e como, 
por meio dos dados que coletamos, o texto teatral poderá ser aplicado nos cursos comunicativos 
de línguas estrangeiras, para que possam auxiliar o ensino-aprendizagem dos alunos.

O enfoque comunicativo de línguas foi rapidamente adotado e posto em prática, o que acar-
retou um trabalho para que o ensino de línguas pudesse se tornar diferente em relação ao que havia 
antes, ou seja, os métodos anteriores, como por exemplo, gramática e tradução, áudio-lingual, audi-
ovisual, pois se percebeu a necessidade de que o ensino se voltasse realmente para a comunicação. 

Segundo Sánchez Pérez (2000), 

[...] os materiais comunicativos se caracterizam pela variedade dos textos que apresentam aos alunos, 
textos de âmbitos diferentes, de camadas sociais distintas e submetidos, todos eles, a uma condição: que 
sejam representativos da comunicação real na área concreta em que haja sido selecionada (SÁNCHEZ 
PÉREZ, 2000, p. 202).

1  Orientadora: Profa. Dra. Cleudene de Oliveira Aragão, da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
2  Termo que usaremos neste artigo por pensarmos que será melhor compreendido e se tornará mais direcionado.
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Melero Abadía (2000) segue expressando que

[...] a competência comunicativa implica no conhecimento não só do código linguístico, mas sim também 
saber “o que” dizer a “quem” e “como” dizê-lo de forma apropriada numa situação determinada, quer 
dizer, perceber os enunciados não somente como realidades linguísticas, mas sim também como realida-
des socialmente apropriadas (MELERO ABADÍA, 2000, p. 81).

O que nos leva a pensar sobre a realidade do ensino de idiomas, e que o mesmo deve estar 
caracterizado como um aspecto comunicativo, onde os textos estudados serão variados e o falar 
estará baseado no âmbito do contexto social. 

O Quadro Comum Europeu para o Ensino de Línguas (Aprendizagem, Ensino e Avaliação) é 
um direcionamento que encontramos para auxiliar o ensino de línguas, pois segundo Currás Fer-
nández (2005),

o Quadro Comum de Referência ao oferecer uma base comum para a descrição explícita de objetivos, 
conteúdos e metodologia, favorece a transparência dos cursos, dos programas e das titulações, fomen-
tando por esta via a cooperação internacional no campo das línguas modernas (CURRÁS FERNÁNDEZ, 
2005, p. 12).

Vemos, então, que pelo Quadro Comum Europeu, os cursos de línguas necessitam ter um au-
têntico planejamento para que assim, o ensino de idiomas se torne uma base fundamental para a coo-
peração internacional.  

Ao falarmos sobre o ensino de idiomas, percebemos a necessidade de expor alguns pontos 
sobre O Texto Literário no Ensino de Línguas Estrangeiras pois por meio dele, chegaremos ao texto 
teatral. Segundo os autores Paulino e Cosson (2009), 

o ensino da literatura deve dispor de um espaço curricular, seja dentro do ensino de língua, seja como 
uma disciplina à parte, com atividades sistematizadas e contínuas envolvendo os textos literários que 
devem ser desenvolvidas dentro e fora da sala de aula (PAULINO; COSSON, 2009, p. 74).

E conforme Jobim (2009),

O trabalho com a literatura, na escola, além de possibilitar uma conscientização de diferenças entre o 
espaço oral e o escrito, enseja também um modelo textual para o aluno, incluindo em seu repertório 
novos gêneros e modalidades de escrever e proporcionando-lhe o contato com uma realidade linguística 
diferente daquela com que normalmente está habituado a lidar (JOBIM, 2009, p. 118).

Vemos, então, que para esses autores, a literatura tem um papel fundamental na educação 
do aluno, pois por meio dela, terá oportunidade de conhecer a realidade que o cerca e também 
algumas outras existentes. A literatura é capaz de fazer com que o aluno conheça gêneros textuais 
que fazem parte da nossa vida e que por meio deles, temos condições de possuir um olhar diferen-
te, já que é puro sentimento.

Nas palavras de Cervera (1999), temos que, 
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[...] embora não se possa dar uma definição universalmente válida, a obra literária pode ser considerada 
como uma criação desinteressada de caráter essencialmente estético. Além de ser uma expressão bela, 
a literatura é uma manifestação social. Nela se reflete a realidade e se interpreta o mundo, a sociedade 
em geral e o ser humano em particular. Nas obras literárias se encontram aspectos da vida dos povos: 
tradições, costumes, celebrações, festas, cantos, contos, lendas e outros componentes culturais (CERVE-
RA, 1999, p. 387).

Ou seja, nada mais que as obras literárias para nos ensinar sobre a vida e a realidade na qual 
vivemos. Essas obras fazem com que tenhamos conteúdos próprios e sociais, já que nos mostram 
aspectos das vidas dos povos e um outro caminho que podemos trilhar para obtermos essa trans-
parência da vida, são as obras teatrais, porque por elas, somos capazes de entender a realidade, 
já que estaremos desenvolvendo a própria fala da sociedade e com isso, pensamos que o texto 
teatral também pode significar muito para o ensino de línguas, como um importante traço para o 
desenvolvimento e fluência do aluno pois por meio dele a prática das habilidades linguísticas será 
mais autêntica.

Os gêneros teatrais podem ser classificados como maiores ou menores, segundo Cervera (1999,  
p. 420), conforme ilustra o Quadro a seguir.

Quadro 1 Os gêneros teatrais.

Gêneros 
Maiores

Características Gêneros Menores Características/Personagens

Tragédia
Sublimação do assunto. 
Culta.

Auto Sacramental Religioso. Alegoria. Simbólicos. 

Comédia
Conflitos divertidos. 
Popular.

“Paso” (peça em um ato, 
geralmente cômica)

De costumes. Popular. Tipos.

Drama
Conflitos humanos. 
Real.

“Entremés” (entremez – peça 
de teatro em um ato)

Obra cômica. Popular. Tipos.

“Sainete” (uma forma de peça 
teatral curta)

De costumes. Popular. Tipos.

Farsa Burlesca, satírica e grotesca. 
“Zarzuela” (uma opereta 
tipicamente espanhola)

Mescla de diálogo e canto.

Melodrama Elementos sentimentais.
Fonte: extraído de Cervera (1999).

Para Kaufman e Rodríguez (1998), 

os textos teatrais se organizam em “atos”, que estabelecem a progressão temática: desenvolvem uma 
unidade informativa relevante para o conflito apresentado. Cada “ato” contém, por sua vez, distintas 
“cenas”, determinadas pelas entradas e saídas das personagens e/ou os distintos “quadros”, que corres-
pondem a trocas de cenografias (KAUFMAN e RODRÍGUEZ, 1998, p. 33). 

Observamos aqui a divisão dos gêneros teatrais e uma visão muito clara sobre o que é um tex-
to teatral, a sua estruturação, que faz com que a leitura possa ser fácil e compreensiva, pois quando 
lemos uma obra teatral, observando os detalhes da sua estrutura, sabemos diferenciar as cenas, os 
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lugares e as falas das personagens.
Para Spang (1991), 

no texto teatral se realizam naturalmente as estruturas sócio-comunicativas características de todo tex-
to; se realiza igualmente a função poético-estética imprescindível em todo texto literário; porém mais 
que em outros textos e outros meios de comunicação se manifesta a função comunicativa, pois é um 
texto que reflete uma dupla comunicação (SPANG, 1991, p. 49).

Por estes aspectos vistos sobre o texto teatral, fica ainda mais claro para nós, o propósito de 
reconhecer o texto teatral como uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada em sala 
de aula, e mais especificamente, em língua estrangeira. Podemos inferir que no texto teatral há uso 
(funcionalidade), o que é essencial no nosso Ensino Comunicativo.

Dessa forma, abordaremos alguns pontos sobre o uso do texto teatral no ensino de línguas 
estrangeiras, analisando como este texto pode ser praticado em sala de aula e assim, ajudar o pro-
fessor nas suas atividades, pois acreditamos que por meio desse tipo de texto, os alunos poderão 
desempenhar melhor a língua estudada. 

Para Cáceres Rivas (2009), 

o teatro aplicado ao ensino/aprendizagem de LE, não somente abarca e incorpora as técnicas e o re-
pertório das funções comunicativas das novas experiências metodológicas. A expressão dramática (ou 
drama) e o teatro no ensino de LE oferecem na atualidade, distintas vias de aproximação e combinam 
múltiplas práticas, às vezes complementares, às vezes contraditórias (CÁCERES RIVAS, 2009, p. 25).

O texto teatral sendo utilizado como recurso no ensino de Línguas Estrangeiras em que a 
prática em sala de aula será o centro na orientação do professor, já que este texto pode fazer com 
que os alunos interajam e observem o quanto que há de atualidades no teatro, e desse modo se 
sentirão mais à vontade para desempenhar a leitura e inclusive a encenação em classe. 

Ela também nos mostra o que assinala Diana Berber (1997), sobre o uso do texto teatral em sala de aula:

O teatro, como tal, não se utiliza muito no ensino do espanhol [...] em quase todos os livros teóricos sobre 
ensino de uma LE utilizando o drama, se fala de uma dramatização improvisada na qual os estudantes 
devem inventar o diálogo. [Inclusive] uma das obras consultadas (Maley, 1982) rejeita claramente o uso 
das obras de teatro no ensino de uma LE por considerar que se entesa a linguagem do estudante (DIANA 
BERBER, 1997 apud CÁCERES RIVAS, 2009, p. 31). 

Observamos que o texto teatral pode ter um significado importantíssimo no ensino de Lín-
guas Estrangeiras, pois podemos trabalhá-lo com atividades que levam a uma prática efetiva do 
aluno e dessa maneira, o estudante poderá se tornar muito mais fluente na comunicação com o 
uso do idioma aprendido. 

Acreditamos plenamente na prática do texto teatral no ensino de línguas estrangeiras e com 
isso, procuramos conhecer as crenças de alunos sobre o uso do mesmo. 

A “crença” pode ser entendida como ideias ou verdades pessoais que os agentes da educação 
possuem sobre determinados aspectos e o seguem durante a vida. Verdades pessoais que interferem 
na aprendizagem, tanto de forma positiva como negativa, dependendo da visão que alunos e também 
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professores podem possuir sobre o ensino.
No dia 29 de setembro de 2012, estivemos realizando uma atividade com texto teatral e em 

seguida, aplicamos um questionário para perceber as crenças dos alunos sobre o uso do texto teatral 
no ensino/aprendizagem dos mesmos. A atividade foi praticada num grupo de IV semestre de língua 
espanhola, que estuda no Núcleo de Línguas Estrangeiras, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
aos sábados, das 8h às 11h. 

O outro momento ocorreu no dia 20 de outubro de 2012 onde também estivemos realizando 
a mesma atividade num grupo de IV semestre de língua espanhola do Projeto de Inclusão de Línguas 
(PROLIN), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), aos sábados, das 8h às 11h.

Nos cursos citados, assumimos o cargo de coordenação de área da Língua Espanhola. Daí, de-
cidimos trabalhar com esses grupos, já que, de certa forma, conhecemos os alunos e seríamos bem 
recepcionados pelos mesmos. 

A atividade desenvolvida em sala foi retirada do livro Las palabras que no se lleva el viento: 
literatura y enseñanza de español como LE/L2, da autora Rosana Acquaroni, da Editora “Santillana 
Educación S. L.”, Madrid, 2007.

A mesma constava de um fragmento do livro La Casa de Bernarda Alba, do escritor Federico 
García Lorca. Realizamos uma atividade de pré-leitura na qual abordávamos sobre temas que fazem 
parte da obra, como: a) ¿Qué os parece que vamos a hacer?; b) ¿Qué pensáis que podemos encontrar 
en una obra que se llama La casa de Bernarda Alba?; c) ¿Qué opináis sobre una casa sólo con mujeres?; 
d) ¿Cómo definís la traición?; e) ¿Cómo veis el suicidio? Estes pontos foram discutidos com os alunos, 
os quais discorriam sobre suas opiniões e pudemos observar uma participação e interação entre os 
mesmos, cada um querendo expressar o seu ponto de vista. 

Em seguida, entregamos a atividade que era dividida entre uma leitura introdutória sobre a origem 
da obra e em seguida deveriam responder sobre os possíveis nomes das cinco filhas da personagem princi-
pal, Bernarda. Na seção seguinte, havia um diálogo da obra, e se pedia que o ordenasse e o escrevesse na 
ordem correta. A próxima questão constava de um pequeno resumo, no qual se deveria completá-lo com 
os nomes das personagens que intervinham na cena anterior. Logo depois, havia uma questão em que se 
pedia para marcar o que ocorreria em seguida e esta dita resposta deveria ser justificada. 

O próximo passo foi entregar aos alunos, o fragmento da cena estudada na atividade e eles mesmos 
realizaram a leitura do texto, onde mais uma vez, pudemos desenvolver a atividade com a participação de todos.

Explicamos o que passava no texto e esclarecemos sobre o que acontecia. Em seguida fizemos um 
resumo sobre a obra para que ficasse mais clara e assim os alunos pudessem compreendê-la melhor.   

Em seguida, aplicamos o questionário. Tal questionário era composto de perguntas objetivas e sub-
jetivas acerca de textos literários e teatrais vistos e estudados pelos alunos durante os quatro semestres que 
aprendem a língua espanhola.

Utilizamo-nos de um questionário adaptado conforme modelos encontrados nas investigações de-
senvolvidas pela pesquisadora Cleudene de Oliveira Aragão e em trabalhos realizados pelo pesquisador An-
tonio Mendoza Fillola (2012), da Universidade de Barcelona.

No primeiro bloco constavam os dados pessoais dos alunos-participantes, com nome, idade e 
sexo, com o qual pudemos perceber a realidade dos alunos e inferir sobre o seu perfil social, pois o 



• 662 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Núcleo de Línguas Estrangeiras se localiza numa área nobre da cidade e o PROLIN, num bairro mais 
afastado do centro da cidade de Fortaleza. O segundo bloco discorria sobre perguntas relacionadas 
ao texto literário e o ensino de línguas, o mesmo possuía quatro perguntas. No terceiro bloco, en-
contramos perguntas referentes ao uso do texto teatral no ensino de língua espanhola, com sete 
perguntas. O quarto e último bloco constava de perguntas relacionadas sobre o texto teatral traba-
lhado em sala e as atividades que foram desenvolvidas, com um total de 5 perguntas.

Comparativo: Núcleo de Línguas Estrangeiras vs. PROLIN
Ao trabalharmos o texto teatral nesses dois cursos separadamente, torna-se necessário fa-

zermos um comparativo entre os dois, para que assim, possamos perceber qual a realidade do 
estudo em línguas estrangeiras com este tipo de texto. Ressaltamos aqui a análise de algumas 
questões respondidas pelos alunos, mais especificamente relacionadas ao texto literário e teatral.

1. Sobre a pergunta se os professores já trabalharam antes com textos literários, os alunos 
responderam:

Quadro 2 Respostas sobre a pergunta se os professores já trabalharam antes com textos literários.

Opções
Respostas

NÚCLEO       PROLIN
Sim     (09)                (16)
Não     (06)                (02)

Nos dois cursos, observamos que os professores já trabalharam com textos literários. Desta 
forma, percebemos que a utilização do mesmo é uma atividade desenvolvida pelos professores e 
acreditamos que estes pensem como Paulino e Cosson (2009, p. 74) quando dizem que “[...] o en-
sino de literatura deve dispor de um espaço curricular, seja dentro do ensino de língua, seja como 
uma disciplina à parte, com atividades sistematizadas e contínuas”, que envolvam “textos literários, 
que devem ser desenvolvidas dentro e fora de sala de aula”.

2. Questionados se os textos literários estudados os ajudaram na aprendizagem de língua 
espanhola, as respostas foram:

Quadro 3 Respostas sobre a pergunta se os textos literários estudados os ajudaram na aprendizagem de língua espanhola.

Opções
Respostas 

NÚCLEO         PROLIN
Bastante (10 alunos)    (14 alunos)
Pouco (03 alunos)    (03 alunos)
Não tenho certeza (01 aluna)       ________
Não houve estudo de texto literário (01 aluna)        (01 aluno)
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Mais uma vez, analisamos que, em ambos os cursos, os alunos creem que os textos literários 
os ajudaram na aprendizagem da língua espanhola.

Pelo que podemos verificar, os textos literários são ferramentas que podem ser utilizadas 
para que os alunos desenvolvam o conhecimento a respeito da língua estrangeira que estudam, 
pois assim como encontramos em Cervera quando diz que “nas obras literárias se encontram as-
pectos da vida dos povos: tradições, costumes, celebrações, festas, cantos, contos, lendas e outros 
componentes culturais” (ver página 05), ou seja, os textos literários são capazes de fazer com que 
os alunos tenham uma visão geral dos povos os quais falam determinada língua estrangeira, mas 
especificamente aquela estudada por eles.   

3. Quanto à pergunta se já estudaram com texto teatral nas aulas de idiomas, as respostas 
foram:

Quadro 4 Respostas sobre a pergunta se já estudaram com texto teatral nas aulas de idiomas.

Opções Respostas

NÚCLEO            PROLIN
Sim (01 aluno)       (11 alunos)
Não (14 alunos)     (07 alunos) 

Quanto a esta pergunta, se já estudaram com texto teatral nas aulas de idiomas, percebe-
mos que há uma diferença em relação aos dois cursos, pois enquanto no Núcleo de Línguas, os 
alunos na sua grande maioria não estudou com este tipo de texto, já no PROLIN, vemos que ocorre 
o contrário, uma vez que a maioria dos alunos já estudou com texto teatral. 

Daí, podemos concluir que os professores do curso PROLIN devem utilizar mais esta ferra-
menta que os professores do Núcleo de Línguas, pois pelas respostas, os alunos do primeiro possu-
em maior experiência quanto o estudo deste tipo de texto.  

4. Quanto à pergunta se já estudaram com fragmentos de obras teatrais, as repostas foram:

Quadro 5 Respostas sobre a pergunta se já estudaram com fragmentos de obras teatrais.

Opções Respostas

NÚCLEO        PROLIN
Nunca (07 alunos)   (03 alunos)
Raramente (06 alunos)   (08 alunos)
Às vezes (02 alunas)   (07 alunos)

Podemos observar que os alunos não possuem muita experiência de estudo com textos 
teatrais, pois nos dois cursos a opção “raramente” foi a mais votada, embora, percebemos que no 
PROLIN há uma maior experiência, uma vez que o segundo item mais votado foi “às vezes”, en-
quanto no Núcleo de Línguas foi “nunca”.
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Com isso, analisamos que os textos teatrais na realidade não são tão usuais nestes dois 
cursos específicos, já que os alunos não possuem, ou quase não possuem, experiência de estudo 
com este tipo de texto, o que nos leva a crer que atividades com textos teatrais devem ser mais 
correntes nos cursos de línguas estrangeiras. A partir de um ponto de vista estritamente linguístico, 
o diálogo teatral pode ser utilizado como modelo de linguagem direta para chegar a constituir um 
material especialmente rico com o qual é possível desenvolver o domínio das palavras e expressões 
coloquiais e idiomáticas.

5. Perguntados se gostaram do texto teatral trabalhado, responderam:

Quadro 6 Respostas sobre a pergunta se gostaram do texto teatral trabalhado.

Opções Respostas

NÚCLEO           PROLIN
Sim (14 alunos)     (12 alunos)
Não (01 aluna)       (03 alunas)

Pelas respostas dadas, verificamos que a grande maioria dos alunos de ambos os cursos 
gostou do texto trabalhado com eles.

Com isso, observamos que o texto teatral pode tornar a aula de línguas estrangeiras mais 
dinâmica, já que poderemos utilizá-lo para várias atividades, em que estaremos desenvolvendo as 
quatro habilidades linguísticas e assim, poderemos fazer com que nossos alunos tenham um de-
sempenho muito melhor quanto à fluência da língua estrangeira que estão estudando. 

Pois como aponta Cáceres Rivas sobre os benefícios do teatro e as técnicas dramáticas 
frente a outros métodos e atividades no processo de ensino/aprendizagem da LE que justificam sua 
presença em sala de aula, determinados nas I Jornadas de Teatro e Ensino das línguas Estrangeiras, 
nas quais diferentes professores de distintas universidades aduziram seus pontos de vista sobre o 
teatro e o drama usados no ensino de LE como métodos didáticos, a atividade dramática possibilita 
o uso de novos tipos da linguagem que não se produzem na interação linguística da aula tradicional. 

A mesma permite analisar distintas situações comunicativas que resultarão em benefício do 
estudante tanto a nível linguístico como a nível comunicativo e permite enfocar o ensino em dire-
ção a um tipo de aluno em particular, permitindo-lhe estabelecer suas características, interesses, 
gostos, experiências, imaginação etc., que também formam parte da aprendizagem de uma língua.  

1. Questionados se tiveram dificuldades na leitura do texto teatral, disseram que:

Quadro 7 Respostas sobre a pergunta se tiveram dificuldades na leitura do texto teatral.

Opções Respostas

NÚCLEO             PROLIN
Sim (06 alunos)       (10 alunos)
Não (09 alunos)       (07 alunos)
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Nessa resposta, observamos que há uma diferença entre os dois cursos, pois no Núcleo de 
Línguas, a maioria dos alunos disse que não teve dificuldades na leitura, já os alunos do PROLIN 
disseram que “sim”.  

Quanto a esta questão, percebemos que dependendo do nível de leitura dos alunos, o texto 
teatral pode se tornar um recurso fácil de compreensão, mas quando a leitura não é uma prática 
constante, o texto teatral também pode se tornar um recurso de maior dificuldade para a compre-
ensão dos alunos. 

E assim, cremos que esta atividade dependerá de como será utilizada em sala de aula.

2. Perguntados se gostaram das atividades realizadas, responderam que:

Núcleo de Línguas 
Sim (todos os alunos, ou seja, 15).

PROLIN
Quadro 8 Respostas sobre a pergunta se gostaram das atividades realizadas.

Opções Respostas
Sim 14 alunos
Não 02 alunas

Analisamos, aqui, que os alunos gostaram de desenvolver atividades com o texto teatral, já 
que no Núcleo de Línguas houve uma unanimidade sobre isso, e no PROLIN, somente duas alunas 
disseram que “não”.

Por isso, observamos que atividades com texto teatral podem ser desempenhadas pelos pro-
fessores de línguas estrangeiras também como uma forma de interação entre os alunos, pois será um 
meio de tornar a aula mais participativa e de incentivar os alunos que possuam a motivação intrínse-
ca para o estudo de línguas. 

3. Perguntados se tiveram dificuldades quanto às atividades realizadas, disseram que:

Quadro 9 Respostas sobre a pergunta se tiveram dificuldades quanto às atividades realizadas.

Opções Respostas

NÚCLEO       PROLIN
Sim (10 alunos)  (09 alunos)
Não (05 alunos)  (08 alunos)

Verificamos, então, que a maioria dos alunos teve dificuldade quanto às atividades desen-
volvidas, pois nos dois cursos percebemos esta dificuldade, embora no PROLIN, também tenha tido 
uma boa quantidade que não apresentou problemas.

Por meio destas respostas, observamos que possivelmente a dificuldade quanto às ativida-
des desenvolvidas ocorra devido a uma falta de prática com o uso do texto teatral em sala de aula 
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de línguas estrangeiras, pois por meio das respostas dadas até aqui, percebemos que os textos 
teatrais quase não fazem parte do estudo de línguas estrangeiras, como observamos nas palavras 
de Diana Berber (2009):

O teatro, como tal, não se utiliza muito no ensino do espanhol [...] em quase todos os livros teóricos 
sobre ensino de uma LE utilizando o drama, se fala de uma dramatização improvisada na qual os estu-
dantes devem inventar o diálogo. [Inclusive] uma das obras consultadas (Maley, 1982) rejeita claramente 
o uso das obras de teatro no ensino de uma LE por considerar que se entesa a linguagem do estudante 
(DIANA BERBER, 2009, p. 31)

4. Perguntados se gostariam de trabalhar mais com textos teatrais no curso de espanhol, 
responderam que:

Núcleo de Línguas
 Sim (todos). 

PROLIN
Quadro 10 Respostas sobre a pergunta se gostariam de trabalhar mais com textos teatrais no curso de espanhol.

Opções Respostas
Sim 15 alunos
Não 01 aluna

Vemos, então, que se os textos teatrais se tornarem uma prática constante nos cursos de 
idiomas, será algo que satisfará os alunos, pois eles creem que será mais uma oportunidade para 
aumentar os seus conhecimentos.

Pela análise dos dados dos alunos, podemos inferir que o texto teatral pode realmente ser 
utilizado nos cursos de Línguas Estrangeiras, e que ele será um recurso muito importante, por vá-
rios motivos, na aprendizagem dos alunos e que acima de tudo, a prática da oralidade se tornará 
mais habitual.

Considerações finais
Quando fomos aos cursos aqui citados, observamos que os alunos foram bem receptivos 

quanto à utilização das atividades de pré-leitura, leitura e exercícios sobre o texto teatral trabalha-
do. No momento da leitura em grupo, todos participaram e daí, já percebemos uma resposta po-
sitiva sobre o que nos propúnhamos. No momento da correção das atividades, observamos algum 
tipo de dificuldade quanto à compreensão do texto, mas nada que comprometesse o entendimen-
to de uma forma geral.

Quando lemos as respostas dos alunos, vimos algo em comum nos dois cursos, mas tam-
bém algumas diferenças quanto à leitura, o uso do texto literário e principalmente no uso dos tex-
tos teatrais. Observamos que os professores do PROLIN realizam mais atividades com textos literá-
rios que os do Núcleo de Línguas, e, inclusive, alguns já utilizaram o texto teatral nas suas aulas ou 
fizeram exames se baseando em obras teatrais, o que nos deu uma resposta satisfatória em relação 
ao nosso pensamento de que nas aulas de línguas estrangeiras podemos, sim, trabalhar com textos 
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teatrais e estes auxiliarão os nossos alunos em relação a sua aprendizagem.
Isso ficou claro para nós, principalmente quando perguntamos se os alunos gostariam de 

trabalhar mais com textos teatrais, o que quase em unanimidade, responderam que “sim”, ou seja, 
o que havíamos pensado pode se tornar uma realidade nos nossos cursos que trabalham com o 
método comunicativo.

Acreditamos que os futuros professores de línguas necessitam conhecer mais os textos tea-
trais, lê-los, interpretá-los, exercitar-se na utilização deles, pois embora não tenha sido este o nosso 
foco, cremos que talvez os professores não usem tanto este recurso porque não o conhecem, o que 
é necessário, pois, que oficinas e seminários sejam oferecidos aos mesmos para que dessa maneira 
descubram o que podem fazer com um texto teatral na sua sala de aula, já que geralmente, traba-
lham a poesia ou o conto, mas o teatro fica esquecido. Devemos descobrir o motivo pelo qual essa 
realidade acontece.

Com os textos teatrais, poderemos nos tornar também, agentes mais participativos, orien-
tando e preparando os nossos alunos para realidades que muitas vezes podem se deparar, já que 
no teatro, percebemos também a cultura de um povo, pois nessas obras, geralmente encontramos 
as atualidades de uma nação e que se mostrarão vivas para cada um de nós.

Na época em que vivemos, as nossas aulas não podem mais ser de forma tradicional, sem a 
participação dos alunos, mas sim aulas de pura interação entre o professor e os alunos e também 
entre os próprios alunos, porque necessitam se conhecer melhor para que a aprendizagem aconteça 
satisfatoriamente e os alunos tenham mais vontade de estudar, se sintam encorajados para praticar 
a língua a qual estudam e tenham confiança no que falam e expressam para os seus interlocutores.      

Consideramos, por fim, que nos textos teatrais, encontramos uma pluralidade de ações que 
podem se tornar conhecidas dos nossos alunos e que por meio deles, o ensino e a aprendizagem 
de línguas estrangeiras podem ser mais autênticos e vivos, e que a habilidade oral será um ponto 
central na fluidez dos nossos alunos, já que estes procurarão ler mais e que com isso, até a timidez 
dos nossos estudantes pode ser curada, porque como vão praticar mais a fala, a leitura, a exposição 
em público, tudo acontecerá de uma forma espontânea e divertida, porque o teatro é pura diver-
são e entretenimento.      
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PANORAMA HISTORIOGRÁFICO  

DA LITERATURA HISPANO-AMERICANA

Mônica Fernandes Barbosa 
Universidade Estácio de Sá (Unesa) 

Introdução
A literatura hispano-americana tem conseguido acompanhar, ao longo da história, as mu-

danças sociais e históricas latino-americanas, mesmo com tantas culturas singulares sob seu leito, 
levando em consideração que a América Latina é formada por culturas que dialogam entre si. 

A literatura é a manifestação artística que tem a palavra como veículo de transformação 
social, e a literatura hispano-americana teve um papel muito importante, transformando-se em 
veículo de denúncia numa época em que as ditaduras militares assolavam os países hispânicos, cla-
mando contra os abusos e evitando o total silêncio da sociedade através do seu discurso privilegi-
ado e particular. Galeano (2000) faz uma crítica rigorosa ao capitalismo e defende um pensamento 
do que seria ideal para sociedade latino-americana: 

Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: 
la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del 
capitalismo mundial (GALEANO, 2000, p. 3).

O discurso engajado do escritor contemporâneo faz uma pertinente alusão ao que se vive na 
América Latina pós-moderna, na presente era da globalização capitalista e das ditaduras veladas.

Garcilaso de la Vega e as crônicas coloniais
Na América espanhola, a literatura inicia-se com as crônicas escritas por soldados que par-

ticipavam do processo colonizador. São textos sumariamente descritivos e objetivos, que sinalizam 
apenas os acontecimentos e exaltam os povos conquistados. Suas impressões igualam-se aos docu-
mentos de conquista. Já as literaturas produzidas por escritores mestiços e espanhóis se apresen-
tam sob uma estética escolástica e moralizadora de total erudição, vinculando a cultura da América 
Latina aos valores europeus. 

Segundo Jozef (1989, p. 27), “[...] Garcilaso de la Vega foi a figura máxima da crônica colo-
nial”. Isto se justifica, pois o escritor fazia parte de dois polos culturais, o espanhol e o inca, por ser 
filho de uma mulher pertencente à nobreza incaica, Chimpu Ocllo (152?-1571), e do colonizador 
espanhol, Sebastián Garci Lasso de la Vega Vargas (1507-1559) que, em 1534, participou da con-
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quista do Peru e das batalhas entre os colonizadores. 
Muitos críticos interpretaram Garcilaso de la Vega como o antecipador do Romantismo 

hispano-americano por não conter suas emoções e transitar pela fantasia assemelhando-se, em 
muito, aos posteriores escritores românticos. Em História General del Perú (segunda parte de Los 
Comentarios Reales de los Incas), Garcilaso de la Vega (2015, p. 100) expõe seu sentido poético 
para escrever os incas e ressaltar a importância e o valor da cultura do seu povo e, usando seu co-
nhecimento erudito adquirido com sua educação rebuscada, insere a cultura incaica nos padrões 
nobres europeus, descrevendo a capital inca comparando-a à Roma:

[...] porque el Cuzco, en su Imperio, fue otra Roma en el suyo, y así se puede cotejar la una con la otra 
porque se asemejan en las cosas más generosas que tuvieron. La primera y principal, en haber sido 
fundadas por sus primeros Reyes. La segunda, en las muchas y diversas naciones que conquistaron y 
sujetaron a su Imperio (GARCILASO DE LA VEGA, 2015, p. 100). 

Percebe-se também, em suas obras, o diálogo entre as culturas de forma subjetiva, artística e 
também encontramos presença de elementos memorialistas que dão ênfase em seu patriotismo doublé:

[...] en mis niñeces me contaban sus historias cómo se cuentan las fábulas a los niños. Después, en 
edad más crecida, me dieron larga noticia de sus leyes y gobierno, cotejando el nuevo gobierno de los 
españoles con el de los Incas, dividiendo en particular los delitos y las penas y el rigor de ella. Decían-
me cómo procedían sus reyes, en paz y en guerra: de qué manera trataban a sus vasallos y cómo eran 
servidos de ellos. Además de esto me contaban como a propio hijo toda su idolatría, sus ritos, ceremonias 
y sacrificios, sus fiestas – principales y no principales – y cómo las celebraban (GARCILASO DE LA VEGA, 
op. cit., p. 49). 

Pôde-se observar neste fragmento de Comentarios Reales de los Incas que o cronista Gar-
cilaso de la Vega exalta, em suas obras, as vicissitudes da colonização espanhola no Peru e o senti-
mento do seu povo dominado. Segundo Jozef (1989),:

[...] é uma imaginação que rememora e, como todo memorialista moderno, dá realce aos seus proble-
mas íntimos. Daí a ternura de sua obra e seu poder de captação (JOZEF, 1989, p. 27). 

 Apesar de não se deixar levar totalmente pela imaginação, suas obras são pautadas na 
fantasia e, com isso, norteiam o futuro da literatura hispano-americana, apresentando elementos 
do Fantástico que, na fase do boom literário, em meados dos anos 50 e 60 do século XX, ganhou 
forças; e por conta desses elementos poéticos da recordação, Jozef (1989) afirma que os estudiosos 
resistiram muito tempo até aceitar as obras de Garcilaso de la Vega como histórias reais. 

As suas experiências interculturais sempre formaram parte de sua arte, estabelecendo um 
forte diálogo entre Espanha e América Latina; segundo Jozef (1989), Garcilaso de la Vega procurou 
escrever a história do Novo Mundo no âmbito universal com ideia semelhante à do escritor espa-
nhol Nebrija (1441-1522), associando a língua ao contexto político, consolidando o hibridismo na 
literatura hispano-americana.
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Escolas literárias 
 Presentamos, a seguir, um panorama da sucessão das escolas literárias na literatura his-

pano-americana, assinalando os principais aspectos e peculiaridades que as caracterizam, suas 
relações com o discurso colonizador e a forma como o escritor da América assimilou e adaptou os 
valores estéticos europeus ao contexto americano.

O Barroco
O Barroco se manifestou no século XVII nas Américas hispânica e lusitana, influenciado, 

como não poderia deixar de ser, pela contrarreforma da Igreja Católica numa época de recente 
dominação colonizadora, permeada pelos conflitos e tensões típicos de um momento de ideologias 
opostas. Conforme explica Coutinho (1983),

[...] o Barroco é a adequação de um estilo ao clima espiritual e ao conteúdo ideológico de uma época, 
o século XVII: este é o barroco histórico, concreto, estético, estilo históricocultural, ao qual deu lugar à 
dinâmica espiritual desencadeada pela Contrarreforma (COUTINHO, 1983. p. 4).

Ainda segundo Coutinho, a literatura barroca foi vista até o final do século XIX como uma 
expressão artística inferiorizada e decadente, fixada pela formalidade e pela retórica ornamentada; 
explica Coutinho que as demais teorias neoclássicas criaram os termos preciosismo, marinismo, 
culteranismo, conceptismo, eufuísmo e gongorismo com sentidos pejorativos de reprovação a essa 
literatura, para apontar as variedades desse movimento. A crítica da Arte, em conformidade com 
as teorias renascentistas e classicistas, usava de forma depreciativa o termo barroco para sinalizar 
exageros,extravagância e a ausência de elegância clássica.

Na América espanhola, a intensidade sincretista do Barroco influenciou o modo de vida do 
colono e estimulou fortes manifestações artísticas desde o final do século XVI até o século XVIII, 
provocando uma aproximação de elementos culturais do colonizador e do colonizado.

Em Hispano-América, é tão intenso o complexo barroco que dá lugar a um verdadeiro estilo geral de vida 
com manifestações poderosas no mundo da arte: o colono hispano-americano vive em estilo barroco [...] 
Foi o Barroco, na sua tendência sincretista e conciliadora, que provocou a aproximação entre os valores 
da cultura européia e os elementos indígenas (COUTINHO, 1983, p. 7).

Coutinho aponta o bispo Bernardo de Balbuena (1564-1627), autor da Grandeza mexicana 
(1604), como o precursor da poesia barroca hispano-americana, e classifica a poeta sóror Juana 
Inez de la Cruz (1648-1695) como a personalidade mais complexa da poesia barroca mexicana. Se-
gundo ele, a poeta monja traz, em sua obra, a influência gongórica e o conflito entre o amor carnal 
e o poder supremo espiritual. 

Na Colômbia, segundo Jozef (1989), o jesuíta Hernando Dominguez de Camargo (1606-
1659) foi o principal representante do Barroco na Hispano-América e, em seu poema Heróico de 
San Ignacio de Loyola (1656), verifica-se a tensão dramática e a exuberância verbal da estética 
barroca, porém sem a predominância do aspecto gongórico.
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O Neoclassicismo
O movimento literário neoclássico surge na segunda metade do século XVIII, em oposição 

ao Barroco, que tem como principal marca os excessos e os exageros estéticos. O Neoclassicismo 
recupera a mimesis típica do clássico a partir do olhar objetivo sobre a realidade estabelecendo, 
ao máximo, relações de verossimilhança; é um movimento literário de estética essencialmente 
europeia, que reúne os modelos clássicos greco-latinos e o renascentista, e tem como principais 
marcas a valorização da natureza rural e o bucolismo que representam os afetos comuns do ho-
mem refletidos na natureza clássica. Jozef (1989) explica que, nesta mesma época, iniciou-se uma 
etapa de renovação. Carlos III aplicou reformas a fim de fomentar a indústria e o comércio e alicer-
çar o progresso econômico. Com isso, aumentaram as navegações comerciais com produtos ameri-
canos e, nesses navios, também viajavam os observadores do movimento intelectual europeu, fato 
que adiantou o processo de afirmação de consciência latino-americana, procedendo-se um início 
de uma revolução ideológica. 

Considerados por Jozef (1989) como escritores “de dotes poéticos equilibrados”, destacam-
se o neoclacissista Juan Cruz Varela (1794-1839) e o escritor frei Manuel de Navarrete (1798-1809).

O escritor latino-americano neoclássico sente-se ligado a sua realidade, mas percebe que 
está limitado à visão do europeu, conforme destaca Jozef (1989, p. 48), “[...] mas só pode expressá-
la através de uma concepção emprestada, que é, na própria Europa, artificial”. Por isso, segundo a 
autora, este movimento não acrescentou valores à identidade literária hispano-americana.

O Romantismo
O Romantismo aponta os caminhos da independência literária hispano-americana em relação 

à dicção europeia. Mesmo em contexto opressor, o movimento romântico na América se diferencia 
dos movimentos literários anteriores. O regionalismo e a fuga do presente para o passado idealiza-
do sinalizam, também, a independência política dos países latino-americanos, de acordo com Jozef 
(1989, p. 61): “[...] o artista não se prende a normas rígidas e proclama a liberdade de expressão”. 

Com o Romantismo, a literatura hispano-americana conquista não somente a liberdade li-
terária, como também a liberdade política, considerando como meta a evolução da sociedade lati-
no-americana. Seus principais representantes foram o escritor uruguaio Andres Lamas (1817-1891), 
o chileno José Victorino Lastarria (1817-1888), e o poeta argentino Esteban Echeverría (1805-1851).

Nas Américas hispânica e lusitana, o artista explora a figura indígena e os cenários culturais 
como símbolos nacionalistas, e expõe suas impressões através de um olhar essencialmente emo-
tivo, constituído pelo subjetivismo sensorial. O Romantismo brasileiro, por sua vez, se inicia com 
Gonçalves Magalhães (1811-1882), porém foi Gonçalves Dias (1823-1864) quem emergiu como o 
primeiro e principal poeta do movimento. Suas poesias destacavam as maravilhas da terra pátria, o 
nativismo, além de a natureza selvagem e o índio terem lugar de destaque.

Na Argentina, a primeira geração do Romantismo é marcada por duas fases: pela Poesia 
Romântica, em 1810, com a Revolução e Independência (com poemas produzidos por guerreiros e 
estadistas); e a segunda, em 1837, com os pensadores e escritores. Os poemas ressaltam a preocu-
pação dos autores argentinos em relação à questão sociopolítica do país. Segundo Jozef (1989, p. 
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64), “[...] queriam que a arte, além de universal e geral, possuísse o típico de cada povo na perso-
nificação de rasgos genéricos”. E cita como personalidade importante no contexto político, econô-
mico e filosófico da América hispânica, Bolívar (1783-1830) que, ao lado de outras figuras, também 
importantes como Bello (1781-1865) e Heredía (1803-1839), pode ser considerado um prercursor 
do Romantismo hispano-americano. 

O Naturalismo e o Realismo
Aponta Jozef (1989) que a trajetória da chamada segunda geração romântica vai do Cos-

tumismo ao Realismo. Afinal, com a concepção materialista, os fatos científicos ganham força no 
âmbito literário, e os escritores buscam a realidade e verdades essenciais. Sobre isso, Jozef (1989) 
afirma que

os primeiros realistas hispano-americanos caíram no isolamento da arte pela arte, embora numa tentativa 
de voltar ao racionalismo, numa procura da realidade em si mesma e, de preferência, a vida contemporânea 
(JOZEF,1989, p. 96). 

 A prosa Realista, bem como a Naturalista, pan-americanas, trazem como representantes os 
escritores Jose López Portillo (1920-2004) e Frederico Gamboa (1864-1939) no México, Tomás Car-
rasquillas (1858-1940) na Colômbia, Clorinda Matto (1853-1909) no Peru, Baldomero Lillo (1867-
1923) no Chile, e, em Porto Rico, Manuel Zeno Gandia (1855-1930).

O Modernismo 
O Modernismo hispano-americano surge numa fase em que o contexto econômico assume 

grande importância, e os movimentos políticos são extremamente grandiosos. Neste cenário de 
transformação política, o Modernismo reage à forma estética e à cultura ocidental em crise, apon-
tando as grandes mudanças a se darem na literatura e nas artes em geral. Na América hispânica, 
assume características plurais que descortinam as relações ambíguas com sua época, conforme 
explica Jozef (1989):

Todo um complexo mundo de ideias influi no movimento, ao mesmo tempo em que o incremento in-
dustrialista, novas correntes migratórias e o desprestígio da Espanha pelo atraso na aceitação de novas 
concepções abriram novas perspectivas à Hispano-América (JOZEF, 1989, p. 111). 

Na concepção de Jozef, a delimitação dos movimentos literários na literatura hispano-a-
mericana não obedece a uma ordem cronológica, conforme os registros historiográficos em geral, 
pois, por exemplo, no Brasil o que chamamos de Parnasianismo e Simbolismo, a América hispânica 
já denominava como Modernismo – que, por sua vez, tiveram características diferentes em relação 
às manifestações modernistas de outros países, inclusive as do Brasil. Os escritores da América 
anteciparam-se também aos espanhóis, em relação ao início deste movimento literário, devido à 
grande necessidade de romper com a dicção europeia e conquistar definitivamente a indentidade 
literária hispano-americana.

O movimento modernista hispano-americano se caracterizou pela multiplicidade de estilos, 
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revelando o lirismo plural do folclore regionalista e sua estética subjetiva no emprego da linguagem. 
Seus precursores, na América hispânica, foram os argentinos Roberto J. Payró (1867-1928), 

Jose Sixto Álvarez (1858-1903) e o uruguaio Carlos Reyles (1868-1938). Cumpre aqui ressaltar que 
esses escritores se desenvolveram a sua forma e a sua visão de modernidade e, além disso, acon-
teciam várias manifestações modernistas internas em cada um desses países. 

O escritor Roberto J. Payró (1867-1928), em suas obras El casamiento de Laucha e Diverti-
das aventuras del nieto de Juan Moreira, faz uma representação sócio-política da Argentina.

A Literatura do boom
No século XX, durante a década de 60, com as turbulências políticas na América Latina, a 

literatura latino-americana ganhou visibilidade e força com a profusão de obras que foram editadas 
e reeditadas, além de fixar definitivamente, na América hispânica, as narrativas de cunho social 
permeadas pela técnica da escritura mágica e/ou fantástica, proporcionando a valorização dos es-
critores daquela geração internacionalmente. 

As revoluções latino-americanas e as ditaduras implantadas com o apoio norte-Americano 
também serviram como ponto de partida para que os escritores enfraquecessem, de uma vez por 
todas, o discurso do colonizador europeu por meio da literatura, trazendo à tona um discurso pu-
ramente latino-americano. Não nos esqueçamos de que os soldados europeus que lutavam pela 
conquista das Américas foram os que escreveram os primeiros textos, iniciando a construção de 
um mundo dependente da Europa e fortalecendo a dominação por meio da dicção europeia, con-
forme aponta Trouche (2006):

Creio ser importante ressaltar que as primeiras crônicas foram escritas por soldados envolvidos nas lutas 
da Conquista e resultam de ordens reais. Esse fato, de saída, determina o ponto de vista que informou 
a elaboração dos textos iniciais construtores da imagem do Nuevo Mundo- uma imagem totalmente 
dependente da visão europeia. As crônicas não cabem dúvidas, foram uns instrumentos privilegiados da 
dominação (TROUCHE, 2006, p. 24).

Cuba teve uma importância cultural significativa, pois serviu como veículo de propagação des-
ta literatura, que já existia no interior do continente e era ignorada pelas classes dominantes. Afinal, 
os escritores faziam parte dessa elite que subjugava o povo, apesar de suas obras mostrarem que não 
concordavam com aqueles ideais de injustiça e opressão. Seus textos, infelizmente, não chegavam ao 
conhecimento popular, somente às elites, que tinham acesso às obras e as ignoravam. 

Este foi um dos motivos que levou a Revolução Cubana a se tornar extremante importan-
te, pois contribuiu diretamente para a formação e o reconhecimento da identidade nacional da 
literatura hispano-americana, sua divulgação, além de despertar o interesse de outros países pela 
cultura, literatura e pela história da América Latina conforme afirma García Márquez (1989):

Todos os escritores latino-americanos dessa geração já vinham escrevendo há vinte anos, mas as edi-
toras europeias e norte-americanas tinham muito pouco interesse neles. Quando a revolução cubana 
começou, houve subitamente um grande interesse por Cuba e pela América Latina. A revolução virou 
um artigo de consumo. A América Latina entrou em moda. Descobriram que existiam romances latino-a-
mericanos suficientemente bons para serem traduzidos e equiparados ao resto da literatura mundial 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1989, p. 338).
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Os intelectuais e escritores Mario Vargas Llosa (1936), Gabriel García Márquez (1927-2014), 
Julio Cortázar (1914-1984) e Carlos Fuentes (1928-2012) se uniram para apoiar os projetos socialis-
tas através da literatura, produzindo obras de alto valor literário que ganharam projeção mundial. 
Esta abrangência fértil da literatura se dá com a expansão do mercado editorial pan-americano, 
que exigia dos escritores um novo olhar sobre as necessidades literárias da sociedade; esta fase de 
grande sucesso ficou conhecida como o boom da literatura latino-americana.

Na concepção de Donoso (1998, p. 36-54), o auge do boom latino-americano se deu em 
1967, com a publicação do romance Cien años de Soledad, de Gabriel Garcia Márquez, rendendo 
sucesso de vendas, público e crítica na maioria dos países onde foi lançado, além de conferir o Prê-
mio Nobel de Literatura, em 1982, ao escritor.

Rodríguez Monegal (1971) afirma que a maturidade literária hispano-americana foi alcan-
çada através do fenômeno do boom, aguçando os sentidos revolucionários dos escritores, pois eles 
se mobilizaram, por meio da literatura e de outras expressões artísticas, para combater os abusos 
e desmandos das ditaduras na América Latina. Estes escritores transformaram suas obras em uma 
espécie de “arma” usando a arte da palavra para combater o regime autoritário:

Até mesmo os escritores que nunca irão tomar em suas mãos a metralhadora ou coquetel Molotov não 
deixam de tomar a palavra e de usá-la com letal eficácia. Neles, o idioma deixa de ser o que foi durante 
muito tempo, um luxo de poucos, vigiado zelosamente por aqueles que acreditavam serem seus donos, 
por terem nascido em lugar privilegiado do mundo, para converte-se numa caudalosa expressão de 
um continente inteiro: uma babel de vozes hispânicas que modulam a voz única da língua (RODRÍGUEZ 
MONEGAL, 1971, p. 502-503). 

As narrativas fantásticas e o boom hispano-americano 

As narrativas fantásticas trabalham com o evento sobrenatural, que surge de um cenário 
comum ao cotidiano familiar, de logicidade e, de repente, algum acontecimento extraordinário 
quebra essa normalidade verossímil e interfere na linearidade cronológica, fazendo com que as 
personagens e leitores transitem entre os caminhos da incerteza constante sobre a existência de 
situações, que fogem à lógica racional. Essa oscilação vivida pelas personagens e principalmente 
pelo narrador, que se posiciona entre acreditar nos fenômenos sobrenaturais e encontrar uma 
explicação lógica que justifique os acontecimentos de acordo com as leis naturais, é apontada por 
Todorov (1939-1963) como o fator que define o fantástico.

Os escritores do boom aproveitaram as narrativas fantásticas para engendrar, no texto, as 
suas ideologias políticas. Percebe-se este realismo fantástico na inversão do conceito de linearida-
de cronológica das obras e no uso de cenários imaginários, onde acontecem tramas mirabolantes, 
pois segundo Todorov (2004),

nas obras que pertencem a esse gênero, relatam-se acontecimentos que podem perfeitamente ser expli-
cados pelas leis da razão, mas que são de uma forma ou de outra, incríveis, extraordinárias, chocantes, 
singulares, inquietantes, insólitos (TODOROV, 2004, p. 158). 

E, justamente no momento em que as Américas do Sul e Central encontravam-se, na grande 
maioria de seus países integrantes, sob regimes autoritários, e a censura predominava em todos 
os campos artísticos (não somente a política, mas também as censuras sociais), é que as narrativas 
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fantásticas serviram como aliadas para que os intelectuais escritores do boom expusessem as suas 
ideias sem que a publicação das obras fosse vetada, conforme sinaliza Todorov:

Além disso, ao lado da censura institucionalizada, existe outra mais sutil e também mais generalizada [...] 
a condenação de certos atos pela sociedade provoca uma condenação que ocorre no próprio indivíduo, 
proibindo-o de abordar certos temas tabus. O fantástico é um meio de combate contra uma e outra 
censura [...] (TODOROV, 2004, p. 161).

No início da década de setenta, foi sentenciado o final do boom literário e Donoso (1998), 
que fazia parte do grupo e mapeava o corpus do movimento, afirmara:

¿Qué es entonces, el boom? ¿Qué hay de verdad y qué de superchería en él? Sin duda es difícil definir 
con siquiera un rigor módico este fenómeno literario que recién termina – si es verdad que ha termina-
do – y cuya existencia como unidad se debe no al arbitrio de aquellos escritores que lo integrarían, a su 
unidad de miras estéticas y políticas y a sus inalterables lealtades de tipo amistoso, sino que es más bien 
invención de aquéllos que la ponen en duda (DONOSO, 1998, p. 12). 

Na sequência do término do boom surgiram outras discussões, que foram caracterizadas 
como o pós-boom. É válido ressaltar que é sempre arbitrária a demarcação do período de qualquer 
movimento literário, e há muita imprecisão e incerteza nas tentativas de fixar as datas de início e 
término do boom, pois muitas obras das décadas de 40 e 50 foram reeditadas e tiveram tiragens 
significativas, fazendo com que este fenômeno voltasse ao cenário literário duas décadas depois.

A narrativa do pós-boom e a metaficção historigráfica
 O movimento literário pós-boom é a consolidação da literatura do boom com aspectos 

mais reflexivos, e este novo fazer literário adota uma perspectiva simultânea em relação ao engen-
dramento de informações que a historiografia e a ficção estabelecem, “[...] instalam, e depois in-
definem, a linha de separação entre a ficção e a história” (HUTCHEON, 1991, p. 150). A construção 
estética da narrativa do pós-boom, portanto, atende a todos os apelos da subjetividade literária, e 
isto enriquece a trama no contexto social em que o romance está inserido.

Os escritores do pós-boom tecem narrativas capazes de transformar o discurso literário num 
lugar passível de mudanças e ressignificações subjetivas das realidades sociopolítica e antropológica 
latino-americanas, como, por exemplo, o escritor argentino Manuel Puig (1932-1990) que, em sua 
obra El beso de la mujer araña (1976), se utiliza da metaficção historiográfica, pois há, nesta narrativa, 
um forte diálogo entre os gêneros História e Ficção na abordagem subjetiva dos conflitos políticos, do 
autoritarismo, e da opressão sofrida, principalmente, pelas minorias, conforme sinaliza Gama (2006):

O pacto amoroso entre o homossexual e o militante em O Beijo da Mulher Aranha pode ser lido como 
uma síntese integradora das lutas sexuais e políticas contra a opressão. Mas o certo também é que tal 
integração é imaginária: o gênero aparece como instância imaginária para solucionar conflitos não re-
solvidos da esfera pública e como uma forma de localizar-se em meio às condições desfavoráveis a uma 
posição de emancipação e reivindicação das minorias (GAMA, 2006, p. 43). 

El Beso de la mujer araña traz o discurso pautado na reflexão sobre a historiografia, de for-
ma que a trama se constrói numa tensão ficcional densa e a história, em vez de pano de fundo, atua 
como intertexto ativo. Esta característica insere a obra no rol das narrativas de extração histórica, 
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pois mantém um livre diálogo entre história e ficção em seu tecido narrativo e representa ações 
candentes, confirmando o seu caráter dedicado à contemporaneidade. 

Conforme explica FUENTES (1991, p. 29), “[...] la gigantesca tarea de la literatura latinoame-
ricana contemporánea ha consistido en darle voz a los silencios de nuestra historia”. Guiando-se 
por este ponto de vista, entende-se que a literatura pós-moderna dialoga e mantém relações híbri-
das com a História, muitas das vezes ironizando os textos matriciais.

Considerações finais
Observamos, na presente comunicação, a trajetória da literatura hispano-americana e a 

importância das obras do cronista mestiço Garcilaso de la Vega e sua síntese artística e terna que 
permeia o sentido patriótico, como sinaliza Jozef (1989), e a força do seu discurso doublé, que 
norteia a consolidação do hibridismo cultural da literatura hispano-americana no âmbito universal. 

Acompanhamos o delinear do clima político propiciado pela Revolução Cubana e o forte impac-
to, nos âmbitos literário e editorial, desses escritores originais e as ideologias transformadoras da lite-
ratura do boom como uma oportunidade de impulsionar as revoluções dos projetos sociais da América 
Latina. Observamos, também, em todo o processo histórico da literatura hispano-americana, o desejo 
de afirmação da identidade literária de cada país, sempre presente nas ideologias dos escritores.

Destacou-se, enfim, a função social do intelectual e escritor e sua posição diante da situa-
ção política da sociedade hispano-americana. Desta forma, a arte e, principalmente, a literatura, 
nortearam a conscientização das massas oprimidas pelos governos autoritários burlando as regras 
e a censura por meio da literatura, empregando técnicas narrativas inovadoras, como o fantástico. 
Assim, grande parte dos leitores latino-americanos pôde perceber mais claramente a realidade e se 
distanciar dos discursos que se utilizam da religião e da política como pano de fundo para a prática 
do discurso alienador, conforme nos esclareceu Trouche (2006) sobre o fortalecimento do discurso 
latino-americano em detrimento do discurso colonizador. 

Sobre o término do boom, pôde-se observar nas indagações de Donoso (1998) as dificulda-
des de interagir com este conceito, pois não há uma demarcação precisa do início e de términos de 
períodos literários. 

Com um breve transitar sobre o diálogo entre História e Ficção, pôde-se compreender 
como os gêneros hibridizam-se pelas próprias construções discursivas, conforme nos esclareceu 
Hutcheon (1991). Nesta perspectiva, conclui-se que a Literatura é uma prática discursiva muito 
mais completa do que o discurso histórico.
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PERCEPCIONES Y CUESTIONAMIENTOS 

DE LA REALIDAD Y SU CONEXIÓN 

ENTRE UNA IMAGEN DE SÍ Y DEL OTRO: 

CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 

PIBID EN EL CURSO DE LETRAS/ESPAÑOL

Ivani Cristina Silva Fernandes1 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Introducción
El ser humano tiene el lenguaje como su característica esencial, una vez que son en los 

entremedios de la tela discursiva que el hombre surge como ser interactuante, que se construye 
mediante el contacto con el otro. Independientemente que tales interacciones se configuren como 
choques o fusiones, la naturaleza intersubjetiva en el lenguaje se convierte en elemento-clave, en 
un trabajo lingüístico que pretenda contribuir para la formación reflexiva de un ciudadano.

De esa manera, actualmente se presentan una serie de estudios e iniciativas que enfocan la 
cuestión enunciativa y discursiva en actividades que objetivan mostrar el funcionamiento lingüístico 
de determinados mecanismos en un género y condiciones de producción específicos. Al considerar 
que el hombre se construye en y por el lenguaje, como ya nos indican los preceptos benvenistianos, 
nos parece evidente que muchas actividades de enseñanza y aprendizaje de una lengua se deberían 
concentrar en comprender de qué modo los mecanismos lingüísticos se articulan con los varios efec-
tos de sentido, lo que revelaría una “coreografía” entre voces, figuras y formaciones discursivas. 

Al analizar una materialidad textual, notamos que existe una relación intrínseca entre las imágenes 
discursivas que se esbozan y los posibles cuestionamientos y percepciones de la realidad de los sujetos 
psicobiológicos que se reelaboran en el discurso. Tal contexto se vuelve más complejo si pensamos en el 
ámbito de la lengua extranjera, en el caso aquí tratado, el español como lengua extranjera para brasileños.

En especial – pero no únicamente – con base en la Lingüística de la Enunciación, se ha desarrol-
lado un trabajo que tiene como objetivo que alumnos de la enseñanza fundamental y media puedan 

1  El presente trabajo, parcialmente, se basa en el artículo “El emergir en la lengua y la resignificación de experien-
cias: consideraciones sobre el PIBID en la formación reflexiva del profesor de español en Brasil”, que formará parte de la 
Revista EntreLínguas: ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas, Unesp – Campus Araraquara (no prelo).
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valorar su mirada hacia su realidad y expresarla por medio de la fotografía y de la literatura, en el contexto 
de las clases de español.

Ese trabajo ha tenido origen en el Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid), una iniciativa del gobierno federal brasileño que posee, como una de sus finalidades, la va-
loración de la docencia y la construcción de trabajos colaborativos entre universidades y escuelas 
de enseñanza básica. De esa forma, estudiantes de Letras/Español, coordinados por profesores for-
madores de la universidad y profesores de la escuela pública, elaboran y aplican intervenciones en 
esas instituciones, las cuales objetivan contribuir con la enseñanza del español como importante 
aspecto para discutir cuestiones relacionadas con la identidad y la alteridad.

El reto de hacerse sujeto en una lengua extranjera: nociones relacionadas con la Enunciación
Campo de estudio que alberga varias teorías que discuten, desde diversas perspectivas, las 

cuestiones enunciativas, la Lingüística de la Enunciación guía nuestra mirada hacia cómo el hombre 
se marca en la lengua. A partir del concepto de enunciación, en que un acto individual del indivi-
duo pone en funcionamiento la lengua (BENVENISTE, [1970] 2006), entendemos que, al apropiarse 
de la lengua, el sujeto discursivo se construye constantemente por medio de un acto irrepetible, 
que deja huellas en la materialidad lingüística del enunciado. Fiorin (2005, p. 31) enfatiza que el 
enunciado es el espacio en que el sujeto se revela y se marca. En este lugar de (re)elaboración, los 
mecanismos lingüísticos se articulan, sea en la modalidad oral, sea en la escrita. Incluso, no se debe 
olvidar de la materialidad imagética.

Es también en ese espacio que se esboza el ethos, concepto entendido, con base en los estudi-
os de Amossy (2005) y Maingueneau (2008), como una construcción discursiva de una imagen del lo-
cutor que tiene como finalidad influenciar sus interlocutores en determinado contexto de producción 
y género discursivo. Tal imagen puede ser dibujada en el discurso (ethos mostrado) o directamente 
presentado (ethos dicho), lo que formaría un continuum.

Por otra parte, como señala Maingueneau (2008), el ethos conlleva un conjunto constituido de 
particularidades físicas y psíquicas, vinculado a representaciones estereotipadas por el imaginario colec-
tivo. Ese conjunto lo nombramos “fiador”, noción en que se atribuye una especie de carácter (vestigios 
psicológicos imaginarios) y corporalidad (esbozo físico e indumentario del sujeto discursivo).

Ahora bien, pensar en la representación discursiva del locutor implica proyectar una imagen del 
interlocutor, lo que resulta discutir la noción de pathos, relacionada con la dimensión emocional del 
interlocutor como producto de una acción discursiva estratégica. Tal concepto, discutido por Plantin 
(2006), enfatiza la búsqueda de la identificación empática entre los interlocutores como una construc-
ción discusiva y, consecuentemente, nos permite discutir la naturaleza intersubjetiva del lenguaje, en 
que existe una alianza inextinguible entre un “yo” y un “tú”. De ese modo, la percepción del otro es 
esencial para que uno note a sí mismo, como dejan subentendidas las palabras de Morin (2011):

O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identifica-
mos e que identificamos conosco, o ego alter que se torna o alter ego. Compreender inclui, necessariamen-
te, um processo de empatia, de identificação e de projeção. Sempre intersubjetiva, a compreensão pede 
abertura, simpatia e generosidade (MORIN, 2011, p. 82).
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En el ámbito de una lengua extranjera, tal reto se muestra más complejo porque el trabajo 
de (re)creación es más extremo, ya que, como recuerda Revuz (1998, p. 227) aprender otra lengua 
significa, discursivamente, hacerse otro debido a las rupturas, a las descubiertas y a las apropiacio-
nes de la materialidad de una lengua que no es la materna, en la cual nos constituimos, en un pri-
mer momento, como sujeto. Revuz nos alerta que el “yo” de una lengua extranjera nunca coincide 
con el “yo” de la lengua materna.

En ese caso, es adecuado adoptar la noción de lenguaje que Fiorin (2013) moviliza:

A linguagem não fala apenas daquilo que existe, fala do que nunca existiu. Com ela, imaginamos novos 
mundos, outras realidades. Essa é a grande função da arte, que é um modo de organização da lingua-
gem: mostrar que outras maneiras de ser são possíveis, que outros universos podem existir [...]. Uma 
função importante da linguagem é o seu poder de criar realidades (FIORIN, 2013, p. 31).

Al considerar que el arte puede proporcionar formas diversas de sistematizar mundos con-
cretos y los que quedan por construir, Botton y Armstrong (2014) lo sistematizan en siete funciones 
terapéuticas: rememoración, esperanza, sufrimiento, reequilibrio, comprensión de sí, desarrollo 
humano y apreciación. De ese modo, la perspectiva terapéutica se añade a las demás maneras de 
valorar el arte: a partir de una visión técnica, política, histórica o contestadora.

Por otro lado, se debe recordar que las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) objetivan

nortear o ensino de língua estrangeira, nesse caso o Espanhol, no ensino médio, dar-lhe um peso no pro-
cesso educativo global desses estudantes, expondo-os à alteridade, à diversidade, à heterogeneidade, 
caminho fértil para a construção da identidade (BRASIL, 2006, p. 129)

En ese momento, queremos enfatizar que, en la formación de los brasileños, el español no 
sería una lengua que debe servir a fines estrictamente comunicativos e inmediatistas, sino que es 
una lengua esencial para que se comprenda la diversidad y la multiplicidad de perspectivas exis-
tentes en la realidad en que vivimos, lo que implica el proceso de ponerse en el lugar del otro para 
poder entender el lugar de uno en la dinámica de esta realidad; es intentar dialogar con el Otro 
que existe en nosotros. Así, la enseñanza del español debe “[...] levar o estudante a ver-se e cons-
tituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao reconhecimento 
da diversidade” (BRASIL, 2006, p. 133). En otras palabras, se pretende formar ciudadanos críticos y 
actuantes en una sociedad plurilingüe y multicultural. Por consiguiente, en el mismo documento, 
se concibe el profesor como actor que (re)construye saberes.

A partir de las principales definiciones anteriormente expuestas, se buscó organizar un trabajo 
que fuera significativo para la construcción de las nociones de identidad y de alteridad en la materi-
alidad del español, a la vez de pretender explotar las particularidades del funcionamiento lingüístico 
como manera de articular percepciones y cuestiones sobre la realidad del estudiante de esa lengua.

La articulación entre mundos reales y posibles: la experiencia Pibid Letras/Español en Santa Maria (RS)
Antes de seguir con la descripción del trabajo, conviene detallar el contexto institucional en 

que se concibió esa actividad. El Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência se configura 
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como una acción del gobierno federal hacia la valoración de los cursos superiores de formación do-
cente (licenciaturas). De acuerdo con Neves (2014), dicho programa tiene como objetivos:

•	 la participación en experiencias innovadoras e interdisciplinares
•	 la integración entre Universidad, Escuela y Comunidad
•	 la articulación entre enseñanza, investigación y proyectos de extensión universitaria
•	 la elaboración de intervenciones a partir de la identificación de problemas concretos de la rutina escolar
•	 el incentivo a los profesores en formación y a los profesores en ejercicio, para que renueven su 

práctica docente

La Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus Río Grande del Sur, se incorporó al 
Programa, presente en más del 90% de los cursos de “Licenciatura” de la presente institución. Uno 
de los cursos que ha manifestado interés es el de Licenciatura en Letras/Español que, desde 2014, 
ha realizado intervenciones en tres escuelas: Escola de Ensino Básico Profa. Margarida Lopes, Co-
légio Coronel Pilar y Escola de Ensino Básico Profa. Celina de Moraes. Todos esos establecimientos 
se ubican en la ciudad de Santa Maria, región central del Río Grande del Sur.

Tras realizar algunas lecturas teóricas y analizar las peculiaridades de los establecimientos 
escolares involucrados en el proyecto, el equipo identificó, como prioridad de acción, el problema 
de la percepción de sí y del otro. Ese tema conlleva un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, 
en que saberes circulan, se sobreponen y se reorganizan para analizar y construir una perspectiva 
de un determinado tema o problema en toda su complexidad.

De esa forma, se ideo una exposición, posteriormente bautizada como “Olhares Essenciais”, 
en que grupos de alumnos de la Enseñanza Fundamental y Media producían sus microcuentos en 
español a partir de fotografías realizadas en su cotidiano. Para lograr tal conjunto, el equipo ha 
trabajado y ha articulado las nociones de “género textual”, “microconto” e “instante decisivo”, con-
ceptos respectivamente del área de la Lingüística Textual, de la Literatura y de la Fotografía.

Es primordial mencionar que el título de la exposición ya apuntaba hacia la valoración de 
elaborar una mirada sensible a la experiencia, a la realidad y al otro. Es diferenciar lo esencial de lo 
secundario o de lo superficial. Por otro lado, la propia actividad distinguía la intersubjetividad del 
momento irrepetible de la enunciación (la captación del movimiento, por ejemplo) y las marcas 
que habían en el enunciado (la fotografía) que, a su vez, creaba condiciones para la producción de 
nuevas enunciaciones y sus respectivos enunciados (los microcuentos). Por supuesto que todas 
esas diferencias e hipótesis han sido elaboradas a posteriori, pero ello forma parte del proceso de 
maturación docente.

Nos gustaría destacar la noción fotográfica de “instante decisivo”, concebida por el padre 
del fotorreportaje, Henry Cartier Bresson (1908-2004), uno de los fotógrafos más renombrados del 
siglo XX y co-fundador de la agencia fotográfica Magnum. Como esboza Badger (2009), el “instante 
decisivo” es la fotografía que capta

el momento importante en el flujo constante de la vida y lo capta en una fracción de segundo […]. De 
hecho, el momento decisivo se define mejor como el instante en que forma y contenido se unen para 
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crear una imagen cuyos elementos formales, emocionales, intelectuales y poéticos tienen sustancia, es 
decir, que le confieren un significado real (BADGER, 2009, p. 104).

En otras palabras, es la fotografía, cuyo protagonista es el movimiento, en que hay un tiem-
po, un espacio y un motivo, lo que puede formar una secuencia narrativa con función dramática, 
como el propio Cartier Bresson ilustra en Hyères (Francia, 1932).

 
Figura 1 

Fuente: extraída de <http://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/#_edn11>.

Como podemos deducir, además de poder trabajar el contexto histórico y cultural de una de 
las fases más importantes del siglo XX relacionada al recurrido profesional de Cartier Bresson, con el 
concepto de “instante decisivo” se ha podido discutir algunas cuestiones filosóficas y sociológicas tales 
como la elaboración de una perspectiva, algunos conceptos de la “realidad”, lo efémero versus lo eter-
no, el punto de vista sobre un hecho, la creación narrativa en la imagen y en la escritura, entre otros.

Ese último punto ha sido propicio para vincular el tema de cómo el sujeto puede observar 
e interpretar la realidad con las manifestaciones literarias, en especial en lengua española, una vez 
que uno de los ejemplos más célebres de microcuento, “El dinosaurio”, viene del escritor gualte-
malteco Augusto Monterroso (1921-2003), publicado en “Obras Completas (y otros cuentos), en 
1959: “[…] Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. La noción de unidad mínima narra-
tiva que provoca el máximo de impacto y efectos de sentidos combina perfectamente con la idea 
de énfasis al instante ínfimo de movimiento.

Al considerar los objetivos de la enseñanza de una lengua extranjera en la escuela pública 
y el enfoque de una perspectiva enunciativo-discursiva del español, optamos por esa orientación 
del conjunción entre sujeto, lengua y arte debido al hecho de que las manifestaciones artísticas pu-
eden convertirse en un guía de auto investigación y autoconocimiento para los cuestionamientos 
existenciales y la percepción de realidades.
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Figura 2 
Fuente: archivo personal del Pibid (una de las fotos de la exposición).

Además, en talleres posteriores y discusiones en el aula, se ha reflexionado sobre la cons-
trucción de la imagen de sí y del otro, por medio de algunas preguntas (muchas veces didactizadas, 
conforme el grupo), tales como:

1) En la fotografía, ¿qué aspecto mejor representa tu perspectiva y/o tu imagen?
2) En el microcuento, ¿qué aspectos quieres resaltar? ¿Qué relaciones entre fotografía y 
cuento quieres dejar en relevancia?
3) ¿Cuáles emociones (efectos patémicos) pretendes despertar a quién observar el conjun-
to de tu fotografía y microcuento?
4) Con base en tu trabajo, ¿qué es esencial para ti?
5) ¿Cuáles aspectos revela este trabajo sobre ti? 
6) ¿Cuáles aspectos revela tu trabajo sobre ese cotidiano que te gustaría que fuesen valorados?

Conviene destacar que, además de los estudiantes, todos los integrantes del equipo (uni-
versitarios, profesor supervisor, profesor formador) también realizaron las actividades, una vez que 
era necesario entender la dinámica de la tarea y cuáles eran las dificultades de marcarse en una 
materialidad lingüística distinta de la lengua materna.

Ha sido un modo de observar, vivenciar y resignificar la experiencia desde una perspectiva 
externa (como mediadores de las tareas) y desde una perspectiva interna (como más un sujeto que 
formaba parte de la experiencia). También se ha vivenciado la teoría de enunciarse en una deter-
minada materialidad, pues no siempre el proceso de discutir la teoría y colocarla en práctica fue 
linear. La redacción de la presentación de la muestra ha representado una oportunidad de revaluar 
la actividad y explicitar para el grupo cómo las bases teóricas pueden estructurar la teoría y/o cómo 
la práctica puede cambiar la visión sobre determinada teoría. Además, ha sido otra forma de forta-
lecer el equipo alrededor de un objetivo común.
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Figura 3 
Fuente: archivo personal del Pibid. La exposición fue montada en la Praça Saldanha Marinho, en Santa Maria (RS).

Consideraciones finales

Este trabajo ha sido una oportunidad de desestabilizar seguridades y rutinas a la vez que 
nos ofrece la ocasión de sensibilizar nuestra mirada para aspectos sutiles que revigoran la actua-
ción profesional docente así como el propio papel en nuestro recorrido personal y existencial.

Por otro lado, ha sido esencial repensar el papel de la lengua española en la enseñanza 
básica brasileña y su interacción interdisciplinar con otras áreas de conocimiento. Identificar las ar-
ticulaciones lingüísticas e imagéticas en una materialidad y notar cómo tales articulaciones revelan 
el esbozo discursivo de los interlocutores, al surgir en una materialidad nueva, promueve la discu-
sión sobre la importancia de la intersubjetividad en la elaboración de identidades y alteridades en 
nuestra realidad postmoderna.

Por fin, dicha actividad es esencial para los profesores ya formados y en formación, puesto 
que (re)significan experiencias y conceptos sobre qué representa aprender la lengua española en 
Brasil. Mucho más allá del aspecto comunicacional, el español surge para el aprendiente brasileño 
como un espacio de (re) y (co)construcción de imágenes, voces y perspectivas. De ese modo, la in-
tersubjetividad y el funcionamiento lingüísticos son esenciales cuando el surgimiento del “yo” y del 
“otro” en la materialidad en lengua extranjera son protagonistas de un modo distinto de concebir 
la enseñanza del español.
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Atentos à formação dos tempora, Romani (2006), Company Company (1983), Company 
Company e Cuétara Pride (2011) e Ledgeway (2011) observaram o comportamento diacrônico do 
sistema temporal das variedades românicas do latim e afirmam que um dos mais importantes 
desenvolvimentos do sistema verbal neolatino foi a criação de formas perifrásticas destinadas à 
expressão da anterioridade. Tendo em vista as implicações que a criação do Pretérito Perfeito Com-
posto (PPC) trouxe para a expressão do passado na língua espanhola e a relativa estabilidade do 
Perfeito Simples (PPS), grande parte das discussões suscitadas por este trabalho se dedicará fun-
damentalmente ao estudo da forma composta, bem como a relação estabelecida diacronicamente 
com a forma simples. 

Sob o ponto de vista da gramaticalização, este estudo permite nos aproximar de ambas as for-
mas verbais, respeitando a complexidade que rodeia suas origens e desenvolvimentos na expressão 
dos sentidos de passado absoluto e antepresente. Ao agirmos dessa maneira, esperamos encontrar, 
na história da língua, razões que auxiliem no esclarecimento do atual estado de uso dos pretéritos 
em variedades diatópicas do espanhol. Aliados à abordagem da gramaticalização, verificamos que o 
desenvolvimento do perfeito composto nas línguas românicas e, mais especificamente, no espanhol, 
caracteriza-se por uma gradual e progressiva mudança em direção a um estágio maior de abstração. 
Desse modo, os traços aspectuais (de resultado e persistência), próprios da origem da construção, 
vão se desbotando à medida que a forma composta vai se apropriando de valores mais temporais, 
o que lhe permite expressar valores como o de antepresente e, até mesmo, de passado absoluto.  
A evolução funcional sofrida pelo perfeito composto colocou-o em condição de competição com a 
forma simples na expressão dos respectivos valores. Frente à construção desta variável, vemos que 
as línguas românicas apresentaram diferentes ajustes.
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Do latim às línguas românicas: a mudança funcional da forma composta
Harris (1982), Serrano (1994), Squartini e Bertinetto (2000), Company Company (2002), Com-

pany Company e Cuétara Pride (2011), Detges (2006), Romani (2006), Oliveira (2010), Araujo e Ber-
linck (2013), entre outros, mostram que a forma do perfeito composto passou por um longo processo 
de mudança semântica e formal, resultando, conforme a língua românica e/ou variedade linguística, 
num comportamento múltiplo no que diz respeito às funções desempenhadas e à forma assumida.

O clássico trabalho de Harris (1982) sobre a evolução do perfeito composto nas línguas ro-
mânicas mostra-nos que, desde sua origem, na língua latina, a forma composta passou por quatro 
grandes etapas de evolução, igualmente passíveis de contemplação num estudo sincrônico con-
temporâneo que confronte as várias línguas românicas e suas variedades. A figura a seguir resume 
o comportamento da forma composta:

 
Figura 1 Da evolução da forma composta nas línguas românicas segundo Harris (1982).

Na primeira etapa, a forma composta restringe-se à expressão de estados presentes resul-
tantes de ações passadas, adquirindo, portanto, um valor resultativo. Esse é o uso observado na 
origem da perífrase no latim (1), nos estágios iniciais de formação da maior parte das línguas româ-
nicas, como no português (2) e espanhol (3) antigos, além do uso que ainda fazem alguns dialetos 
da Itália, como o calabrês e o siciliano (HARRIS, 1982; DETGES, 2006).

(1) In ea provincia pecunias magnas collocatas habent.1 
Têm capitais consideráveis colocados nesta província.2

 
(2) Noutra Aldeia, junto desta cidade, temos já feita uma casa à maneira de ermida.3

Em outra aldeia, junto desta cidade, já temos uma casa feita como uma ermida. 
 
(3) Grant cosa as perdida.4

Tens grande coisa perdida. 

Em todas as frases, é possível inferir a existência de um estado final presente (possuir pecu-
nias magnas, uma casa, grant cosa) resultante de uma ação anterior já concluída (colocar capitais, 

1  Enunciado coletado por Andrés-Suárez (1994), do discurso de Cícero (106 a.C – 43 a.C) intitulado 
De imperio Gn. Pompei (66 a.C).
2  Adaptação da tradução feita por Andrés-Suárez (1994), no original: Tienen colocados en 
esta provincia capitales considerables.
3  Enunciado coletado por Barbosa (2008), de uma carta de P. Manuel da Nobrega, do ano de 1549.
4  Enunciado coletado por Alarcos LLorach (1972), do Libro de Alexandre, uma obra em verso da primeira 
metade do século XIII, que narra a vida de Alexandre Magno, rei da macedônia. Tradução nossa.
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fazer uma casa, perder grande coisa). Tendo em vista o comportamento sintático, é própria dessa 
etapa a possibilidade de intercalarmos o complemento (pecúnias magnas, uma casa, grant cosa) 
entre os elementos que compõem a construção (habent/temos/as + particípio passado), além da 
concordância em gênero e número entre o complemento e o particípio. Essas características indi-
cam-nos que, nesse momento, os constituintes da construção resultativa ainda não desfrutavam 
de um estado de coesão.

O comportamento vigente na segunda fase permite-nos observar um uso que parece ter se 
conservado no português brasileiro (4), no galego e em algumas variedades do espanhol (5). Trata-
se da expressão iterativa ou durativa de uma situação cujo início se deu no passado, mas que se 
mantém ainda no presente, tal como expressa o enunciado seguinte:

(4) O governo de Cuba tem feito gestos de aproximação com administração americana5

(5) […] en el medio se van a ir buscando las alianzas que tradicionalmente ha tenido el peronismo con 
otros partidos. 6

[...] no meio vão ir procurando as alianças que tradicionalmente o peronismo tem feito com outros partidos.

Como se percebe, a forma composta passa a apresentar um status de maior coesão, uma 
vez que o particípio (feito, tenido) já não concorda com o complemento – “gestos/alianzas” e tam-
pouco é possível posicionar esse complemento entre o auxiliar e o particípio. Tanto é assim que soa 
incomum no português brasileiro atual uma frase como (6).

(6) O governo de Cuba tem gestos feitos de aproximação.

A terceira fase da evolução do passado composto corresponde ao valor de antepresente 
– uso considerado padrão na língua espanhola. Em outras palavras, trata-se da expressão de situ-
ações passadas (Momento do Evento – ME) que guardam relação com o Momento de Fala (MF), 
porque tanto o ME como o MF estão envoltos pela mesma conjuntura temporal.7 Vejamos essa 
situação de uso:

(7) Este año han tirado trescientos millones de litros de agroquímicos. 8 
Este ano jogaram trezentos milhões de litros de agrotóxicos.

Notemos que tanto o evento (tirar trescientos millones de litros de agroquímicos) quanto o 
ato de enunciação ocorrem na mesma conjuntura temporal, determinada pelo marcador este año. 

Na etapa final (IV), a forma composta perde traços de ordem aspectual (I – resultado;  

5  Enunciado coletado da Folha online, de 21/02/2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ 
mundo/1234369-blogueira-cubana-cobra-posicionamento-energico-do-brasil-em-relacao-a-cuba.shtml>. Acesso em: 12 
nov. 2014.
6  Enunciado coletado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio Cadena 3 de Córdoba, Argentina 
(05/08/2010). Tradução nossa. 
7  Daí decorre a observação, corrente em gramáticas normativas sobre a existência de marcadores temporais 
como “hoy”, “este mes”, “este año” vinculados à forma composta (ALARCOS LLORACH, 1972).
8  Enunciado retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio Cadena 3, de Córdoba, Argentina 
(13/06/2010). Tradução nossa. 
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II – durabilidade; III – relevância presente), para expressar um valor marcadamente temporal de 
pretérito. Nessa etapa da evolução, o perfeito composto passa por um momento de confronto com 
a tradicional forma simples de pretérito, podendo esse conflito ser resolvido de diferentes manei-
ras, conforme o sistema linguístico observado. Vejamos o uso no francês – língua em que já vigora 
o valor da fase IV (PAIVA BOLÉO, 1936):

(8) Sotheby’s a vendu hier soir à Londres un portrait de la comtesse Bismarck.  
Sotheby vendeu ontem à noite, em Londres, um retrato da Condessa Bismarck. 9

O marcador temporal hier soir (ontem à noite) demonstra que a ação ocorreu em um âm-
bito temporal anterior ao da enunciação e que, por isso, não mantém relação com o ato de fala – 
indício, portanto, de um passado absoluto. Sobre a forma simples de pretérito no francês, sabe-se 
que está restrita a registros literários (MEILLET, 1982; PAIVA BOLÉO, 1936).

A análise da mudança funcional que descrevemos revela que a sucessão de fases segue 
por um continuum em direção à expressão de um valor marcadamente temporal de passado, o 
que implica um paulatino debilitamento dos traços aspectuais de perfeito e de duração. Segundo 
explicam Squartini e Bertinetto (2000), o extremo desse continuum é encontrado atualmente nas 
línguas faladas ao norte da Itália e na França, onde a forma do perfeito simples já não é usada de-
vido ao avanço do perfeito composto. A fim de recuperar o comportamento do perfeito composto 
tanto sob a perspectiva diacrônica, como sincrônica, Detges (2006) elabora o seguinte quadro:

Quadro 1 Evolução diacrônica do perfeito (traduzido de DETGES, 2006).

(I)
Resultativo

(II)
Persistência até o momento 

de fala

(III)
Relevância no  

momento de fala

(IV)
Narrativas, Aoristo

Calábria
L’aiu fattu. 1

Português
Tenho falado muito com ele.

Espanhol
No ha ganado mucho este año. 2

Italiano
L´ho comprato l’anno 

passato.3

Francês
Il a mangé maintenant.

Francês
J’ai vécu ici pendant 20 ans.

Francês
Cette année, il n’a rien gagné.

Francês
Et alors, je l’ai acheté.4

1 – “O fiz” ( tradução nossa); 2 – “Não ganhou muito este ano” (tradução nossa); 3 – “Comprei-o ano passado” (tradução nossa);  
4 – Respectivamente, “Ele comeu agora”, “eu vivi aqui durante 20 anos”, “Neste ano, ele não ganhou nada”, “Então, eu o comprei” 
(traduções nossas). 

Observemos que o Quadro 1 apresenta diferentes informações. Na primeira linha, retra-
tam-se as quatro etapas da evolução diacrônica do perfeito composto, segundo a proposta de 
Harris (1982). Por sua vez, a segunda linha revela-nos como as línguas românicas acomodaram o 
uso do perfeito composto em um dos estágios. Finalmente, a terceira linha ajuda-nos a entender 
a polissemia funcional sincrônica existente no uso da perífrase em algumas línguas – devido à per-
sistência de traços próprios de etapas anteriores. Segundo nos exemplifica Detges (2006, p. 48), 
apesar de no francês moderno o passé composé concentrar-se na quarta fase, “[...] muitos de seus 

9 Enunciado coletado de Le Monde online, de 06/02/2013. Disponível em <http://www.lemonde.fr/argent/
article/2013/02/06/le-grand-retour-du-surrealisme-en-salles-devente_1827963_1657007.html>. Acesso em: 12 nov. 
2014. Tradução nossa.
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usos refletem estágios anteriores de sua evolução”10 quando motivados por questões pragmáticas. 
Na mesma direção, há diversos estudos que apontam a existência da mesma polissemia funcional 
no espanhol, seja ela encontrada na comparação entre diferentes variedades linguísticas ou mes-
mo verificável dentro de uma mesma variável. A título de exemplo, observemos o comportamento 
da forma composta na variedade de San Miguel de Tucumán, a partir dos seguintes enunciados 
retirados de entrevistas radiofônicas:

(9) Resultado: […] ¿[ya] ha presentado finalmente la renuncia a la obra social del PAMI filial Tucumán? 11 
Finalmente já apresentou a renúncia do serviço social do PAMI filial Tucumán? 

(10) Persistência: […] confederación general económica en la República Argentina, una entidad 
que… durante muchos años ha sido, sin dudar, la líder en el gremialismo empresario nacional.12 
Confederação geral econômica na República Argentina, uma entidade que durante muitos anos tem 
sido, sem dúvidas, a líder no gremialismo empresarial nacional. 

(11) Antepresente: Lo que hemos hecho en este primer tramo de nuestra gestión es sentar las bases de 
trabajo.13 
O que fizemos nessa primeira parte de nossa gestão foi assentar as bases do trabalho. 

(12) Passado absoluto: [Yo creo] que ustedes mismo han sido el termómetro de lo que ha ocurrido con el 
cambio prestacional en aquel momento.14

Eu acredito que vocês mesmos foram o termômetro do que ocorreu com a mudança na prestação de 
serviço naquele momento. 

Sobressaltam aos olhos os diferentes valores inferidos pelo uso da forma composta confor-
me o contexto em que se instauram, isso porque em uma mesma variedade do espanhol pode-se 
observar os quatro valores atribuídos ao perfeito composto por Harris (1982). Ou seja, enquanto no 
enunciado (9), o sintagma “ha presentado finalmente la renuncia” abre procedentes para a verifica-
ção de uma situação resultante atual diferente da que existia inicialmente, nos enunciados seguintes, 
as expressões temporais (10) “durante muchos años”, (11) “en este primer tramo” e (12) “en aquel 
momento” evidenciam os valores de persistência, antepresente e passado absoluto, vigentes no uso 
que se faz da forma verbal em cada um dos enunciados. Não obstante, é importante destacarmos que 
os marcadores temporais desempenham um importante papel na identificação dos sentidos aferidos.

Por outro lado, a análise atenta das diferentes variedades dialetais da língua espanhola mos-
tra comportamentos e preferências de uso particulares. A título de exemplo, Serrano (1994) com-
para as variedades de Madri e das Canárias e aponta na primeira uma maior preferência por usos 
do perfeito composto com valor de passado absoluto – característico da última fase do processo de 

10  “[…] many of its usage reflect earlier stages of its evolution” (DETGES, 2006, p. 48).
11  Enunciado retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio LV7 de San Miguel de Tucumán, Argen-
tina (30/11/2010). Tradução nossa. 
12  Enunciado retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio LV7 de San Miguel de Tucumán, Argen-
tina (26/04/2010). Tradução nossa. 
13  Enunciado retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio LV7 de San Miguel de Tucumán, Argen-
tina (26/04/2010). Tradução nossa. 
14  Enunciado retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio LV7 de San Miguel de Tucumán, Argen-
tina (30/11/2010). Tradução nossa. 
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evolução proposto por Harris (1982); enquanto que na variedade das Canárias, nota um uso de PPC 
preponderantemente com valor de antepresente, isto é, da terceira fase. Na mesma direção, estu-
dos de Company Company (2002) e Moreno de Alba (2006) comparam a variedade mexicana com 
a de Madri e acusam a preferência por um uso com características mais aspectuais no México – por 
alinhar-se com os valores dos primeiros estágios de evolução – enquanto que a variedade de Madri 
avança por usos com característica marcadamente temporal, aproximando-se, por isso, dos valores 
próprios das etapas finais. 

Em consonância com o que observaram Serrano (1994) e Company Company (2002), quere-
mos mostrar com esse estudo que os diferentes comportamentos dialetais observados no uso do PPC 
respondem a diferentes graus de gramaticalização que a forma apresenta nas variedades das dife-
rentes comunidades de fala, isso porque cada uma delas está sob pressões histórico-sociais próprias. 

Paralelamente, é importante pensarmos nas possíveis alterações de comportamento no uso 
do Perfeito Simples diante da aproximação funcional do PPC. Neste sentindo, Schwenter e Cacoullos 
(2008) descrevem como se estabelece a relação entre as duas formas em algumas línguas românicas: 

Quadro 2 Estágios de desenvolvimento do perfeito composto e simples nas línguas românicas (traduzido de SCHWENTER; 
CACOULLOS, 2008).

Perfeito Composto Perfeito Simples

Siciliano Estados presentes resultantes 
de ações passadas Passado perfectivo

Espanhol Mexicano
Português

Situação passada ainda em 
andamento no presente Passado perfectivo

Espanhol Peninsular
Catalão

Situação passada com relevân-
cia presente

Situação passada sem 
relevância presente

Francês
Italiano do norte Toda situação passada Registro formal e escrito

O quadro revela-nos, mais uma vez, como as línguas românicas tendem a privilegiar uma 
ou outra fase do continuum descrito por Harris (1982). Não obstante, em especial, mostra-nos a 
acomodação da forma simples como um dos resultado do comportamento do PPC em cada língua. 
Ou seja, à medida que o perfeito composto perde seus atributos aspectuais, marcando seu valor 
temporal de passado, o PPS vai perdendo seu campo de expressão, tornando-se, no último estágio, 
apenas uma marca de registro.

Uma vez exposto o dinâmico comportamento da forma composta, tanto diacronicamente 
como sincronicamente, bem como a relação que ela estabelece com PPS nesse emaranhado de usos, 
parece-nos interessante destacar como é possível encontrar, sincronicamente, dois tipos de variação 
linguística envolvendo essas formas. Isso porque, se por um lado é possível observar a forma com-
posta apresentando mais de um valor – mesmo que a análise esteja restrita a uma variedade dialetal 
apenas –, por outro, parece notável a relação de equivalência funcional que PPC pode estabelecer 
com PPS – especialmente nos estágios mais avançados de desenvolvimento da forma composta. 

Conscientes desse comportamento, Schwenter e Cacoullos (2008) evocam dois princípios 
do processo de gramaticalização que justificam o estado variável apresentado. Por um lado, a per-
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sistência justifica a manutenção de alguns traços semânticos da forma original no uso da perífrase 
em estágio mais avançado de gramaticalização, permitindo, portanto, a atribuição de mais de um 
valor a seu uso. Por outro lado, a estratificação evidencia que as novas formas que surgem para um 
dado domínio funcional (passado absoluto, por exemplo) coexistirão por um tempo com formas 
preexistentes (PPS). Diante dessa percepção, os autores propõem o seguinte esquema, no qual se 
observa como a forma composta passa por um processo de gramaticalização que o conduz a dois 
tipos de variação, formal e funcional:

Figura 2 Da variação sincrônica como efeito da gramaticalização que sofre o perfeito composto. 
Fonte: adaptada de Schwenter e Cacoullos (2008, p. 12).

A gramaticalização e os pretéritos no espanhol: fundamentos para a compreensão dos processos de mudança
O estudo da relação existente entre o homem, a sociedade e a linguagem permite-nos en-

tender como os fenômenos de variação e mudança linguísticas se originam e se relacionam em 
qualquer língua natural, mostrando-se como comportamentos constituintes e constituidores do 
próprio sistema linguístico – na medida em que, ao mesmo tempo em que caracterizam o funcio-
namento desse sistema, possibilitam a renovação e a modificação dele. 

Nesse sentido, a percepção da atribuição de novas funções linguísticas para formas antigas, ou ainda 
da criação de novas formas destinadas à expressão de funções pré-existentes mostram-nos que a gramática 
é uma entidade complexa e dinâmica, que se recria a todo instante por ação do uso, importante mecanismo 
propulsor da variação, a qual, por sua vez, é imprescindível para que se efetive a mudança linguística. 

Conforme assinala Hopper (1987), a gramática pode ser entendida como um fenômeno so-
cial e temporal, cuja estruturação está em constante feitura. Uma vez que sua constituição emana 
do discurso, as estruturas que a compõem não são fixas e abstratas, mas constituídas pela interação 
dos participantes do discurso e ancoradas em um enunciado concreto. Tanto é assim que afirma:

Its forms are not fixed templates but are negotiable in face-to-face interaction in ways that reflect the 
individual speakers’ past experience of these forms and their assessment of the present context, includ-
ing especially their interlocutors, whose experiences and assessments may be quite different. Moreover, 
the term Emergent Grammar points to a grammar which is not abstractly formulated and abstractly 
represented, but always anchored in the specific concrete form of an utterance (HOPPER, 1987, p. 142).
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Lichtenberk (1991) também salienta o contínuo estado de constituição de uma gramática. 
Para o autor, na gramática de cada língua há, em um determinado momento, muitas regularidades 
rígidas junto a muitos aspectos que são maleáveis  em vários graus, de modo que os falantes pos-
suem certo grau de liberdade no manuseio dessas estruturas. Neste jogo entre o mais rígido e o 
mais maleável, assume-se que a gramática dá forma ao discurso, enquanto que o discurso também 
modela a gramática (LICHTENBERK, 1991). 

Sob essa perspectiva é que Lichtenberk (1991) define a gramaticalização como um proces-
so histórico que configura um tipo de mudança que tem certas consequências para as categorias 
morfossintáticas da língua e, por isso, para a gramática da língua (Lichtenberk, 1991, p. 38). Por seu 
turno, Lehmann (2002), de modo mais sistemático, salienta que a gramaticalização não é apenas 
a mudança de um item lexical para um item gramatical, mas também o avanço de um item já gra-
matical para um ainda mais gramatical. Em suas palavras, é importante destacar que “[...] mesmo a 
simples passagem de um lexema a uma formação gramatical (se fôssemos restringir gramaticaliza-
ção a este processo) não é um salto, mas uma mudança gradual para uma nova função”.

Semelhantemente, Hopper e Traugott (2003) caracterizam-na pela transformação, por meio 
do uso efetivo, de um item ou frase lexical em um item gramatical, e em seguida, em um item ainda 
mais gramatical. Uma definição com base na linguística funcional é dada por Harder e Boye (2011, 
p. 63), que afirmam que a gramaticalização é “[...] a mudança diacrônica que dá origem a expres-
sões linguísticas que são codificadas como discursivamente secundárias”. 

Company Company (2003) destaca a complexidade que envolve esse tipo de mudança, im-
plicando rearranjos em diferentes níveis da língua:

[...] un macrocambio, un cambio de cambios que frecuentemente abarca cambios específicos distintos – 
formales, semánticos, sintácticos – que muestran pautas comunes de comportamiento evolutivo, y que 
muchas veces involucra un cambio de nivel de lengua, puesto que su origen suele estar en el léxico y en 
la pragmática mientras que su resultado es morfosintáctico (COMPANY COMPANY, 2003, p. 11).

O estudo da constituição do perfeito composto e do auxiliar haber deve elucidar as defini-
ções apresentadas, pois a perífrase de anterioridade (haber + particípio) revela-se historicamente 
como uma construção que se moveu desde um eixo lexical, em que seus constituintes não desfru-
tavam de uma coesão e mantinham seus sentidos plenos originários, até um eixo mais gramatical, 
em que, já coesa, a construção opera no nível morfossintático da língua compondo uma estrutura 
com uma função temporal própria. Paralelamente a esse processo, o verbo principal haber, com 
sentido pleno de posse ao início, transforma-se em uma unidade gramatical à medida que adquire 
a função de auxiliar, responsável pela expressão das informações referentes à pessoa, número e 
temporalidade das perífrases de anterioridade.

O Quadro 3 sintetiza esses processos históricos que se movem transformando itens lexicais 
em itens (mais) gramaticais. Cabe explicar que a coluna intermediária mostra uma etapa em que já se 
evidencia sinais de gramaticalização (1. o auxiliar já demonstra alguma perda de seu sentido de posse 
original, compõe a perífrase e se associa apenas a particípio de verbos transitivos; 2. o tempo com-
posto já alcança um grau de coesão entre auxiliar e particípio, compondo desde então uma perífrase).
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Contudo, o uso ainda mais gramaticalizado, como encontramos no espanhol contemporâneo, 
é verificado em etapas mais avançadas do processo, tal qual figura na última coluna – em que 1. o au-
xiliar se esvazia de seu sentido pleno de posse; e 2. os constituintes dos tempos compostos alcançam 
um grau de coesão em que já não se permite qualquer interpolação de itens ou a concordância do 
particípio com um elemento fora da perífrase. Tem-se, nessa fase, a formação efetiva do paradigma 
dos tempos compostos de anterioridade.

Quadro 3 Síntese da gramaticalização do auxiliar haber e dos tempos compostos de anterioridade.

LEXICAL >> >> GRAMATICAL >> >> + GRAMATICAL

1.
 A

ux
ili

ar
 

ha
be

r

Haber
(v. pleno – posse)

Haber
(aux. de particípios transitivos)

Haber
(aux. de qualquer particípio)

[…] que el estoriador sea 
discreto e sabio e aya 

buena retórica.
[…] las han dexadas a grant deshonor.

confederación general 
económica [...] ha sido la 
líder en el gremialismo.

2.
 T

em
po

s 
co

m
po

st
os

 d
e 

an
te

rio
rid

ad
e

Haber + (objeto + 
particípio)

(Haber + particípio) + objeto 
(pouca coesão)

Haber + particípio
(completa coesão)

Litteras escriptas habeo. De veinte arriba ha moros matado. este año han tirado 
trecientos millones de litros.

Uma vez apresentado brevemente processo de gramaticalização no que diz respeito a seu 
funcionamento e características, bem como o desenvolvimento do Pretérito Perfecto Compuesto, 
avaliaremos como os princípios de gramaticalização descritos por Hopper (1991) podem nos auxili-
ar a entender o atual uso do PPC, a partir da observação do seu processo de formação.

Princípios da gramaticalização
Hopper (1991) delineia cinco princípios de gramaticalização: (i) estratificação; (ii) divergência; 

(iii) especialização; (iv) persistência; e (v) descategorização. Sobre o princípio da estratificação (laye-
ring), o autor observa que novas camadas emergem continuamente em um domínio funcional sem 
implicar o automático apagamento de camadas antigas, mas sim uma coexistência entre o novo e o 
antigo. O uso de uma ou outra possibilidade pode estar relacionado a questões sociolinguísticas, esti-
lísticas ou ainda a pequenas nuanças de significado (HOPPER, 1991, p. 23). Como já discutimos e siste-
matizamos na Figura 2, esse princípio pode ser observado na relação historicamente estabelecida entre 
as formas simples e composta do pretérito perfeito na expressão dos domínios temporais de passado 
absoluto e antepresente, isso porque, conforme a variedade analisada, uma e/ou outra forma pode ser 
selecionada para veicular os referidos valores. Esse comportamento se deve a que, com o avançar da 
gramaticalização da forma inovadora – PPC –, a referência de passado antes destinada apenas ao PPS 
passa a ser também disputada pelo perfeito composto, de maneira que esse conflito não se resolveu 
igualmente em todas as variedades da língua espanhola. Frente a esse cenário de aparente variação 
linguística é que se coloca o questionamento condutor desse trabalho.

O segundo princípio, da divergência (divergence), é evidenciado quando uma forma gra-
maticalizada existe juntamente com a forma anterior de origem, tendo ambas as formas inde-
pendência quanto à sua história na língua. Em outras palavras, o princípio de divergência resulta 
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da existência de múltiplas formas que compartilham de uma mesma base etimológica, mas que 
divergem funcionalmente. Diferente da estratificação, que envolve diferentes graus de gramatica-
lização dentro de um mesmo domínio funcional, a divergência caracteriza-se por haver uma forma 
gramaticalizada em um domínio e sua forma anterior operando em outro domínio, sem qualquer 
laço de dependência (HOPPER, 1991). Esse comportamento é o encontrado na observação o uso de 
haber na língua espanhola, forma que opera como auxiliar do perfeito composto (hemos escrito), 
mas que também pode ser encontrada na expressão de existência impessoal (hay – em (35)) e na 
perífrase de obrigatoriedade (hemos de considerar – em (34)). Resultados de processos diferentes 
que sofreu o verbo haber, as três funções são verificadas no uso moderno do espanhol e originam-
se de uma mesma forma-base, cujo sentido era de posse. 

A especialização – terceiro princípio de Hopper (1991) – é verificada na limitação de possibili-
dades de funções atribuídas a um item dentro de um domínio funcional. Assim, um feixe de usos com 
pequenas nuanças semânticas, existente em uma etapa inicial do processo de gramaticalização, pouco 
a pouco se reduz e, por conseguinte, um dos usos vai se sobressaindo aos demais. A título de exemplo, 
esse comportamento pode ser encontrado também na observação da história do perfeito composto 
nas línguas românicas, isso porque nota-se que PPC especializou-se em cada língua na expressão de um 
dos valores previstos pelo continuum elaborado por Harris (1982; Figura 1 e Quadro 1). 

Especificamente sobre o uso do perfeito composto no espanhol, temos observado que as 
variedades dialetais apresentam um uso bastante polissêmico da forma composta. Não obstante, 
é possível delinear uma função se destacando diante de outros usos menos recorrentes. Assim, 
estudos sobre o espanhol argentino (ARAUJO, 2012; 2013; ARAUJO; BERLINCK, 2013) e sobre o 
espanhol mexicano (COMPANY COMPANY, 2002; MORENO DE ALBA, 2006), por exemplo, mostram-
nos uma preferência por valores tidos como mais aspectuais, como os que figuram nos primeiros 
estágios da gramaticalização do perfeito composto. Ademais, a especialização poderia explicar-nos 
também como a forma simples, antes responsável pela expressão dos valores de passado absoluto 
e antepresente, supostamente se restringiu à expressão do passado absoluto, na medida em que a 
forma composta se ocupou da expressão do valor de antepresente.

O quarto princípio elencado, da persistência, diz respeito à manutenção de traços semân-
ticos da forma original no seu uso mais gramaticalizado. Conforme explica Hopper (1991), a re-
lação do significado de uma forma gramatical com sua origem lexical pode estar opaca em fases 
mais avançadas. Contudo, em etapas intermediárias, espera-se observar uma forma polissêmica, 
ou seja, ainda não totalmente especializada, cujos usos refletem vestígios de um significado domi-
nante anterior. Novamente, a partir da história do perfeito composto no espanhol e das descrições 
sincrônicas feitas de seu comportamento em algumas variedades dialetais faz-se possível verificar 
este princípio operando na língua, haja vista que na Argentina, por exemplo, observa-se um re-
corrente uso de PPC com valor resultativo – herdado, supostamente, da perífrase original de valor 
resultativo (ARAUJO, 2012; 2013; ARAUJO; BERLINCK, 2013), 15 bem como no México se destaca um 
uso com traços aspectuais de persistência (COMPANY COMPANY, 2002; MORENO DE ALBA, 2006).

Finalmente, a descategorização diz respeito à eliminação de marcas próprias de uma ca-

15  Nos referidos estudos, observamos que mais de 40% dos usos registrados da forma composta em entrevistas 
radiofônicas apresentam um valor resultativo. 
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tegoria, implicando na perda da autonomia discursiva que dispunha o item. Em outras palavras, 
esse princípio mostra que uma forma em gramaticalização tende a perder ou neutralizar marcas 
morfológicas ou sintáticas da sua categoria de origem. Como nos revelou o estudo da formação do 
auxiliar dos tempos compostos de anterioridade, o verbo haber – cujo sentindo pleno de origem 
era de posse – passa por um processo de descategorização, transformando-se em auxiliar de uma 
perífrase formada pelo necessário acréscimo de um particípio a ele. 

Considerações finais
Por fim, a consciência da existência de um processo de gramaticalização por detrás do uso 

aparentemente divergente e variável dos pretéritos nas variedades do espanhol conduz-nos à per-
cepção de que a variação no uso (estratificação), a polissemia (persistência) ou, ainda, a especi-
ficação funcional das formas verbais são comportamentos que, na verdade, apontam para uma 
macromudança que aparentemente ainda está em construção na língua. Nessa direção é que os 
princípios propostos por Hopper (1991) revelam o caráter gradual da gramaticalização, uma vez 
que “[...] conferem aos elementos analisados o grau de mais ou menos gramaticalizados, não vi-
sando, portanto, verificar se eles pertencem ou não à gramática” (GONÇALVES et. al, 2007, p. 79).
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POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE NOS EUA

Thábata Christina Gomes de Lima 
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Nos Estados Unidos da América (EUA), várias línguas estão em contato diariamente. Isso pode 
ser considerado resultado de diversos fatores, como o crescente aumento do fluxo migratório, por exemplo. 

Dentre os grupos de imigrantes, os hispanos são os que compõem a minoria mais numerosa e a que 
mais vem crescendo.

De acordo com o U. S. Census Bureau (2012), dos 308,7 milhões de pessoas residentes nos 
EUA, em 2010, 50,5 milhões eram de origem “hispânica” ou latina. Isso representava, praticamen-
te, 16% de toda a população norte-americana.

Com o aumento constante do número de hispanos nos EUA, a língua espanhola começou a 
ser cada vez mais frequente naquele território. Apesar de não possuir o mesmo valor e/ou status 
que a língua inglesa, sua importância começou a ser questionada e defendida.

Logo, novas políticas de educação bilíngue começaram a aparecer, visando, entre outros 
objetivos, “preservar” a língua e a cultura dos grupos hispanos. Mas, apesar de uma nova proposta 
de “educação bilíngue” surgir, antigos ideais de “pureza linguística” voltaram, suscitando diversas 
críticas e gerando inúmeras polêmicas.

O objetivo deste artigo será abordar a questão das políticas de educação bilíngue nos Esta-
dos Unidos da América em relação ao processo de ensino-aprendizagem de língua espanhola aos 
hispano-falantes. Discutiremos sobre as consequências que os chamados “Programas de Educação 
Bilíngue” podem trazer aos hispanos, no que diz respeito, principalmente, à “preservação” do es-
panhol como língua materna. Para isso, será necessário traçar um pequeno panorama da língua 
espanhola nos EUA, no que corresponde à importância e valoração que ela possui para as comu-
nidades hispano-falantes daquele país. Outra questão primordial será analisar alguns “programas” 
de educação bilíngue, como o “English Second Language” (ESL), por exemplo, e dois movimentos 
de grande repercussão nos EUA: o “English Plus” e o “English Only”.

A língua espanhola nos EUA
O espanhol esteve presente nos Estados Unidos da América antes mesmo que o território 

estadunidense fosse reconhecido como Nação. Devido a diversos fatores, os hispano-falantes esti-
veram (e estão) em contato constante com os norte-americanos. 

Através do Tratado de Guadalupe-Hidalgo, em 1848, a nação norte-americana conseguiu to-
mar posse de uma grande parcela do território mexicano. Partes dos estados que hoje conhecemos 
como Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México e Colorado pertenciam aos domínios 
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mexicanos e foram “vendidos” aos EUA, mediante este “acordo”. Dessa maneira, houve um cho-
que cultural muito grande, e a população, de um momento para outro, foi obrigada a apreender o 
inglês como idioma “oficial”1 e proibida de usar sua língua materna. 

Além disso, com o aumento da imigração de hispanos, novas variedades de língua espa-
nhola começaram a ser utilizadas em solo norte-americano. Provenientes de distintos países e 
difundindo diversas modalidades de fala, os imigrantes passaram a conviver tanto com as dife-
rentes variedades de língua espanhola quanto com as variedades de língua inglesa. E isto trouxe 
consequências para ambos os idiomas em questão.

Como as origens dos hispano-americanos são diversas, as variedades de língua espanhola 
também apresentam muitas divergências entre si. E o contato constante com a língua inglesa e 
com as demais línguas faladas naquele país contribui para o surgimento de configurações dialetais 
próprias das situações de bilinguismo e de multilinguismo.

Assim, as diversas variedades acabam misturando-se ou criando formas de fala peculiares, 
de modo a sermos capazes de ouvir falar em um “espanhol dos Estados Unidos”, porém, 

Da mesma maneira que não podemos falar de um espanhol de América como de um bloco unitário e 
sem fissuras, tampouco existe uma norma homogênea de espanhol estadunidense; muito ao contrário, 
Estados Unidos abrigam um conjunto de modalidades dialetais e sociolinguísticas do espanhol que têm 
difícil comparação com as de outros territórios (TORRES TORRES, 2006, p. 301, tradução nossa)

Dessa forma, não podemos pensar em “um espanhol nos/dos Estados Unidos”, mas sim em 
várias modalidades deste idioma. Não podemos pensar que a língua espanhola falada nos EUA seja a 
mesma em todo o país. Sabemos que todas as línguas apresentam variação, logo, em uma nação com 
imigrantes hispanos de diversos países e regiões, não pode haver uma única variedade deste idioma.

Torres Torres (2006 p. 301) relata que há dois extremos linguísticos dentro da população 
hispana: de um lado, aqueles que só falam espanhol e, de outro, aqueles que só falam inglês. No 
meio disso, há os bilíngues, que vão do espanhol ao inglês, com distintos níveis de domínio das 
línguas em questão. 

Isso tem muita relação com o tempo em que esses falantes residem nos Estados Unidos. 
Os falantes de primeira geração, em geral, possuem o espanhol como língua materna, e o utilizam 
constantemente, salvo em situações em que o inglês é estritamente necessário. Os de segunda 
geração, frequentemente, se utilizam de ambas as línguas, sendo que o espanhol é considerado a 
“língua do lar, da família”, enquanto o inglês é visto como “língua dos negócios, dos estudos”. Já os 
falantes de terceira geração, em geral, são aqueles indivíduos que, apesar de terem ascendência 
hispana, se alfabetizaram em inglês e utilizam esse idioma como língua materna. O espanhol só é 
usado para conversarem com algum familiar, em raras situações.

Lipski (2003, p. 119-120) reconhece que é possível distinguir três grupos entre a influência 
do inglês sobre o espanhol em terras norte-americanas:

1  Apesar de a Constituição dos Estados Unidos da América não estabelecer uma língua oficial naquele territó-
rio, o inglês ocupa o status de língua legitimada e de prestígio. A língua espanhola, assim como outras línguas estran-
geiras faladas naquele país, ocupa a posição e/ou status de língua minoritária.
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•	 1o grupo: formado por aqueles indivíduos que conseguem falar espanhol sem que se detec-
tem influências do inglês. Em geral, é composto por hispano-falantes, nascidos ou criados 
em locais em que a língua espanhola é usada constantemente.

•	 2o grupo: formado por aqueles indivíduos capazes de utilizar ambas as línguas em questão 
e de realizar o fenômeno conhecido como “mudança de código”. É composto, praticamente, 
pelos hispanos bilíngues, nascidos nos EUA, em que o inglês é considerado a língua nativa 
(ou quase nativa) e o espanhol, a língua do lar.

•	 3o grupo: formado, geralmente, por aqueles indivíduos que possuem o inglês como língua 
materna e que utilizam o espanhol para falar com um restrito número de pessoas. São cha-
mados de falantes “vestigiais” ou de “transição”.

Assim, pouco a pouco o inglês vem conquistando espaço entre os hispano-americanos. Seja 
na escola, no trabalho ou na rua, a necessidade de usar o idioma “oficial” norte-americano tem 
feito as gerações mais novas priorizarem, de certa forma, esta língua, ao invés de priorizarem a 
língua de seus “antepassados”. Durante muitos anos, ser hispano queria dizer ser falante de espa-
nhol. Mas, com o passar do tempo, começou-se a questionar esta definição, pois, como abordado 
anteriormente, este idioma começou a ser menos utilizado pelas gerações subsequentes. Então, 
como classificar como hispano um indivíduo de terceira, quarta ou até quinta geração, que, prati-
camente, só entra em contato com a língua e cultura de seu “povo” através de alguns familiares?

Garrido (2008) relata que

ser hispano nos Estados Unidos não equivale a ser falante de espanhol: na própria denominação de “his-
pano” há uma fonte de mal-entendido […], acerca da língua que falam os membros deste grupo. Os his-
panos são pessoas de origem hispano-falante (e não necessariamente de presente hispano-falante), mas 
se definem por sua posição relativa frente aos “anglos” […], quer dizer, indiretamente por sua relação 
com o espanhol, passada ou presente, frente aos anglofalantes (GARRIDO, 2008, p. 25, tradução nossa).

Desta maneira, o fato de um indivíduo descender de hispanos não significa, necessariamente, 

que este seja falante de espanhol. Apesar de a terceira geração, de um modo geral, abandonar, no 
dia a dia, a língua de seus avós e utilizar-se do inglês, isso não quer dizer que estas pessoas não 
sejam mais hispanas. Essa é uma questão muito complexa, que envolve diversos fatores, como o 
componente “racial” e o identitário, de um modo geral.

O aumento do uso do inglês entre os hispanos deve-se a diversas razões. Para conseguirem 
melhores condições, seja na escola ou no trabalho, é necessário que tenham conhecimentos e do-
mínio da língua prestigiada naquele país. Além disso, ainda há um grande preconceito em torno ao 
falante de língua espanhola. Logo,

a vontade de integrar-se na nova sociedade e a falta de um projeto político comum que os aglutine leva 
a que, em muitas ocasiões, atendam mais às necessidades imediatas de comunicação que ao manejo de 
um espanhol sem ‘impurezas’, ainda que a preocupação pelo código linguístico dependa em grande me-
dida da atitude dos pais, que, umas vezes, preferem que seus filhos falem em inglês para que não sofram 
problemas de integração, enquanto outras lhes inculcam a necessidade de manejar o espanhol também, 
e um espanhol sem interferências (TORRES TORRES, 2006, p. 303, tradução nossa) 
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Com o objetivo de se adaptarem melhor e mais facilmente, muitas pessoas recorrem à 
aprendizagem da língua inglesa. Isso é ainda mais comum quando se trata de filhos de imigrantes. 
Só que esta imersão em culturas e em uma ou mais línguas desconhecidas pode trazer, como resul-
tado, profundas interferências no uso da língua materna. 

Segundo Calvet (2012):

Quando um indivíduo se confronta com duas línguas que utiliza vez ou outra, pode ocorrer que elas se 
misturem em seu discurso e que ele produza enunciados “bilíngues”. Aqui não se trata mais de interfe-
rência, mas, podemos dizer de colagem, de passagem em um ponto do discurso de uma língua a outra, 
chamada de mistura de línguas (a partir do inglês code mixing) ou de alternância de código (com base no 
inglês code-switching), segundo a mudança de língua se produza durante uma mesma frase ou se dê na 
passagem de uma frase a outra (CALVET, 2012, p. 34-35).

Assim, o fenômeno do code-switching estaria associado à mudança de uma língua para 
outra, durante a interação, como, por exemplo, falar uma frase em inglês e outra em espanhol. Já 
o code-mixing estaria relacionado com a inserção de palavras e/ou estruturas de uma língua em 
outra na mesma frase.

Betti (2009, p. 13) afirma que, como consequência do contato inglês-espanhol, as gerações 
seguintes de méxico-americanos (chicanos) começaram a utilizar palavras inglesas com a pronúncia 
ou a fonética espanhola. Esta “mistura” de ambas as línguas tornou-se conhecida como Spanglish, 
um fenômeno linguístico e cultural que vem avançando nos Estados Unidos e trazendo consigo 
diversas polêmicas.

Para aqueles que veem o surgimento destes fenômenos como algo prejudicial, a melhor 
maneira de “dissipá-los” é através de uma educação “bilíngue” de qualidade. Os mais radicais, 
entretanto, acreditam que estes fenômenos são resultado de uma “deficiência linguística” na 
aprendizagem da língua inglesa, e que a “educação bilíngue” não teria muito valor, sendo o ensino 
unicamente em inglês a única forma de “acabar” com estas “inovações”. Um exemplo disso é o 
movimento “English Only”. 

Será sobre este movimento e algumas propostas de ensino bilíngue que refletiremos a seguir.

Algumas Políticas de Educação Bilíngue nos EUA
Segundo Calvet (2012), podemos chamar “[...] de política linguística um conjunto de esco-

lhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social e de planejamento linguístico, a 
implementação concreta de uma política linguística, de certo modo, a passagem ao ato” (CALVET, 
2012, p. 133, grifos do autor).

Desse modo, para o autor, as políticas linguísticas estariam relacionadas às escolhas cons-
cientes dos falantes, no que diz respeito à língua e à vida social, e o planejamento linguístico es-
taria relacionado à concretização de uma política linguística. Em tese, seria com base nas políticas 
linguísticas, ou seja, nas ações dos falantes, que os “órgãos governamentais” estipulariam os pla-
nejamentos linguísticos, as “leis” e “implementações” sobre a(s) língua(s) em questão. Mas, na 
realidade, nem sempre é assim que acontece.
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Oliveira e Altenhofenn (2011) reconhecem que

a planificação linguística ocorre paralela, em grande parte, com a questão do ensino, pois tudo, absolu-
tamente tudo – todas as disciplinas, todas as vivências, todas as interações –, passa pelo crivo da língua, 
tem o dedo da língua, inclusive quando não a tem da mesma maneira, como no caso dos surdos ou de 
crianças falantes de uma língua desprestigiada (OLIVEIRA; ALTENHOFEN, 2011, p. 194). 

Por isso, não há como desvencilhar as questões linguísticas das questões de ensino. As po-
líticas e planificações linguísticas influenciam direta e indiretamente nas escolas, principalmente 
quando línguas minoritárias e/ou desprestigiadas estão em jogo. 

Como vimos, a língua espanhola nos EUA adquire um status diferente do apresentado pela 
língua inglesa. Falar espanhol naquele país é, muitas vezes, sinônimo de discriminação e preconcei-
to. Por isso, muitos hispano-falantes têm procurado “aprender” o inglês e “matricular” seus filhos 
em um programa de educação bilíngue em que estes possam, ao mesmo tempo, assimilar a língua 
estrangeira e continuar vivenciando e praticando sua língua materna. 

Essa ainda é uma questão muito problematizada, pois o “valor” e/ou a “importância” da 
língua espanhola em solo norte-americano varia muito em cada região. Porém, de um modo geral,

[...] propõem-se três objetivos de política linguística para o espanhol nos Estados Unidos: que falem es-
panhol ademais de inglês quem seja de origem hispano-falante, que os estadunidenses falem espanhol 
ademais de inglês, e que o espanhol seja a língua de América nos Estados Unidos (GARRIDO, 2000, p. 50, 
tradução nossa)

A verdade é que o inglês tem-se tornado praticamente obrigatório para os hispano-falantes 
residentes nos EUA, enquanto que o espanhol é utilizado e “apreendido” por poucos anglofalantes.

Para Criado (2004),

a batalha em prol da uniformidade que lidera o movimento English-Only desde os oitenta – frutífera em 
25 estados e no Congresso – se une às dificuldades que implica e as deficiências que arrasta a educação 
das minorias. Nas duas últimas décadas, ambos os termos – língua e educação – se converteram em 
eixos de um acalorado debate político, com a educação bilíngue – sempre controvertida – no ponto de 
mira (CRIADO, 2004, p. 130-131, tradução nossa). 

Desta forma, a educação bilíngue ainda é um tema bastante polêmico nos EUA. Apesar de 
a Constituição norte-americana não fazer alusão a nenhuma língua oficial, o inglês é entendido 
como a “língua da maioria”, ou “melhor”, a “língua da pátria”. Sendo assim, as línguas faladas pelos 
grupos minoritários representariam, em geral, uma “invasão” e/ou “contaminação”, devendo, com 
isso, ser erradicadas.  

A educação bilíngue nos EUA
Naiditch (2007) reconhece que

historicamente, a educação bilíngue desenvolveu-se como resultado do contexto de imigração (já que 
a sociedade americana é uma sociedade de imigrantes desde o princípio da colonização do território 
americano) e de movimentos políticos de direitos civis que buscaram igualdade em todos os setores da 
sociedade, inclusive em oportunidades educacionais. Neste sentido, educação bilíngue está associada, 
também, à discussão acerca do significado e do propósito da educação, isto é, a quem e como servimos 
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como educadores. Isto significa que comunidades que participam da vida da sociedade (e que pagam 
impostos) têm o direito de participar de decisões que afetam a forma como seus filhos serão educados e 
têm direito a opinar sobre como a escola, enquanto instituição social e educacional, pode servir melhor 
as comunidades que atende (NAIDITCH, 2007, p. 135).

Dessa forma, a educação bilíngue nos EUA surge como resultado do fluxo migratório e da 
mobilização por direitos civis igualitários, pois, se um grupo de pessoas tem a obrigação de pagar 
impostos e de cumprir com seus deveres de “cidadãos”, também tem o direito de participar das 
decisões em “sociedade”, principalmente no que tange à educação de seus filhos.

O referido autor segue afirmando que “[...] até a segunda metade do século 19, o país vi-
venciou um movimento de abertura tanto aos imigrantes como às línguas e culturas que trouxeram 
consigo” (NAIDITCH, 2007, p. 136). E que 

[...] foi com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1917, seguida de um sentimen-
to anti-germânico que tomou conta do país, que educação bilíngue foi amplamente abandonada. A anti-
ga diversidade e tolerância linguísticas foram substituídas por preconceito e intolerância. Neste período, 
o papel da educação e das escolas se tornou fundamental no processo de socialização e assimilação de 
imigrantes à língua e à cultura americanas. As escolas tornaram-se o lugar de integração e seu papel 
incluiu formar cidadãos americanos. Até mesmo o ensino de línguas estrangeiras foi abandonado neste 
período (NAIDITCH, 2007, p. 137).

Assim, com a Primeira Guerra Mundial, surgiu um profundo “sentimento nacionalista”, que 
culminou com a intolerância e com o preconceito linguístico e racial.

Foi com o Movimento de Direitos Civis, na década de 1960, que a educação bilíngue voltou 
a ser discutida e planejada. Por isso,

o movimento que pregava direitos para Afro-Americanos, com igualdade de oportunidades para todos 
independentemente de cor, credo ou raça, contribuiu para a criação do Ato de Direitos Civis de 1964, 
durante o governo do presidente Lyndon Johnson. O ato federal, que proibiu a discriminação com base 
em cor, raça ou origem, simbolizou também uma mudança de atitude com relação aos diferentes grupos 
étnicos e as línguas por eles faladas (NAIDITCH, 2007, p. 137).

Desta forma, começou-se a buscar uma nova realidade para as escolas norte-americanas. Ou-
tro fator primordial para o “ressurgimento” da educação bilíngue foi o êxito alcançado pela Coral 
Way Elementary School, na Flórida. Composta, principalmente, de um grupo de exilados cubanos, 
esta escola tornou-se modelo de ensino bilíngue inglês-espanhol nos EUA (NAIDITCH, 2007, p. 138).2

Pando Solís (2005) reconhece que, no início dos anos 1960, a preocupação por igualdades este-
ve refletida na necessidade de facilitar a educação a alunos com poucos conhecimentos em inglês. Com 
isso, promulgou-se a Lei da Educação Bilíngue (Bilingual Education Act), em 1968, em que o conceito 
de educação bilíngue é introduzido pela primeira vez a nível federal, destinando fundos para que fosse 
posta em prática em escolas públicas. A educação bilíngue aqui era utilizada de uma forma “compensa-

2  Aqui devemos levar em consideração que os cubanos ocupam, de um modo geral, o maior nível de desenvol-
vimento socioeconômico entre a população de origem hispana. Enquanto os mexicanos e os porto-riquenhos são con-
siderados integrantes de imigrações pobres, cujos objetivos principais são conseguir melhores meios de subsistência, 
eles compõem a elite intelectual. Sua imigração, em geral, não tem razões econômicas. Constituem-se pelos “famosos” 
exilados políticos (GOÑI MUES, 2006, p. 27) Assim, fica mais fácil compreender porque foram estes grupos de hispanos 
os que mais lutaram por uma educação bilíngue de qualidade.
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tória”, já que não buscava o desenvolvimento da língua materna em “parceria” com o ensino da língua 
inglesa, mas como um procedimento de acesso mais rápido a esta (PANDO SOLÍS, 2005, p. 36).

Ramírez (2003, p. 10) afirma que, em 1969, a Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos 
detectou a prática de uma regra conhecida como “No Español/No Spanish Rule” em escolas nor-
te-americanas, em que se proibia o uso do espanhol nas salas de aula e nos ginásios esportivos.

Ele identifica que o mais importante precedente legal sobre educação bilíngue nos Estados 
Unidos diz respeito ao litígio Lau versus Nichols, em que um grupo de estudantes chineses da ci-
dade de São Francisco fez uma demanda ante a Corte do Distrito Federal reclamando os direitos 
violados ao não ter o ensino de sua língua materna em escolas norte-americanas. Após sucessivas 
apelações, os estudantes ganharam a causa, gerando um forte impacto no sistema educativo dos EUA 
(RAMÍREZ, 2003, p. 10-11).

Naiditch (2007) esclarece que

o resultado dessa briga judicial ficou conhecido como ‘remediação Lau’, ou seja, as escolas passaram a 
ser obrigadas a oferecer algum tipo de ajuda às crianças imigrantes, o que incluiu aulas de inglês como 
segunda língua, tutores em inglês e alguma forma de educação bilíngue (NAIDITCH, 2007, p. 138-139).

O problema residia no fato de que a lei estipulava uma ajuda às crianças imigrantes, mas 
não especificava como seria essa ajuda, nem quanto tempo uma criança levaria para adquirir com-
petências em inglês (NAIDITCH, 2007, p. 39). Assim, ainda há muita controvérsia em relação à edu-
cação bilíngue nos EUA. Naiditch (2007) argumenta que

Há duas posições que prevalecem e que se contradizem até hoje. De um lado, há educadores e linguistas 
que acreditam que a língua materna da criança deva ser utilizada até que ela possa desenvolver habilida-
des linguísticas básicas como ler e escrever, isto é, a criança deve ser alfabetizada em sua língua materna 
antes de aprender o inglês. O outro grupo acredita que o inglês deva ser introduzido o mais cedo possível 
no currículo escolar para crianças imigrantes e que elas devam ser alfabetizadas em inglês o mais rápido 
que puderem (NAIDITCH, 2007, p. 139).

Logo, mediante estas duas visões, em geral, foram levantados os principais programas de 
educação bilíngue vigentes até nossos dias.

Durante a década de 1980, os programas de educação bilíngue começaram, de fato, a perder 
suas forças. O então presidente Ronald Reagen acreditava que a manutenção da língua materna do 
estudante era prejudicial à assimilação da língua inglesa. Por isso, em seu governo, as verbas foram 
para os programas que incentivavam a aprendizagem do inglês sem a “manutenção” da língua ma-
terna. Porém, nos anos 1990, com a promessa do ex-presidente Bill Clinton de apoiar e melhorar os 
programas de educação bilíngue, novas esperanças surgiram (NAIDITCH, 2007, p. 140-141).

Naiditch (2007, p. 141) explica que “[...] o debate a cerca da educação bilíngue, nos Estados 
Unidos, reflete a forma como os americanos entendem e interpretam o multiculturalismo”. Além dis-
so, “[...] reflete uma questão maior, que é a questão da identidade americana – quem somos, como 
vivemos e para onde vamos” (NAIDITCH, 2007, p. 141).

Por isso, com o sentimento de “pertencimento” a uma “Nação”, a uma “língua” e a uma “cul-
tura”, muitos indivíduos têm rejeitado os programas de “educação bilíngue” nas escolas norte-ame-
ricanas. Com isso, volta-se à busca por ensinos “monolíngues”, em que o inglês é tomado como 
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língua única e universal. Assim, programas como o “English Only” começam a ganhar força e a 
conquistar cada vez mais adeptos:

Na Califórnia, por exemplo, o projeto conhecido como “Proposição 227” (Proposition 227), liderado por 
Unz, foi aprovado pela população do estado e basicamente aboliu a educação bilíngue. Nas escolas da 
Califórnia, a instrução agora deve ser somente em inglês. A decisão aprovada gerou um debate nacional 
tanto a favor como contra a educação bilíngue, mas foi considerada, sem dúvida, uma vitória para os 
integrantes do movimento English-Only (NAIDITCH, 2007, p. 141-142).

Porém, com a aprovação da Proposição 227, outros estados também começaram a pôr a educa-
ção bilíngue em votação, suscitando distintas opiniões e trazendo consigo diferentes resultados. Logo,

em 2001, já no governo de George W. Bush, uma nova lei federal chamada “Nenhuma Criança Dei-
xada Para Trás” (No Child Left Behind – NCLB) foi proposta para melhorar a qualidade de ensino nas 
escolas e para ajudar as chamadas minorias linguísticas não só a aprenderem o inglês, mas também a 
melhorar seu desempenho nas demais disciplinas. [...] A legislação federal proposta foi bem recebida 
pela população em geral, porque conseguiu tocar no nervo do sistema educacional americano: a baixa 
qualidade de ensino, principalmente nas escolas que servem às minorias étnicas e linguísticas, que não 
estavam sendo aprovadas nos exames escolares. Ao tornar as escolas responsáveis pelo sucesso de seus 
alunos e pelos resultados de seu ensino, o NCLB pretende aumentar as expectativas com relação ao 
desempenho escolar através da homogeneização do ensino (NAIDITCH, 2007, p. 142).

Entretanto, a NCLB não estabelece o papel da língua materna na educação dos imigrantes. 
E, com a punição às escolas que não conseguissem atingir a meta estabelecida (até o ano de 2014), a 
situação complicou-se ainda mais. De acordo com Criado (2004),

os diferentes programas educativos e implementados, podem se resumir em quatro tipos: o inglês como 
segunda língua (ESL) – instrução específica durante algum período da jornada letiva –; a imersão es-
truturada – o ensino se realiza em inglês e se centra na prática linguística; alguns programas incluem 
conteúdos acadêmicos diluídos, usando a língua nativa para aclarações –; a educação bilíngue transici-
onal – tenta conciliar as áreas acadêmica e linguística, ministrando algumas matérias na língua mater-
na enquanto aprendem inglês; este vai substituindo àquela gradualmente para que os estudantes se 
incorporem o antes possível à via regular –, e, finalmente, a educação bilingue dual – two-day bilingual 
programs (TWI) ou dual language –, que une anglofalantes nativos com os de outra língua (em teoria, 
na mesma classe) com o fim de que os dois grupos desenvolvam as habilidades linguísticas em ambas 
línguas (CRIADO, 2004, p. 133, grifos da autora, tradução nossa). 

Estes são os principais programas de “educação bilíngue” vigentes em terras norte-america-
nas. Se analisarmos cada um, podemos perceber que, de fato, não há educação bilíngue propriamen-
te dita pois, a não ser pelo “Dual Language”, os chamados programas de “educação bilíngues” estão 
voltados unicamente à aprendizagem da língua inglesa, sendo a língua materna do estudante pratica-
mente ignorada nas salas de aula norte-americanas e utilizada, muitas vezes, como simples “ponte” 
entre o aluno e a língua estrangeira.

O Inglês como Segunda Língua (ESL) prevê que o aluno tenha aulas específicas em inglês 
diariamente. Assim, ao “lado” da língua materna, são ensinadas algumas disciplinas em inglês, 
para que o estudante, pouco a pouco, possa ter este idioma como sua “segunda língua” e não mais 
como unicamente uma “língua estrangeira”. A Imersão Estruturada está focada na língua estrangei-
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ra, utilizando a língua materna apenas para explicações. A Educação Bilíngue Transicional prevê o 
ensino de ambas as línguas até que o aluno possa utilizar a língua inglesa em todas as classes. É 
muito parecido com o ESL, e pode também ser considerado um programa de “ensino compen-
satório”, já que o foco está em uma possível “deficiência” linguística do aluno. A Educação Bilín-
gue Dual, em tese, buscaria aproximar tanto anglofalantes como estudantes nativos de outras 
línguas (os hispano-falantes, por exemplo), de modo que houvesse um verdadeiro contato com 
as duas línguas em questão e os dois grupos pudessem desenvolver competências nas línguas 
envolvidas. Porém, nem sempre é isso o que acontece no dia a dia.

O “English Only”
O movimento conhecido como “English Only” surgiu aproximadamente na década de 1980, 

através de um projeto apresentado pelo senador federal republicano Samuel Hayawaka, que bus-
cava declarar ao inglês como língua oficial dos Estados Unidos da América mediante uma emenda 
constitucional. Além dele, outros projetos foram elaborados visando instituir o idioma oficial nor-
te-americano (inglês), mas este se sobressai pela radicalidade de sua proposta. O “English Only” 
proibia o uso de qualquer outra língua que não fosse a inglesa nos documentos oficiais dos EUA, 
salvo raras exceções (CUESTA, 2008, p. 143).

Cuesta (2008, p. 544) reconhece que este movimento teve um êxito muito grande, pois 
trinta das entidades federadas declararam ao inglês como língua oficial. Dentre elas podemos ci-
tar, como exemplos, Luisiana, Massachusetts, Havaí, Virgínia, Indiana, Califórnia, Geórgia, Arkan-
sas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississipi, Colorado, Flórida, Alabama, New Hampshire, 
Alaska, Utah, Iowa, Arizona e Idaho (LÓPEZ MORALES, 2010, p. 264).

Criado (2004) afirma que

as iniciativas English-Only, tomem por terreno a escola ou se ampliem ao nível geral, advertem ao his-
pano do desgosto ante sua presença, suas características e maneiras; indicam-lhes que, apesar de sua 
cifra, não têm nada que dizer respeito ao contexto ou a seus modos de fazer. A mensagem, em suma, 
é que se querem ser parte da sociedade “americana” devem pagar o tributo da mudança, assumir sem 
objeção as condições e depor tudo aquilo que se refira a outro âmbito (CRIADO, 2004, p. 143, grifos 
da autora, tradução nossa).

Assim, os defensores do “English Only”, em geral, não são apenas contra a língua espanhola, por 
exemplo, mas a toda cultura e/ou maneira de ser diferente da dita “norte-americana”. Logo, se os imigran-
tes querem ser “aceitos” devem “adequar-se” ao contexto vigente, ou seja, à “American Way of Life”. 

O “English Plus”
Segundo Cuesta (2008, p. 545), “[...] frente a este ataque dos inimigos dos hispanos e do 

espanhol, organizou-se outro movimento chamado English Plus”. O objetivo deste seria facilitar o 
aprendizado do inglês por parte dos recém-chegados, mas sem obrigá-los a abandonar sua(s) lín-
gua(s) materna(s). Entretanto, apesar de não haver uma certa “obrigatoriedade” de abandonar a 
língua materna, isso acaba acontecendo, já que os imigrantes representam uma minoria linguística 
que, a cada momento, precisa utilizar ainda mais o inglês em seu cotidiano.
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Conclusão
Como podemos perceber, a educação bilíngue nos EUA não é algo simples de descrever e 

muito menos de analisar. A língua espanhola, apesar de estar presente constantemente naquele 
território, devido a diversas razões, ainda é muito desprestigiada. Com isso, muitos hispano-falan-
tes têm deixado de lado sua “língua materna”, e priorizado o ensino do/em inglês para seus filhos. 

Por isso, os programas de educação “bilíngue” são muito polemizados. A maioria não deve-
ria possuir esse nome, pois, não busca o desenvolvimento de competências linguísticas “em duas 
línguas”, mas o ensino da língua materna apenas como ponte para a “aquisição” da língua estran-
geira. Assim, após adquirirem “competências” em inglês, os estudantes “estrangeiros” devem dei-
xar o programa e ir para uma classe “normal”, ou seja, em que as disciplinas são ministradas apenas 
em língua inglesa.

Mesmo os programas que, em tese, buscam o desenvolvimento da competência linguística 
em ambos os idiomas, acabam por estimular o uso da língua inglesa, pois “[...] nas situações mi-
noritárias é apenas a língua hegemônica a que se beneficia de todas essas intervenções políticas, 
aparecendo ante os falantes, em virtude de sua própria hegemonia, como uma língua acabada, 
completa, funcional, útil” (LAGARES, 2011, p. 171).

Assim, se a língua inglesa é tomada, em geral, como uma língua útil e completa para as relações 
comunicativas nos EUA, é “comum” que muitos imigrantes desejem “aprendê-la” para facilitar a “inte-
gração” em terras norte-americanas. Logo, acabam, mesmo que inconscientemente, adaptando-se às 
políticas de “preservação” e “pureza” linguísticas, como o “English Only”, por exemplo. Isso nos leva a 
comprovar que, de fato, ainda falta muito para que possamos encontrar um efetivo Programa de Educa-
ção Bilíngue nos Estados Unidos da América, principalmente no que tange aos hispano-falantes.
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PROBLEMÁTICAS E NECESSIDADES ACERCA 

DA FORMAÇÃO DE UM LEITOR BRASILEIRO 

EM LÍNGUA ESPANHOLA

Rafael Ribeiro dos Santos Borges
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

La incorporación de textos en diferentes lenguas proporciona la oportunidad de descubrir otras culturas, 
otras formas de entender el mundo que favorecen experiencias de intercomprensión y promueven el 
reconocimiento de la diversidad humana (GALÉS, 2013, p. 300).

Aprender uma língua estrangeira está relacionado a muitos fatores e condições, tanto indi-
viduais como coletivos, que abrangem aspectos emotivos, cognitivos, políticos, sociais, culturais e 
até mesmo geográficos. Com a aceleração e expansão do processo de globalização, principalmente 
nas últimas décadas, somos expostos mais frequentemente a situações de interlocução, textos e 
produções diversas em outros idiomas. Com a emergência e consolidação de novas tecnologias de 
comunicação, há um franca alteração em nossa concepção e experiência do tempo e do espaço. 

Não sem razão atribuiu-se, ao longo da história, frente a diferentes invenções tecnológicas 
(trem, automóvel, avião; rádio, cinema, televisão; telégrafo, telefone, computador/internet etc.) a 
responsabilidade pela aceleração dos tempos e pela diminuição de distâncias. Em relação a esta 
última, quando os espaços físicos deixam de ser, em alguma medida, um impedimento para as 
relações interindividuais e interculturais, o empecilho último para que esse contato se estabeleça 
encontra-se na língua, que nos lembra, a cada um, nossa herança do castigo babélico. 
 Essa percepção e consciência das consequências desse castigo tem se aguçado, entre nós, nos 
últimos tempos, por razões diversas. Talvez possamos afirmar não ter havido antes tamanha injunção 
histórica, cultural e política ao aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil, como tem havido hoje 
em dia, tudo isso em função, por um lado, de razões gerais, senão globais, relativas a essa aproxima-
ção das distâncias intensificada com os novos meios de comunicação e de deslocamento no espaço, 
exigida/decorrente da intensificação dos processos de globalização; por outro lado, de razões mais lo-
cais, ou melhor, nacionais, relativas à amplitude continental do Brasil – que impede, em certa medida, 
à população do centro do país, a exposição mais frequente a culturas estrangeiras, assim como seu 
relativo isolamento ao longo de vários séculos em relação a países de cultura não ibérica. Esses dois 
aspectos histórico-geográficos, entre outros aspectos políticos, contribuíram para a hegemonia da 
língua portuguesa em território brasileiro. Essa hegemonia, importante para a constituição da nação 



• 712 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

tal como a conhecemos hoje, produziu um alheamento em relação ao amplo e sistemático ensino de 
línguas estrangeiras, em especial em função da indiferença da elite governante do país, ao longo de 
séculos, da importância de ampla formação escolar da população como um todo. 
 Dados o isolamento geográfico referido, a ausência e o retardo na criação de instituições 
públicas de ensino – e a precariedade de sua expansão e democratização –, conjugados aos avan-
ços das formas de deslocamento e comunicação oriundos e necessários ao processo de globali-
zação, temos a percepção mais evidente dessa demanda reprimida por conhecimento de línguas 
estrangeiras por parte dos brasileiros, o que está na base, hoje, de uma série de programas gover-
namentais, em especial no âmbito acadêmico, voltados para a ampliação do ensino/aprendizado 
de línguas estrangeiras.
 Das habilidades requeridas nesse processo de ensino/aprendizado de língua estrangeira 
(LE), a leitura apresenta papel de relevo. Ela é talvez a habilidade que, ao menos no campo aca-
dêmico, seja mais explicitamente exigida, tendo em vista, entre outras, as provas de compreensão 
de textos escritos presentes na maioria dos processos seletivos para a pós-graduação de todas as 
áreas. Se, de modo específico, como uma habilidade de decodificação/interpretação de textos em 
outras línguas, a leitura destaca-se em relação às demais habilidades e, de modo amplo, como 
prática cultural, ela é reconhecida como atividade humana e humanizadora, além de promotora 
de justiça e ascensão social. Segundo Galés, ao tratar do ensino da leitura em língua estrangeira, 
considera-se que ela

por un lado, garantiza la continuidad del bagaje cultural y científico de nuestra sociedad (BLOOM, 1994) 
y, por otro, contribuye a mantener en igualdad de condiciones el derecho a la participación individual en 
una sociedad globalizada, digitalizada y multilingüe, en términos de inclusión, equidad y justicia social 
(GALÉS, 2013, p. 297).

Aliada ao ensino/aprendizado de língua estrangeira, a prática de leitura pode permitir aces-
so a bens culturais bastante específicos, aos quais, muitas vezes, não é possível aceder-se em fun-
ção das divisões socioculturais que criam barreiras, assim como em função do desconhecimento da 
língua de origem de produção de parte desses bens culturais. 
 Reconhecendo a importância desses saberes (o de saber ler e o de conhecer uma língua 
estrangeira), Revuz (1998) discute as condições de produção de tais saberes e constata que 

[...] a aprendizagem de línguas ‘estrangeiras’ destaca-se primeiramente pela sua taxa de insucesso. Não 
são muitas as pessoas que alcançam um bom conhecimento de uma ou várias línguas estrangeiras (REVUZ, 
1998, p. 213).

A autora afirma, ainda, que o processo de aprendizagem de uma língua outra se modifica de 
pessoa para pessoa e também entre comunidades distintas, e considera que há povos mais propen-
sos ao aprendizado de línguas, e mesmo a um plurilinguismo, uma vez que “[...] são frequentes aque-
les cuja situação política, geográfica ou social provocou um quase-bilinguismo” (REVUZ, 1998, p. 214).

Esse “quase-bilinguismo” mencionado pela autora não se apresenta no caso geral do Brasil, 
pelas razões que apresentamos anteriormente e que sustentam a representação de que seríamos 
um país oficialmente monolíngue, construída por políticas bem-sucedidas de repressão de uso de 
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outras línguas em território nacional, em diversas circunstâncias históricas e, frente a nossa ampla 
fronteira com países que falam prioritariamente a língua espanhola, o fomento de um dado imagi-
nário coletivo que sustenta haver uma semelhança muito grande entre o português e o espanhol, 
o que, em última medida, dispensaria o seu ensino/aprendizado. 

Esses são alguns dos muitos fatores históricos, culturais, sociais, políticos e geográficos, 
favoráveis para a sustentação da crença e da força desse relativo monolinguismo que nos fortalece 
como nação, ao mesmo tempo em que se nos apresenta como uma fraqueza frente às injunções 
globalizantes do presente. 

Quanto ao cenário brasileiro do ensino de línguas estrangeiras, é importante considerar as 
orientações legais, muito recentes, relativas à regulação e estímulo dessa prática. É sabido que na 
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961, desconsidera-se totalmente o ensino 
de línguas estrangeiras no currículo escolar, o que difere da Lei Orgânica do Ensino Secundário que 
a antecedia, de 1942, a qual considerava o ensino de Francês, Inglês, Latim, Grego e, em menor 
grau, Espanhol, como disciplinas/conteúdos essenciais para a formação dos alunos, ainda que o 
Espanhol possuísse uma carga horária reduzida em relação às outras línguas. Somente a partir do 
novo texto da LDB, em 1971, o ensino de língua estrangeira voltara a ser considerado, isto é, duran-
te dez anos o ensino de qualquer língua estrangeira foi apagado da LDB, e quando fora retomado 
em 1971, seria apenas a título de recomendação. É em 1976 que o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) realizaria uma emenda à LDB de 1971, tornando obrigatório o ensino de uma Língua Estran-
geira Moderna. Atualmente, a LDB que vigora é a de 1996, que ratifica a obrigatoriedade do ensino 
de uma Língua Estrangeira Moderna, além da possibilidade de oferta de uma segunda língua opta-
tiva, dentro das possibilidades da instituição escolar (RODRIGUES, 2010, p. 16-18).

Aliado a esse cenário da institucionalização do ensino de línguas estrangeiras na educa-
ção formal brasileira, é preciso considerar que, durante muitos anos, o ensino no Brasil, de forma 
geral, esteve restrito a uma pequena parcela da população de maior poder econômico e a sua 
democratização só veio ocorrer há pouco mais de meio século. Tendo isso em vista, é significativo 
que a atual LDB possua uma preocupação maior com o ensino de línguas se comparado a outros 
momentos da história da educação no país, quando o ensino/aprendizado de língua estrangeira ou 
era efetivamente realizado pelas poucas e elitizadas instituições formais de ensino (voltadas para 
público seleto), ou ficava a cargo de tutores particulares e de viagens ao exterior, que só eram rea-
lizadas por famílias economicamente abastadas. Contudo, ainda estamos longe do que se idealiza 
como ensino/aprendizado de língua estrangeira, assim como educação, de modo geral, porque a 
“democratização” tardia e precária da educação no Brasil, quando da expansão da oferta de vagas 
em escolas e da obrigatoriedade do ensino, não veio acompanhada de um compromisso, de um 
engajamento efetivo e prioritário das elites governantes do país, que há muito zelam do princípio 
de distinção e da manutenção de seus privilégios.

Dadas as exigências culturais e de mercado que outrora obrigaram a extensão do ensino 
fundamental a toda a população, de modo a qualificar suficientemente a mão de obra necessária 
para empregos em espaço urbano, na indústria e no comércio local, hoje impõe-se o ensino/apren-
dizado de uma língua estrangeira de expressão global.
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Com a obrigatoriedade do ensino de uma Língua Estrangeira Moderna, posta pela LDB há 
quase quarenta anos, de forma ininterrupta, é inegável que ao longo desses anos muito se produziu 
academicamente, com vistas a refletir sobre o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, princi-
palmente o inglês, cuja expansão mundial justificaria a prioridade que seu ensino adquiriu no mundo. 

Ao longo desse período, os estudos sobre a prática de leitura, com diversas finalidades e a par-
tir de diferentes campos teóricos, muito se desenvolveram, desde uma perspectiva estruturalista até 
a atual abordagem sociointeracionista, deslocando-se o foco da atenção que recaíra, num dado mo-
mento, sobre a estrutura do texto para o predomínio do olhar sobre a individualidade do aluno/leitor. 

Várias foram as abordagens – assim como os métodos – concebidas para a melhoria no ensino/
aprendizado da leitura, bem como de uma língua estrangeira e da leitura em língua estrangeira. No 
entanto, é a partir dos anos 90 que se dá uma ruptura epistemológica nas pesquisas sobre o ensino de 
línguas, com especial atenção para a prática de leitura, com a difusão dos estudos de viés sócio-históri-
co, entre os quais os estudos sobre o Letramento, em diálogo com as teorias da Análise do Discurso, e 
também em consonância com avanços da História Cultural da Leitura (KLEIMAN, 2004, p. 15). 

As problemáticas acerca do ensino de línguas estrangeiras no Brasil são diversas, e envolvem ques-
tões políticas, geográficas, culturais, sociais e históricas, como buscamos levantar ao longo deste trabalho; 
tais problemáticas não só se fazem presentes, como se especificam ao pensarmos sobre a leitura em lín-
gua estrangeira, de forma mais precisa, na formação de um leitor brasileiro em língua espanhola. 

Formar leitores envolve várias habilidades e dificuldades que precisam ser enfrentadas e que 
não dependem exclusivamente da formação escolar e do professor, tais como a necessidade de dis-
ponibilidade de tempo para a leitura, com jornadas de trabalho menos extensas; condições finan-
ceiras e sociais para aquisição e acesso aos objetos de leitura; formação adequada e fomento de 
habilidades de leitura específicas para a apropriação de textos com diferentes graus de complexidade 
etc. Se essas dificuldades não são enfrentadas exclusivamente em relação à formação de leitores em 
língua materna – uma vez que o mesmo se dá em relação à formação de leitores em língua estrangei-
ra –, quanto a esta há ainda um agravante segundo o qual, desde os anos 60, se tem a imagem de que 
a escola “[...] não ensina bem línguas estrangeiras” (RODRIGUES, 2010, p. 21) – e isso tem ganhado 
força cada vez mais em todo o Brasil; o acesso a cursos de idiomas de qualidade, capazes de formar 
leitores em uma língua outra, é ainda mais restrito que o acesso ao ensino básico de qualidade. 

Em um de seus estudos, Peris (2011, p. 247), ao tratar do conceito de “intercomprensión” o 
qual considera como “[...] una capacidad que pueden desarrollar los hablantes de una lengua para 
comprender mensajes en otras sin necesidad de ser capaces de producirlos”, cita vários programas 
e métodos desenvolvidos em alguns países para o ensino de línguas, como: EuRom4, EuroCom 
(EuroComRom, EuroComGer e EuroComSla), Euro-mania, Galanet, Galapro, Galatea, InterRom, In-
terlat, Sigurd, Slavic, Iglo, entre outros. Muitos desses programas têm, como foco, desenvolver a 
habilidade leitora em públicos específicos, que vão desde crianças até estudantes universitários, 
nas línguas de origem românica, germânica e eslava. 

Em relação a países como França, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Austrália, entre outros, 
em muito pelas preocupações e investimentos dedicados aos estudos sobre a leitura direcionada à 
formação de leitores em língua estrangeira – isto é, de sujeitos que não apenas saibam ler em língua 
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estrangeira, mas que sejam leitores nessa mesma língua –, os estudos no Brasil se encontram ainda 
muito prematuros. Frente a isso, devemos ter em conta os desenvolvidos em outros países, sobre a 
leitura e a prática leitora em língua estrangeira, observando em que medida podem ser adaptados e 
desenvolvidos no contexto brasileiro de ensino, com vistas a atingir uma prática leitora e um perfil de 
leitor que considere a leitura em língua estrangeira de forma ampla e contextualizada, capaz de con-
ceber o texto e sua materialidade linguística como objeto cultural, produzido em um contexto outro, 
a partir de outras significações e referências de mundo.

En definitiva, leer en una segunda lengua significa aprender a usar los artefactos culturales que ya exis-
ten en otra comunidad, en la que deseamos participar. No se trata de solo entender lo que dicen sino 
de saber usarlo de acuerdo con el protocolo, la cortesía y la idiosincrasia de cada comunidad. Por ello, 
resulta imprescindible adoptar una perspectiva crítica y sociocultural de la lectura, en un mundo cada 
día más pequeño, más globalizado, más digital y con más contacto intercultural (CASSANY, 2011, p. 124).

 Para que cheguemos efetivamente a uma prática leitora em língua estrangeira como a pos-
tulada por Cassany (2011) é preciso, entre outras medidas, enquanto professores de língua es-
panhola, tentarmos “[...] sinalizar o social no objeto impresso” (CHARTIER, 1996, p. 99) a nossos 
alunos, bem como na própria prática e forma de ler.

Nesse sentido, a leitura em língua estrangeira frente ao contexto de globalização presente 
no século XXI tem se imposto, cada vez mais, como necessidade e direito social de participação do 
indivíduo nesse mundo globalizado. Por isso a importância de entendermos as injunções histórico-
sociais que configuram o atual cenário de ensino de línguas estrangeiras no Brasil, bem como os 
discursos, as concepções de leitura e de leitor em língua estrangeira remanentes na atualidade. 
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ROMANCE DO CONQUISTADOR  (1991):  

UMA RELEITURA DO MITO “DONJUANESCO”

Isis Milreu  
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

O mito “donjuanesco”
 Don Juan aparece pela primeira vez na peça El burlador de Sevilla y convidado de piedra 
(1630), atribuída a Tirso de Molina. Nesta obra, Don Juan é representado como um nobre que 
transgride as regras sociais, enganando mulheres e homens de todas as classes. A peça está estru-
turada em três atos, nos quais o protagonista, acompanhado pelo criado Catalinón, engana quatro 
mulheres: a duquesa Isabela, a pescadora Tisbea, a pastora Aminta e a nobre Ana, filha do Comen-
dador Don Gonzalo de Ulloa. Don Juan sai impune de suas aventuras, principalmente por causa da 
sua condição social privilegiada, já que o seu pai privava da confiança do rei. Aliás, o monarca até 
ajuda a protegê-lo e preocupa-se apenas em “salvar” a honra dos ultrajados através da promoção 
de casamentos arranjados. Desse modo, o autor problematiza o sistema aristocrático espanhol, 
baseado na manutenção das aparências e na política de favores. Cabe frisar que Don Juan somente 
será castigado por forças sobrenaturais em um encontro fatal com a estátua do Comendador.
 Em “Tirso de Molina e a criação de Don Juan” (2010), Mario González considera que o principal 
atributo de Don Juan na peça de Tirso de Molina é a transgressão. González (2010) também observa que

[...] o mito de Don Juan sobreviveu ao reencarnar-se em sucessivas manifestações que, ao chegar o Ro-
mantismo, contagiam Don Juan de sentimentos e fazem dele o símbolo de uma sedução que deixa de ser 
punida e passa a ser entendida como parte do amor (GONZÁLEZ, 2010, p. 427).

Assim, o crítico sinaliza uma importante transformação na representação de Don Juan, o qual 
deixa de ser essencialmente um burlador e converte-se em um sedutor ou conquistador de mulheres.
 González (2010, p. 427) afirma que, na obra de Tirso de Molina, o personagem encarna o mito do poder, 
“[...] o desejo do ser humano de ditar a própria lei e de executá-la sem ser punido por isso. Don Juan leva isso ao 
máximo, ao grau absoluto, próprio dos mitos; daí sua energia inesgotável, que o coloca sempre um passo à frente dos 
homens.” Para o autor, ao exercer o seu poder, Don Juan ataca o principal valor de sua sociedade: a 
honra. O autor explica que nesse ataque reside “[...] a identificação – que depois se tornará redutora 
– de Don Juan com o conquistador de mulheres, identificação que levará a definir como ‘donjuanismo’ 
a sedução indiferenciada” (GONZÁLEZ, 2010, p. 427). Sob essa ótica, a principal característica do cha-
mado mito “donjuanesco” é a sedução.
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 Nesse sentido, Ester Abreu Vieira de Oliveira, em “Don Juan: la seducción” (2000, p. 95) 
aponta que “[…] la suma de los rasgos del carácter de don Juan lo muestran como un seductor, pero 
la búsqueda insaciable del amor, su inquietud que lo impulsa hacia la belleza femenina lo hace un 
mito, símbolo del inmortal anhelo humano”. Para a autora, os principais traços de Don Juan são a 
juventude, a liberdade, a insubordinação às leis e a libertinagem. Oliveira (2000) Também assina-
la que há, na figura do personagem, um jogo entre a vida e a morte que o torna diabolicamente 
atraente, uma espécie de Lúcifer, anjo da luz. Sustenta que alguns tópicos da obra de Tirso de Mo-
lina caracterizam o chamado “donjuanismo” na literatura, tais como: a conquista e a desonra de 
mulheres, a fuga do sedutor, seu cinismo, sua audácia, a falsa identidade (a máscara), a proteção 
proporcionada pela sociedade e o grande número de seduzidas. 
 Oliveira (2000, p. 96) enfatiza que Don Juan soube permanecer no imaginário, adaptando-
se a todas as épocas em distintas artes. Consideramos que essa afirmação é correta, pois o per-
sonagem continua a protagonizar várias produções artísticas na contemporaneidade em diversos 
países. Tendo em vista essas considerações, examinaremos a seguir como o mito “donjuanesco” foi 
recriado na obra brasileira Romance do conquistador (1991), de Lourdes Ramalho.

Romance do Conquistador
 Maria de Lourdes Nunes Ramalho é professora, poeta e dramaturga. Já escreveu cerca de 
cem obras teatrais e foi premiada no Brasil, em Portugal e na Espanha. Em “Lourdes Ramalho: viver 
e fazer viver a vida e o teatro” (2011), Valéria Andrade divide a obra teatral ramalhiana em duas 
fases. Nessa perspectiva, a primeira etapa compreende as produções feitas nas décadas de 1970 e 
1980, que visam inventariar a cultura do Nordeste brasileiro, enquanto a segunda inicia-se em 1990 
e busca ressignificar as raízes ibero-judaicas do universo popular nordestino.
 Romance do conquistador foi escrito em 1991 e insere-se no mencionado segundo ciclo 
da criação de Lourdes Ramalho, assinalado por Andrade (2011). Trata-se de uma encomenda feita 
pelo encenador Moncho Rodríguez que coordenava o Projeto de Incentivo à Dramaturgia de Cordel 
em Campina Grande. A peça foi encenada nesse mesmo ano no Brasil e, em 1992, foi levada em 
turnê pela Espanha como parte das comemorações dos quinhentos anos da dita descoberta da 
América. Nessa obra, a autora relê a clássica história de Don Juan, convertido em João, sob a forma 
de um cordel dramático, estruturado em sete quadros.
  No referido cordel, João é descrito como o “conquistador do Agreste”, “D. João Conquista-
dor”, “conquistador de araque” e “conquistador barato”. Essas denominações representam o per-
sonagem como um sedutor que coleciona êxitos e fracassos ao mesmo tempo em que reforçam a 
sua imagem de conquistador, apresentada desde o título. É importante destacar que, na narrativa 
de Ramalho, ele nem sempre é bem-sucedido em suas conquistas, ao contrário do protagonista 
da peça de Tirso de Molina. Outra diferença importante entre os dois personagens é a sua classe 
social, uma vez que, na versão espanhola, Don Juan é nobre e na recriação brasileira João é pobre.
 Em sua luta por sua sobrevivência, João percorre o sertão nordestino e exerce várias fun-
ções. Inicialmente ele aparece como um vendedor ambulante de cordel em uma feira. É importan-
te assinalar que, dentre os folhetos que ele vende, encontra-se um que relata sua própria história, 
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claro exemplo de metaficção. A introdução de sua história é feita por meio de um diálogo entre 
o narrador (João) e Rita. Ela pergunta-lhe se, entre os cordéis, encontra-se a história da pecadora 
Guiomar e o narrador responde afirmativamente, esclarecendo que:

A alma de Lúcifer
seu corpo veio habitar,
se fez diabo em carne e osso
pra cristãos atazanar!
E junto vem D. João
conquistador do Agreste!
Homem sexo de ferro,
o macho cabra da peste!
(RAMALHO, 1991, p. 4).

 Desse modo, o fragmento explicita que os destinos de Guiomar e João estão interligados. 
Também aparece uma breve caracterização dos personagens: ela é descrita como a reencarnação 
de Lúcifer, um demônio, enquanto que João não só é retratado como um grande conquistador, 
mas também é “nordestinizado”, dado que está no Agreste e suas qualidades são exaltadas com 
vocábulos próprios da região Nordeste, tal como “macho cabra da peste”.
 Contudo, apesar de esforçar-se como vendedor, João não consegue obter dinheiro com as 
vendas dos folhetos e até tenta, infrutiferamente, seduzir uma das feirantes, Zefa, para alimentar-
se. Assim, o personagem mostra que sua capacidade de sedução é limitada, ao contrário de Don 
Juan Tenorio. Depois de seu fracasso, João encontra uma vidente, Zilda, a qual lhe propõe socieda-
de e lhe ensina suas artimanhas. Ele aprende rapidamente os truques da nova profissão e conquis-
ta vários fregueses vendendo curas milagrosas em garrafadas, entre outros produtos. Porém, João 
tenta seduzir a amante do delegado, é descoberto e precisa fugir, sendo acompanhado por Zilda.
 A partir desse momento, os dois iniciam uma peregrinação por algumas cidades nordes-
tinas buscando diversas maneiras de sobreviver, tentando se adaptar às circunstâncias adversas. 
Em seu périplo, João torna-se curandeiro, médico, candidato a prefeito e padre. Por sua vez, Zilda 
transforma-se em enfermeira, primeira dama e coroinha. Dessa forma, a personagem atua como 
uma espécie de duplo do protagonista, tal como fizera Catalinón na peça de Tirso de Molina. No 
entanto, a parceria acaba quando João apaixona-se por Guiomar, mesmo sem conhecê-la pessoal-
mente, conforme veremos a seguir. 
 Ao chegarem a uma nova cidade, o casal entra em uma mortuária, na qual havia uma liqui-
dação de caixões. Ali encontram um homem que deseja suicidar-se tão logo encontre um padre. 
João decide aproveitar a oportunidade e finge ser padre enquanto Zilda traveste-se de coroinha. 
Quando entram em um acordo, pergunta-lhe sobre sua herança, e o suicida responde que só dei-
xará dívidas e Guiomar. Acrescenta que

— Guiomar – a afilhada
do diabo – é bala certeira!
— É a seta envenenada
que me põe fim à carreira!
É tão bela e assanhada
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o quanto é traiçoeira!
(RAMALHO, 1991, p. 24).

 
 Percebemos que a personagem é associada ao diabo, além de ser caracterizada como bela, 
assanhada, traiçoeira e mortífera, visto que é comparada a uma “bala certeira” e uma “seta enve-
nenada”. Também é possível vê-la como uma versão feminina de Don Juan, pois ela atua como uma 
grande sedutora e foi até responsável pelo suicídio de um homem. No entanto, João não escuta o 
suicida e pede-lhe o endereço de Guiomar, que lhe recomenda seguir o rumo de seu nariz. Após 
escutar o diálogo, Zilda ironiza o desempenho sexual do parceiro, informando que ultimamente 
ele está à “zero”. João defende-se alegando que tem esperanças de voltar a levantar o cronômetro 
com a ardente Guiomar. Então os dois separaram-se, e Zilda envolve-se com o dono da funerária, 
confessando que está cansada de sua peregrinação.
 No último quadro do cordel dramático, intitulado “A confissão”, João entra na igreja e toma 
uma grande quantidade de vinho, embriagando-se e adormecendo. Em seu sonho aparecem várias 
mulheres, mas ele só está interessado em Guiomar. Logo descobre que ela é um ser tríplice, que 
também atende pelos nomes de Decência, Prudência e Inocência. Elas explicam que o seu objetivo 
é levar tanto a sua alma quanto o seu corpo para o inferno, além de mutilar o seu órgão genital, 
esclarecendo que

Estás nas mãos do Perneta
vestido de Guiomar!
O Fute, o Cão, o Capeta
vieram para te levar
(RAMALHO, 1991, p. 29).

 Desse modo, evidencia-se que Guiomar é o diabo disfarçado, e que sua intenção é levar 
João para o inferno. Notamos que se trata de um ser sobrenatural que deseja punir o sedutor da 
mesma forma que ocorre com Don Juan na peça espanhola. Portanto, o enganador é enganado, 
mas agora por uma mulher, a qual encarna uma figura diabólica tridimensional. Contudo, o cordel 
termina de forma aberta, dado que não sabemos se o personagem está sonhando ou não. Além 
disso, o narrador afirma que a briga continua, e que João tenta proteger o seu órgão genital, ge-
rando um efeito de comicidade que se contrapõe à peça de Molina. Por fim, o narrador anuncia 
metaficcionalmente que

[...] assim acaba o romance
De um conquistador barato!
(RAMALHO, 1991, p. 30).

Algumas conclusões
 Verificamos que o Romance do Conquistador atualiza o mito “donjuanesco” transpondo-o 
para o sertão nordestino. Ao mesmo tempo, a autora tece várias críticas à realidade local, denunci-
ando a miséria e os políticos que tentam enganar o povo, entre outros temas. Portanto, não é casual 
que João seja pobre, ou melhor, “um conquistador barato”, e use vários artifícios para sobreviver à 
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penúria. Desse modo, o personagem também pode ser aproximado à figura do pícaro, uma vez que 
luta por sua sobrevivência de todas as maneiras. Nesse sentido, o personagem ramalhiano afasta-se 
da figura de Don Juan Tenorio, que era nobre e não precisava preocupar-se com a sua subsistência.
 Notamos que há algumas semelhanças entre as ficções de Molina e Ramalho no que se refere 
ao comportamento dos protagonistas. Nas duas obras eles transgridem as regras sociais, usam identi-
dades falsas (ou seja, máscaras), são cínicos e audazes, entre outras características. Contudo, a repre-
sentação de João desconstrói o mito de Don Juan como o sedutor infalível. Afinal, ele não consegue 
seduzir Zefa, precisa da ajuda de Zilda para sobreviver e é enganado por Guiomar. Nessa perspectiva, 
João é um “conquistador de araque”, segundo as palavras da autora. Também percebemos que a 
questão da honra é minimizada no cordel ramalhiano, pois só é abordada quando João tenta seduzir 
a amante do delegado, enquanto que na clássica peça espanhola ela é um tema crucial. Acreditamos 
que essa mudança esteja relacionada à diferença entre os contextos das narrativas. 
 Pensamos que os papéis ativos de Zefa, Zilda e Guiomar são contrapontos importantes à 
peça de Tirso de Molina, na qual as personagens femininas comportam-se de maneira passiva e são 
facilmente seduzidas por Don Juan. As personagens femininas de Ramalho são ativas e enfrentam 
o conquistador – embora Guiomar esteja associada à figura do diabo, uma tradicional representa-
ção da mulher na literatura de cordel. Outra possibilidade de interpretarmos essa questão é lem-
brar que Don Juan também era visto como Lúcifer, conforme já assinalamos. Nessa ótica, é possível 
ver Guiomar como uma versão feminina do mito “donjuanesco”. 
 Consideramos que Lourdes Ramalho atualiza o mito “donjuanesco” ao colocar em cena 
personagens femininas independentes, um visível reflexo das mudanças do papel da mulher na 
sociedade brasileira contemporânea. Talvez esse seja o principal mérito de o Romance do Conquis-
tador, além de proporcionar uma importante aproximação entre a cultura canônica e a popular, 
estabelecendo um produtivo diálogo entre as literaturas espanhola e brasileira.
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Proele

Introdução 
Neste artigo relato uma atividade de sequência didática com o gênero aula de espanhol inti-

tulada “Seminarios Clase”, realizada com professores em formação da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), em Minas Gerais. Aqui descrevo como se concretizou a atividade em cada uma de suas etapas, 
relaciono-a a pressupostos teóricos da formação de professores de espanhol no Brasil e avalio todo o 
trabalho, tanto a partir do meu ponto de vista quanto do ponto de vista dos graduandos.

Para essa atividade, meus objetivos, em linhas gerais, foram demonstrar a aplicação de uma 
sequência didática na prática, estimular a pesquisa e a elaboração de aulas de espanhol por graduan-
dos que ainda não haviam cursado as disciplinas de estágio supervisionado e proporcionar a percep-
ção de que a aula de espanhol é um gênero discursivo e, como tal, traz em si marcas próprias, sociais 
e estruturais. Tais objetivos são um reflexo das discussões teóricas contemporâneas sobre o papel do 
professor de espanhol e a função da escola, e, em pequena instância, dos componentes curriculares 
na transformação da nossa sociedade sempre para melhor. É o que discuto na primeira seção.

A seguir, apresento em detalhes a atividade. Evidencio as razões para sua escolha como ta-
refa avaliativa e os critérios utilizados para esse fim; esclareço minhas perspectivas teóricas para o 
trabalho com gênero do discurso e sequência didática, quais sejam: Bakhtin (2000), Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004) e Barros e Costa (2010); exponho considerações teóricas e práticas sobre cada 
uma das etapas da atividade, produção inicial, módulos I, II e III e produção final; finalmente, nessa 
segunda seção, exponho minha opinião e a os graduandos sobre a vivência do trabalho, elencando 
seus aspectos positivos e negativos.

Nas considerações finais, traço uma reflexão pessoal acerca da experiência e uma análise 
da mesma em paralelo a considerações teóricas da formação de professores de espanhol na con-
temporaneidade, discutidas na primeira seção. Apesar de constatar lacunas na proposta e falhas 
na formação inicial de professores, os objetivos dos “Seminarios clase” foram alcançados. Parto, 
então, para a elucidação do recorte teórico que embasa minhas escolhas como formadora.
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A formação de professores de espanhol: teoria e prática
A experiência que aqui compartilho tem suas bases em reflexões pessoais e teóricas sobre a 

formação de professores no Brasil, em especial de professores de espanhol. São elas, especialmente: 
a percepção do papel político do professor e a necessidade de vivenciar a prática concomitante-
mente à teoria. Para começar, acredito que a função primeira do professor de espanhol é propiciar 
momentos de estudo e análise crítica sobre a língua e suas culturas, com o fim de incentivar, em 
âmbito individual e coletivo, a transformações, seja na maneira de pensar, seja nas condutas junto 
às comunidades nas quais interage ou outras. Trata-se, portanto, de uma função política. Cruz (2006) 
abordou a significação do verbo transformar como impulso de mudança, promovida pelo contato 
com línguas estrangeiras. O educador deve estar atento para auxiliar no processo de quebra de pre-
conceitos dos alunos em relação a “[...] diferenças linguísticas, culturais e comportamentais como 
modos de ser e conceber o mundo nem melhores nem piores que os nossos” (op. cit., p. 35). 

Para formar o educador crítico, é necessário estudar e repensar a própria formação inicial 
do professor de línguas. Daher e Sant’anna (2010) refletem sobre os percursos de instrução do 
professor de espanhol considerando-se os estudos da linguagem e os do trabalho. Elas destacam a 
lentidão da universidade para encontrar soluções para as demandas sociais e perguntam: 

[...] que saberes devem ser apresentados e enfatizados [...] que guardem relação com as necessidades 
dos que frequentam as escolas de educação básica [...] de que perfil de professor se trata, então, quando 
observamos a formação para o trabalho de professor de ELE? (op. cit., p. 63-64).

 As autoras reconhecem, pela própria experiência, a alta concentração de temas sobre lín-
gua e literatura entre os conteúdos das disciplinas das grades curriculares das licenciaturas de es-
panhol do Brasil e a quase inexistência de discussões sobre como aplicá-los no cotidiano escolar do 
ensino básico brasileiro. Elas sugerem ir “[...] mais adiante: saber como hoje os licenciandos apren-
dem a ser professores de Espanhol [...] pode nos ajudar a encontrar caminhos mais adequados aos 
anseios da nossa sociedade” (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p. 66).
 González (2012) informa que a formação inicial é uma questão de base, aparte a possível 
redundância causada por essa construção linguística. Estamos vivendo um momento especial no 
ensino de espanhol no Brasil e, nesse contexto de disseminação de cursos de Letras/Espanhol e 
incipiente inclusão da língua como componente curricular da educação básica, é extremamente 
importante cuidar do profissional que está sendo formado, com vistas à atuação do futuro agente 
de educação linguístico-cultural nas instituições escolares. Na conclusão de seu trabalho, a autora 
lança ao leitor duas perguntas: “[...] O que se espera que o espanhol seja no Brasil e para os brasi-
leiros? A que espanhol se espera que nossos aprendizes sejam apresentados e expostos?” (op. cit., 
p. 21). São questionamentos essenciais para se projetar os conteúdos a serem desenvolvidos nos 
cursos de licenciatura em espanhol.
 Destacados formadores de professores de espanhol no Brasil e pesquisadores na área, Barros 
e Costa (2008) organizaram um livro exclusivamente voltado para a formação de professores de es-
panhol – formação inicial, formação inicial em serviço e formação continuada. Na introdução à obra, 
os autores elencam observações, realizadas com base em suas experiências, a respeito dos processos 
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de formação, entre as quais cabe ressaltar especialmente duas: a falta de conscientização dos licenci-
andos de sua formação como professores e a manutenção de posturas metodológicas conservadoras 
em suas práticas de docência através de bolsas de extensão. Pensando nessas questões, os pesquisa-
dores afirmam a necessidade de formar o professor, contribuindo também para seu posicionamento 
crítico. 

Cabe à universidade, portanto, o dever de preparar o usuário/falante da língua e o professor 
dessa língua, profissional que compreendo, conforme dito antes, possui um papel político-educati-
vo. Os autores aqui apresentados fazem coro no que se refere à premência de uma formação inicial 
atenta às demandas sociais e, por isso, crítica e política; e também no que se refere ao imperativo 
de promover teoria e prática nas aulas das disciplinas da formação inicial. Este último item foi um 
dos motores para a atividade que descrevo na próxima seção.

A sequência didática no curso de formação de professores de espanhol: uma experiência
A atividade de sequência didática que aqui apresento foi desenvolvida com alunos da disci-

plina Língua Espanhola IV do curso de Letras (habilitação Português-Espanhol) da Universidade Fe-
deral de Viçosa, em Minas Gerais, e se intitulou “Seminarios Clase”. Tratando-se de uma turma de 
formação inicial de professores, propus que eles realizassem uma aula de espanhol para alunos da 
1a série do ensino médio. A atividade também contou como avaliação. O título “Seminarios Clase” 
faz referência às avaliações de apresentação e discussão oral que geralmente solicitamos nas dis-
ciplinas acadêmicas – os seminários – e ao gênero escolhido para o trabalho – a aula de espanhol.

A escolha por essa atividade se deveu à oportunidade de aliar teoria e prática ainda no 
período de formação inicial, cumprindo tanto uma determinação legal quanto uma expectativa 
de estimular, nos futuros professores, reflexões sólidas sobre o seu fazer e ensejo de colocá-lo em 
prática, ainda que de maneira incipiente. Meus objetivos foram: demonstrar a aplicação de uma 
sequência didática, estimular a pesquisa e a elaboração de aulas de espanhol por graduandos que 
ainda não haviam cursado as disciplinas de estágio supervisionado e proporcionar a percepção de 
que a aula de espanhol é um gênero discursivo e, como tal, traz em si marcas próprias que a cons-
tituem e que são elaboradas e reelaboradas socialmente.

O ponto de partida para o trabalho com sequências didáticas é a compreensão do concei-
to de gênero discursivo e o reconhecimento de que este adquire valor enquanto promovedor de 
conhecimento social e cultural, já que todas as atividades pessoais e coletivas que realizamos se 
dão por meio de gêneros. Retomando citação clássica sobre gêneros do discurso, Bakhtin (2000, 
p. 279) os conceitua como “[...] tipos relativamente estáveis de enunciados”. As formas genéricas 
produzidas por cada esfera de comunicação refletem e são perpassadas por características e rela-
ções próprias a ela. Dessa forma, o gênero aula de espanhol possui particularidades que precisam 
ser conhecidas e amadurecidas por aqueles que optaram profissionalmente por trabalhar com ele. 

A seguir, cito a concepção de sequência didática na qual me baseio, “[...] um conjunto de ativi-
dades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 82). Os autores estabeleceram esse conceito para a escola, 
uma prática que considero válida também na universidade, dada sua adequação para o trabalho com 
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gêneros. Ressalto que a diferença na adjetivação do substantivo gênero, encontrada em Bakhtin e nos 
autores ora mencionados – discursivo e textual – não exclui uma ou outra referência, pois os segun-
dos são assumidamente discípulos do filósofo russo.Sobre o trabalho com sequências didáticas, Bar-
ros e Costa (2010) nos oferecem um artigo esclarecedor. Sua proposta foi apresentar direções para a 
elaboração de materiais didáticos para o ensino de espanhol na educação básica, de forma que estes 
permitam o desenvolvimento linguístico e o pensamento crítico dos estudantes. Para eles, o trabalho 
deve ser regido por unidades ou sequências didáticas temáticas. 

Deve-se buscar explorar o tema, por meio dos gêneros, com atividades que estimulem os alunos a refle-
tir sobre sua atuação no mundo e na sociedade e a valorizar seus conhecimentos prévios e experiências 
e, ao mesmo tempo, motivar a aprender mais (op. cit., p. 97). 

Se o professor em formação inicial tem a possibilidade de fazer o exercício de elaboração de 
uma aula pensando em todos os aspectos atinentes a ela, inclusive o material didático a ser utiliza-
do, estará se apropriando ainda mais do ofício que exercerá mais adiante. Mais uma vez, a experi-
ência ora em foco mostra sua relevância no que tange a esse momento da formação profissional.A 
atividade se constituiu de uma produção inicial, em três módulos – a) situação de comunicação; b) 
organização interna da aula; e c) forma linguística – e uma produção final, seguindo o esquema de 
sequência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Solicitei que os alunos produzissem indi-
vidualmente uma aula de espanhol como se fosse para alunos da 1a série do ensino médio. Nesse 
momento de apresentação da situação, orientei sobre a importância de pensarem em todos os 
aspectos envolvidos na aula: seu público alvo, interesses e necessidades, conhecimentos prévios, o 
número de alunos em sala de aula; seu tema (de livre escolha); o tempo disponível, definido para 
ocorrer no período entre 20 e 30 minutos (já que a aula seria ministrada para os próprios colegas 
da turma); a dinâmica do gênero aula; e sugeri que se recordassem de todas as aulas de espanhol 
que haviam tido na escola e/ou na universidade, buscando, na preparação de sua aula, aproximar-
se daquelas que mais se lhes mostraram significativas. 

Após o esclarecimento sobre os objetivos da atividade e sua apresentação, expus quais se-
riam os critérios de avaliação – lembrando que esta só se concretizaria quantitativamente sobre a 
produção final, embora, qualitativamente, se realizasse sobre todas as etapas. Os critérios foram: a 
adequação à situação de comunicação, a organização da aula, a abordagem do conteúdo e a com-
petência linguística, os quais comentarei a seguir.

A situação de comunicação corresponde à estrutura relativamente estável de uma aula, 
consequentemente, à percepção dos três elementos que constituem um gênero, a saber, o estilo 
(seleção de recursos linguísticos, tipos de estruturação e relações entre interlocutores), o tema (o 
que se pode dizer, sob determinada forma) e a forma composicional (organização estrutural dos 
tipos de enunciado) (BAKHTIN, 2000). O locutor – nesse caso, o professor – parte do objeto de sen-
tido de que quer falar – seu tema – para então fazer as escolhas de estilo e composição. Escolhas 
feitas, ele imprime seu estilo individual – sua expressividade – ao enunciado. Ao imprimir seu estilo 
próprio ao enunciado, o locutor faz um juízo de valor da realidade, pois entram em cena suas inten-
ções comunicativas. Advém daí a não neutralidade dos enunciados ou discursos, o que refletirá, em 
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sala de aula, no papel político e transformador que têm o professor e a escola.
O segundo critério de avaliação foi a organização interna da aula. Considerei aqui o pla-

nejamento realizado, a capacidade de seu cumprimento ou de sua adequação e a ordenação das 
etapas. O terceiro critério, abordagem de conteúdo, se referiu ao tratamento do tema escolhido, 
considerando a fundamentação à concepção metodológica adotada e a preparação para a discus-
são do tema. O último critério, competência linguística, avaliou as habilidades comunicativas dos 
graduandos em espanhol, considerando a fluidez, a pronúncia e a correção formal.

A produção inicial se constituiu da primeira aula. Essa etapa da sequência didática é reve-
ladora, já que é nesse momento que os graduandos demonstram seu entendimento sobre como 
deve ser uma aula de espanhol para o ensino médio. Então, parte-se desse conhecimento para 
aperfeiçoar o domínio sobre o gênero, em nosso caso, o domínio sobre as práticas relacionadas 
ao ensino de espanhol. Logo, é uma etapa diagnóstica, cuja apropriação do gênero é incompleta. 
Todas as aulas foram filmadas para facilitar a preparação dos módulos e da produção final. 

A turma continha sete alunos, sendo uma graduanda do curso de Secretariado Executivo 
Trilíngue, que também participou da tarefa. Os temas escolhidos foram: a) direções e orientação 
espacial; b) acentos ortográficos; c) artigos determinados e indeterminados; d) estratégias para 
aprender uma língua estrangeira e leitura e discussão de textos de diferentes gêneros; e) tempo; 
f) aprender espanhol e aprender cultura e pronomes pessoais; e g) pronúncia e verbo ser no pre-
sente do indicativo. Pelos temas, nota-se uma relação estreita entre língua e gramática, refletindo 
formas tradicionais de aprender e ensinar línguas. As aulas tiveram duração que variou entre oito 
e 22 minutos, e foram ministradas para os próprios colegas da turma, simulando ser uma turma de 
1a série do ensino médio. Esse, inclusive, figurou como um ponto negativo na avaliação da atividade 
pelo grupo. Após a apresentação da aula, cada graduando levou uma cópia de sua gravação para 
assisti-la e avaliá-la para a tarefa do módulo I.

Em uma sequência didática, os módulos são preparados a partir dos problemas encontra-
dos na produção inicial e seu objetivo é propiciar os instrumentos de evolução dessa produção, 
alterando rumos e corrigindo equívocos. É quando se faz uma apreciação geral sobre o trabalho 
realizado, visando identificar as aprendizagens já construídas sobre o gênero e os problemas de 
inadequação (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Na experiência que descrevo ocorreram três 
módulos, nos quais dissolvi a aula de espanhol em partes. Foram eles: a) avaliação da situação de 
comunicação; b) discussão sobre a organização interna da aula; e c) forma linguística. Em todos os 
módulos foram mobilizados todos os critérios que estavam sendo avaliados na atividade, dado que 
dificilmente eles se isolam na prática.

O módulo I, de avaliação da situação de comunicação, foi realizado na aula seguinte à apre-
sentação da última produção inicial. A ele se seguiram os demais, aula após aula, assim como a 
produção final. Os estudantes tiveram a tarefa de assistir ao seu vídeo, autoavaliando-se para en-
contrar os pontos altos e os pontos baixos de sua própria aula, enumerando-os. Em sala de aula, 
fizemos uma avaliação coletiva de cada aula a partir das autoavaliações e da avaliação que cada um 
foi fazendo das aulas dos colegas. Foi uma conversa sincera sobre as apresentações, na qual foram 
identificadas diversas possibilidades novas para as aulas da produção final. 
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O módulo II, de discussão sobre a organização interna da aula, esteve pautado pelo artigo “A 
aula comunicativa de língua estrangeira na escola”, de Almeida Filho (2007). A partir da leitura prévia 
em casa, tratamos de diversas questões ligadas à aula de espanhol, como motivação dos estudantes 
na escola, importância da boa formação do professor, experiências pessoais de estudar línguas es-
trangeiras e o papel do livro didático. No texto, destacam-se as quatro microfases que, sugere o autor, 
pode conter uma aula de línguas. São elas: 1) clima e confiança, quando se prepara o ambiente para 
a aula, introduzindo-a com o uso do espanhol nas interações e criando um espaço confortável de tro-
cas; 2) apresentação (de insumo novo), momento no qual se faz o recorte do tema da aula; 3) ensaio e 
uso, em que as oportunidades de interação entre todos se ampliam, uma vez que já dispõem do tema 
motivador da aula; e 4) pano, quando se consolidam discussões, se sintetizam noções ou se levantam 
perguntas para posterior reflexão, fazendo o fechamento da proposta da aula.

Reconheço que o título do artigo remete a uma aula de línguas exclusivamente comuni-
cativa, com objetivos apenas gramático-funcionais. Entretanto, é possível estender essa proposta 
didática das microfases para aulas cujo conteúdo não verse unicamente sobre a estrutura e seus 
usos. É o que reconhece o próprio autor ao dizer o seguinte: 

Mas a sala de aula de LE poderia também ser vista como um cenário para interações sociais autênticas 
ocorrendo entre professores e alunos que não fazem papéis simulados de outras pessoas em outros lu-
gares, mas sim os seus próprios de (re)construtores de conhecimentos como soe acontecer nas escolas 
(ALMEIDA FILHO, 2007, p. 31).

O módulo III, da forma linguística, se constituiu de uma aula de autocorreção de fragmen-
tos retirados das gravações contendo equívocos no uso do espanhol como estrutura linguística. Os 
graduandos foram estimulados a discutir, em duplas, os fragmentos, buscando entender e corrigir 
os desvios linguísticos identificados. Nesse módulo enfoquei elementos de uso da língua ainda não 
dominados, incentivando a pesquisa pela sua descoberta e adequação. Nesse momento, foram 
reconhecidos erros certamente motivados pela tensão própria de falar em público em espanhol e 
outros frutos de incompreensão do uso da forma. 

A produção final foi a culminância dos “Seminarios clase”, na qual os professores em formação 
ministraram novamente uma aula de espanhol, mantendo ou não o mesmo tema. Os temas escolhi-
dos foram, em sua maioria, mantidos: a) orientações espaciais; b) acento e regras de acentuação; c) 
artigos determinados e indeterminados; d) estratégias para aprender uma língua estrangeira e leitura 
e discussão de textos de diferentes gêneros; e) tempo; f) aprender espanhol e aprender cultura e ho-
ras; e g) usos do verbo ser e conjugação no presente do indicativo, números e alfabeto. Quase todos 
os graduandos realizaram modificações na organização da aula, o que me parece relevante. Isso sig-
nifica que, após os módulos, sentiram-se estimulados ao aperfeiçoamento, demonstrando que o tra-
balho realizado naquelas etapas surtiu algum efeito. As diferenças mais sensíveis se deram na escolha 
do material didático, na forma de apresentação dos temas, na criação de maiores oportunidades de 
interação entre professor e alunos e entre alunos. Observei também, na aula de duas graduandas, 
tentativas de trabalhar temas não só gramaticais: uma quando inicia a aula abordando estratégias de 
aprendizagem de línguas; e outra inicia e termina o que propõe ser a primeira aula de uma turma, 
tratando da interseção entre língua e cultura. Ao longo da aula, uma delas parte para a leitura e dis-
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cussão de textos de diferentes gêneros – uma opção muito interessante aos temas gramaticais –; a 
outra, porém, parte para o tema das horas, sem conseguir sustentar o tema educativo-cultural que 
havia proposto no início. As aulas tiveram duração que variou entre 13 e 22 minutos. Esse aumento 
se deve também às alterações produzidas no planejamento da aula, e é considerado positivo. Apenas 
um graduando não procedeu a nenhuma mudança em sua aula, o que pode significar desinteresse ou 
percepção da não necessidade da mudança. 

Após a conclusão da atividade, os professores em formação a avaliaram e apontaram pon-
tos positivos e negativos. Entre os pontos positivos, mencionaram a oportunidade de colocar em 
prática o que aprendem nas aulas de espanhol. A vivência da prática enquanto se estuda a teoria 
era um de meus objetivos para a atividade, justamente por saber que apenas as disciplinas de está-
gio supervisionado ao final do curso não são suficientes para aproximar o futuro professor da aula 
de espanhol. Compreendo que a artificialidade das aulas, uma vez que os graduandos não estavam 
em uma escola, tenha sido um elemento negativo destacado, mas a necessidade de refletir sobre 
sua posição de professor na preparação e execução de uma aula pode servir-lhes como um desper-
tar para a própria profissão.

Por outro lado, a predominância de temas voltados para noções gramaticais e funcionais 
me levou à reflexão sobre as formas de ensinar e as formas de aprender arraigadas em nossa tradi-
ção acadêmica e estudantil. Cabe-nos, aos professores formadores, rever permanentemente nossa 
atuação e nossas propostas de trabalho, como afirmaram Daher e Sant’anna (2010) e González 
(2012). Em que medida estamos alimentando velhas formas de ensinar e aprender, cristalizadas 
nas aulas comunicativas de línguas? Em que medida estamos encorajando-nos (e encorajando aos 
professores em formação), a escapar da rotina dos conteúdos estritamente gramaticais, sem deixar 
de fazer aula de língua? Que saberes estamos privilegiando?

A oportunidade de refletir sobre as etapas de uma aula foi também apontada como posi-
tiva pelos graduandos. É o que se depreende do excerto: “Utilizamos estratégias para elaborar a 
aula, como é composta” (Professora em formação 3). No seguinte fragmento, outra professora em 
formação comenta: “[...] e depois de entendermos todas as fases de uma [aula] (mesmo que ainda 
não conseguimos colocá-las todas em prática), podemos entender o que realmente devemos fazer 
para que haja interação e entendimento” (Professora em formação 4).

A importância da filmagem para posterior autoavaliação e a experiência de preparar uma aula, 
desde a definição do seu tema até as formas de avaliação da mesma, foram os outros aspectos positi-
vos elencados. Alguns professores em formação alegaram ter encontrado dificuldades para pensar na 
elaboração da produção inicial, o que é bastante compreensível, haja vista a inexperiência de todos. 
Para eles, então, rever-se em atuação propiciou um momento de observação e autocrítica, essenciais 
para a execução da última etapa da atividade. Assim, concluo a descrição da sequência didática “Se-
minarios clase” e passo para as considerações finais, ampliando sua análise como tarefa adequada 
para professores de espanhol em formação e propondo sugestões para seu aperfeiçoamento.
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Considerações finais
 Com o intento de propor uma nova percepção sobre a aula de espanhol e uma aproximação 
de futuros professores à prática de sala de aula, os “Seminarios clase” se revelaram uma atividade 
eficiente. Todos os objetivos foram alcançados: realizamos convenientemente a sequência didáti-
ca, proporcionamos momentos de pesquisa e elaboração das aulas e trabalhamos a perspectiva da 
aula de espanhol como um gênero discursivo, imbuído, como todos os outros, de marcas sociais e 
culturais, que lhe conferem características próprias e possibilidades de constante reorganização.
 É certo que nem tudo foram flores. Encontrei percalços e fiz descobertas que me levaram 
a novas considerações quanto ao meu trabalho e às potencialidades do futuro professor de espa-
nhol. A insistência de temas gramático-funcionais para as aulas me serviu de alerta no sentido de 
uma revisão de minhas práticas de formadora, ainda que me considere menos tradicional e mais in-
tercultural. Dessa perspectiva, também ficou demonstrada a urgência de se conhecer as demandas 
da escola para então se formar o professor que nela irá ingressar. Tais percepções dialogam com as 
propostas de Daher e Sant’anna (2010) e González (2008), ao nos orientarem para a necessidade 
de mudança de rumos e revisão de conteúdos na formação inicial.
 A observação de posturas metodológicas conservadoras nas aulas, tanto da produção ini-
cial quanto da final, assim como de uma espécie de desconhecimento de que estão no curso para 
serem professores foram ao encontro do que descobriram Barros e Costa (2008) em sua pesquisa, 
também com professores em formação inicial. Um dos graduandos afirmou em sua avaliação que 
“[...] a experiência foi um bom treinamento para futuras disciplinas e talvez para minha vida pro-
fissional” (Professor em formação 5). Isso significa que os graduandos precisam estar em contato 
com sua realidade profissional desde o início do curso. Houve relatos ainda sobre a dificuldade e o 
desafio que representou a produção inicial, o que reforça a importância de se aprofundar a relação 
entre a universidade e a escola.
 As pequenas mudanças observadas entre as etapas inicial e final do trabalho foram positi-
vas, pois demonstraram que houve uma reelaboração da ideia primitiva, o que indica abertura para 
o novo. Mas as transformações a serem realizadas precisariam ser muito mais vultosas, precisariam 
ser conjunturais e epistemológicas. Tudo bem que elas não ocorram de maneira brusca, o que im-
porta é que ocorram sempre. Assim se concretizará o que aventou Cruz (2006), que o essencial é 
ter um impulso de mudança de si mesmo a partir do encontro com a língua do outro. 
 Para finalizar, considero que a atividade “Seminarios clase” foi um exercício para que os pro-
fessores de espanhol em formação pudessem se dar conta do tamanho da tarefa que estão se pro-
pondo a realizar no futuro. Para as próximas experiências semelhantes, proporei uma enumeração 
de temas em conjunto com a turma a fim de indicar caminhos mais acordes com a realidade dos pro-
váveis alunos, inter-relacionando os saberes da escola aos saberes da comunidade, em uma proposta 
intercultural. Auxiliar na formulação de temas nesse momento servirá também como possibilidade 
de discussão sobre o lugar dos conteúdos gramaticais na aula de espanhol. Dessa forma, estarei con-
tribuindo para aperfeiçoar minha prática de formadora e para desconstruir o mito da soberania da 
língua como estrutura. Consequentemente, estarei favorecendo a formação desse professor a partir 
da elucidação do seu papel político-educativo em uma sociedade carente de educação de qualidade.
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“SEMPRE GOSTEI DA LÍNGUA ESPANHOLA”: 

TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO NAS VOZES  

DE PROFESSORES DE ESPANHOL

Glíndia Victor 
Rita Buzzi Rausch 

Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Introdução
Este trabalho é um recorte da dissertação de Mestrado intitulada “Desenvolvimento profissi-

onal docente: narrativas de professores de Espanhol que atuam no Ensino Médio”, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau (PPGE/FURB), que teve como 
objetivo geral analisar o processo de desenvolvimento profissional docente de professores de Espa-
nhol que atuam no Ensino Médio (EM) em escolas da Rede Estadual de Blumenau/SC. Nele apresen-
tamos algumas reflexões referentes ao primeiro objetivo específico e categoria de análise da pesqui-
sa, a fim de identificar as motivações para a docência de Espanhol dos professores participantes. Para 
tanto, o aporte teórico deste trabalho sustentou-se nos estudos de Nóvoa (1992), Marcelo García 
(1999), Vaillant e Carlos Marcelo (2012), Romanowski (2010), Sedycias (2005) e Arroyo (2000).

Podemos apontar que, nas últimas décadas, a formação de professores tem sido objeto de 
muitas investigações, as quais destacam o papel do professor e sua importância no processo educa-
tivo, bem como a relação entre as trajetórias de formação pessoal, profissional e a ação pedagógica 
docente. Neste sentido, compreendemos que o processo de tornar-se professor ocorre ao longo 
da vida do docente, em diferentes etapas de sua trajetória pessoal, profissional e social, antes e 
depois da formação inicial, considerando suas experiências de formação, o cotidiano escolar e as 
demais relações que estabelece (MARCELO GARCÍA, 1999).

Assim, neste artigo, apresentamos as motivações para a escolha da carreira de professor, 
especialmente da disciplina de Espanhol, nos dizeres dos oito professores participantes da pesqui-
sa, através de relatos que nos permitiram inferir sobre tais motivações – fato este que, para alguns 
deles, marcou o interesse pela escolha da profissão docente, pela opção do curso de formação 
inicial de licenciatura em Letras, LE Espanhol e, consequentemente, pelo ensino. Para tanto, utili-
zamos como indicadores, nesta etapa da análise, a vocação para a profissão docente e o desejo de 
ser professor, a necessidade de professores de Espanhol nas escolas, e o gosto por este idioma. A 
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pesquisa tem caráter qualitativo, já que buscou aproximar-se da realidade dos oito participantes 
e dar atenção às compreensões e significados que estes atribuíam à sua trajetória de formação 
e desenvolvimento profissional, sendo abordado, neste trabalho, o recorte que analisou as suas 
motivações para a docência de Língua Espanhola. Para tal foram utilizados, como instrumentos de 
geração de dados, a técnica de complemento e a entrevista narrativa, e como procedimento de 
análise dos dados a Análise de Conteúdo.

Motivações para a docência de Espanhol
Ao relatarmos as motivações para a escolha da docência de Espanhol dos participantes da 

pesquisa, alguns aspectos perpassam as trajetórias dos professores enquanto alunos, futuros pro-
fessores, e como docentes, e permanecem nas suas memórias e nas suas narrativas. Para Vaillant 
e Carlos Marcelo (2012), antes da formação inicial, os futuros professores

trazem consigo uma série de crenças e imagens, baseadas em suas experiências prévias, que influem na 
forma como enfrentam a complexa tarefa da sala de aula. Eles realizam variadas aprendizagens “infor-
mais” em sua prolongada permanência em escolas e centros de educação média. Lortie (1975) denomi-
nou ‘aprendizagem por observação’ aos saberes que se adquirem durante a vida escolar. Os docentes 
desenvolvem padrões mentais e crenças sobre o ensino a partir desse tão prolongado período de ob-
servação que experimentam como estudantes ao longo de toda sua vida escolar (VAILLANT; CARLOS 
MARCELO, 2012, p. 53).

Assim, remetendo-nos ao período anterior à formação inicial, ao exercício da profissão do-
cente dos participantes da pesquisa e às experiências que se tornaram parte de suas histórias de 
vida e de formação, entendemos que estes professores também têm, na memória, recordações 
da sua vida escolar enquanto alunos, das vivências nas escolas em que estudaram e de seus pro-
fessores. Com isso, alguns já demonstraram perceber, desde a infância, uma predisposição para a 
docência, seja por alguma influência na família, pelas brincadeiras de escola, pelo início das ativida-
des escolares ou, ainda, pela observação e admiração de professores e professoras que tiveram. É o 
que percebemos nas falas de alguns dos participantes da pesquisa, como primeiro indicador para a 
análise, a vocação para a profissão docente e desejo de ser professor, como apareceu na narrativa 
do professor Lucas, docente ACT na Rede Estadual de Ensino, com tempo de atuação como profes-
sor de sete a quinze anos, e em Espanhol no Ensino Médio (EM) de quatro a seis anos. Conforme 
o excerto a seguir, relatou que

Desde que eu me entendo por gente eu sempre quis ser professor. Desde pequeno eu escrevia muito, 
lia muito, sempre fui instigado a isso, e eu sempre tive ótimos professores de Língua Portuguesa e de 
língua estrangeira também. [...] Eu tive uma tia que era professora, que foi a única professora da famí-
lia, só ela, então eu aprendi muito com ela, ela era muito de cuidar de mim quando eu era pequeno, de 
ensinar, a cuidar de letra, de organizar a parte de caderno, de material, então eu acho que isso tudo eu 
peguei dela (Lucas, entrevista, grifos nossos).

Observamos na fala do professor Lucas, quando afirma que “desde que eu me entendo por 
gente eu sempre quis ser professor”, a sua percepção sobre a inclinação para a docência desde 
criança. Para ele, a habilidade com a leitura e escrita demarca uma característica importante de 
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um professor. Isso ainda se confirmou quando comentou que “sempre tive ótimos professores de 
Língua Portuguesa e de língua estrangeira também”, indicando sua atenção aos professores desta 
área ao longo da vida escolar e uma possível inclinação para a área de Letras na docência. Assim, 
em sua construção sócio-histórica, a presença de uma professora na família também motivou essa 
tendência à docência e justifica a satisfação em seguir a carreira de uma pessoa que despontou 
como exemplo de cuidado e zelo na família e, para ele, na profissão: “[...] Eu tive uma tia que era 
professora, [...] eu aprendi muito com ela, ela era muito de cuidar de mim quando eu era pequeno, 
de ensinar [...] eu acho que isso tudo eu peguei dela”. 

Sobre as razões pela opção da profissão docente nas trajetórias de professores, Romanows-
ki (2010) explana que

existem muitas histórias diferentes de professores sobre os motivos da escolha dessa profissão. [...] Al-
guns decidem ser professores porque tiveram bons professores no seu processo de escolarização, outros 
porque era o único curso existente na sua cidade. Outros provêm de famílias em que a maioria é profes-
sor (ROMANOWSKI, 2010, p. 160).

Logo, para o professor Lucas, a tia professora foi determinante em sua decisão, além dos 
bons professores de línguas que marcaram sua vida escolar. Na sequência, as professoras Bete, 
atuante há mais de 25 anos na docência, e em Espanhol de 16 a 25 anos, e Vilma, com tempo de 
atuação na docência de 16 a 25 anos, e em Espanhol de quatro a seis anos, também comentaram 
sobre a aspiração à docência em suas vidas desde cedo:

[...] esta questão de professora já veio comigo, acho que do ventre, porque eu desde pequenininha eu 
já dava aula pra boneca, eu sei lá, eu acho que já vim professora. Eu não estou, eu sou professora né, 
desde sempre, então foi uma coisa meio natural [...] (Bete, entrevista, grifos nossos).

[...] desde criança, eu sempre quis ser professora [...] é como se fosse aquilo que tá internalizado na 
gente já [...] mas era um desejo desde criança. [...] eu estava na terceira série, esta professora marcou 
bastante. Então dali pra frente que eu tive esta... inspirada nela que eu aprendi, eu tive esse gosto de 
dar aula e eu nunca perdi mais esta vontade, sempre tive esta vontade, esse desejo ficou sempre ali 
(Vilma, entrevista, grifos nossos)

Estes relatos elucidam a vontade das participantes, desde a infância, de serem professoras, 
imprimindo como que um sentido de vocação para este ofício. Segundo Arroyo (2000), a ideia de 
vocação para o magistério, mesmo já não sendo tão comum entre seus profissionais, ainda per-
manece forte na autoimagem de muitos professores, como podemos perceber nos relatos supra-
citados de Bete e Vilma. Também, para o autor, não seria tão somente um resquício de uma visão 
religiosa que ainda perdura no imaginário social e na autoimagem docente. Esta ideia parece estar 
presente no próprio conceito de profissão, de professor/professar, sobre a qual alega que

por mais que tentemos apagar esse traço vocacional, de serviço e de ideal, a figura de professor, aquele 
que professa uma arte, uma técnica ou ciência, um conhecimento, continuará colada à ideia de profecia, 
professar ou abraçar doutrinas, modos de vida, ideais, amor, dedicação. Professar com um modo de ser. 
Vocação, profissão nos situam em campos semânticos tão próximos das representações sociais em que 
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foram configurados culturalmente. São difíceis de apagar no imaginário social e pessoal sobre o ser pro-
fessor, educador, docente. É a imagem do outro que carregamos em nós (ARROYO, 2000, p. 33).

Entendemos, pelo que expõe o autor e pelas narrativas analisadas até aqui, que o anseio 
dos participantes em ser professor apresenta aspectos neste sentido, assim como a presença, em 
suas trajetórias, de professores dedicados à carreira docente lhes serviu de inspiração. Com isso, as 
lembranças acerca da docência como profissão desde a infância aparecem bastante presentes na 
memória destes três professores. Assim, tornaram-se professores, formando-se no curso de Letras 
Português e Espanhol, mas a opção pela LE Espanhol surgiu por acaso em seus percursos, como 
apontaram seus relatos:

Como eu sou de Pomerode a gente tem a cultura alemã muito forte, então eu sempre gostei muito de 
alemão, de inglês. Depois, na 5a série eu comecei a aprimorar o inglês e foi desencadeando esse interes-
se pela língua estrangeira. Depois disso, chegando no 3o ano do Ensino Médio eu tive uma professora 
que ali sim eu tive a certeza de que era isso que eu queria fazer. Naquele momento, naquele ano não 
ia ter vestibular de Letras, então eu ia ter feito Geografia [...] Depois [...] abriu o curso de Letras Portu-
guês e Espanhol e daí, ali foi o momento que eu disse: opa, vamos partir pro Espanhol, já que não tinha 
o Alemão [...] (Lucas, entrevista, grifos nossos).

 Como assegurou o professor Lucas – que mesmo com a predileção para o estudo de línguas 
até pensou em cursar Geografia devido à falta de oferta do curso de Letras na região –, na época, a 
sua preferência não era a de estudar o idioma espanhol, mas sim alemão ou inglês. No entanto, sur-
gindo o curso de Letras Espanhol e não tendo outra opção no momento de ingresso na universidade, 
tomou a decisão de cursá-lo, mesmo sendo uma habilitação em uma língua diferente das que havia 
estudado na escola e com as quais tinha maior identificação. Compreendemos então que, para Lucas, 
a vontade de ser professor era o que prevalecia. Desse modo, suas falas demonstraram que, de qual-
quer forma, teria entrado na profissão docente, seja como professor de línguas ou de outra área.

A professora Bete relatou que 

[...] tinha facilidade pra escrever, pra ler, eu sempre fui, né, neste sentido da leitura e da escrita, eu sem-
pre tive facilidade, então acabei indo pra Letras né, foi uma coisa que foi se encaminhando e chegou lá, 
e [...] o Espanhol veio por acaso realmente, né, porque a gente quando vai fazer... podia escolher entre 
quatro idiomas quando fosse fazer a matrícula e aí, sabe, né, todo mundo acaba indo pro Inglês porque, 
sei lá... eu tinha Alemão, Francês, também o Espanhol e aí o Inglês [...] eu acho que o Inglês tinha que 
fazer uma prova de seleção, alguma coisa assim. Aí eu acabei desistindo porque eu achava que não ia 
ter condições, aí coloquei o Espanhol e foi aí que eu fiz a faculdade de Espanhol [...] e acabei gostando, 
lógico, depois a gente começa a gostar e tudo mais (Bete, entrevista, grifos nossos).

 Conforme sua fala, a escolha da professora Bete para a área de Letras deu-se, primeiramen-
te, pela habilidade na leitura e escrita desde cedo percebida por ela, e pelo anseio de ser professo-
ra, ainda mais de Língua Portuguesa, pois “[...] tinha facilidade pra escrever, pra ler, eu sempre fui 
né, neste sentido, da leitura e da escrita, eu sempre tive facilidade, então acabei indo pra Letras né, 
foi uma coisa que foi se encaminhando”. 

Neste sentido, compreendemos que a professora identifica a habilidade e a competência lei-
tora e escrita como características importantes para entrar, seguir na profissão docente e ser um bom 
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professor, sobretudo com formação em Letras. Desse modo, para o estudante e professor desta área, 
a relação esperada com a linguagem e a comunicação é de proximidade e desenvoltura, de aprecia-
ção e aptidão com a leitura e, mais ainda, com a escrita. Concordamos com esta ideia visto que, espe-
cialmente para o professor de línguas, o gosto e a habilidade comunicativa das mais variadas formas 
de expressão são essenciais. Porém, entendemos que, do mesmo modo, esta característica também é 
relevante a todas as demais áreas de formação docente, não sendo exclusiva do professor de línguas, 
mas inerente à profissão de professor, que deve se expressar, dialogar e comunicar-se de forma clara, 
espontânea e compreensível, por meio da oralidade, da escrita e de outras linguagens, ainda mais na 
era da comunicação, da informação e da tecnologia, que inova e avança constantemente.

Na sequência de sua fala, quanto à LE do curso, a professora Bete explanou que, mesmo tendo 
alternativas de escolha e a preferência pelo Inglês, a opção pelo “[...] Espanhol veio por acaso”. No 
entanto, este “acaso” pode ser percebido como a garantia de sua entrada na universidade, já que “[...] 
o Inglês tinha que fazer uma prova de seleção [...] Aí eu acabei desistindo porque eu achava que não 
ia ter condições, aí coloquei o Espanhol”. Desse modo, sua decisão não se deu, primeiramente, pela 
identificação e gosto pelo idioma – que são fatores que costumam motivar muitos estudantes a se-
rem professores de espanhol ou de outra LE. Esta característica em estudantes que escolhem o curso 
de Letras com habilitação dupla, ou seja, que forma professores em língua portuguesa e em uma LE, 
ocorre, por vezes, pelo fato de o estudante ter predileção por uma das línguas, o que possibilita sua 
opção (ou necessidade) de lecionar ambas as línguas de formação, ou dedicar-se mais àquela de sua 
preferência. Para Bete, o gosto pelo idioma espanhol veio com o passar do tempo e dos estudos e, 
conforme relata, “[...] acabei gostando, lógico, depois a gente começa a gostar”.

Em relação à opção pela LE, a professora Vilma, que entrou na profissão docente mais tarde e pri-
meiramente formou-se em Letras Português, relatou que a Língua Espanhola foi, para ela “[...] uma coisa 
que veio depois, vamos dizer assim, uma língua estrangeira que, né... podia ter sido o Inglês, mas veio o 
Espanhol” (Vilma, entrevista, grifo nosso). Desse modo, a complementação de sua formação foi um dos 
motivos para que ela ingressasse na graduação em Espanhol que, assim como para a professora Bete,  
“[...] podia ter sido o Inglês, mas veio o Espanhol”, devido à oportunidade surgida na época, com a 
oferta do curso na cidade e a fase de ascensão deste idioma. 

Como assinala Sedycias (2005, p. 35), no Brasil, “[...] com o advento do Mercosul, aprender 
espanhol deixou de ser um luxo intelectual para se tornar praticamente uma emergência”. Assim, 
para a professora Vilma, a necessidade já presente nas escolas de mais professores habilitados para 
trabalhar com essa disciplina era uma realidade, “[...] porque na minha escola foi criado o ensino 
de Língua Espanhola em 1999” (Vilma, entrevista). Como, segundo ela, já havia um professor habi-
litado que possibilitou a oferta da disciplina, e haveria a demanda de outro, isso impulsionou sua 
decisão de entrar “[...] na graduação pra ter então o certificado]” (Vilma, entrevista, grifo nosso). 
Desse modo, como comenta, “[...] decidi fazer a complementação em Espanhol”, que também 
somou-se ao “[...] gosto por esta língua estrangeira” (Vilma, entrevista, grifo nosso).

Como é possível observar ao longo das narrativas vistas e nas que se seguem, os motivos 
que conduziram os professores participantes da pesquisa à escolha da carreira docente e do curso 
de Letras Espanhol foram bem variados. Desse modo, também a necessidade de professores neste 
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idioma foi um dos indicadores que apareceram nas narrativas dos participantes da pesquisa, como 
no relato anterior, da professora Vilma, e nas narrativas da professora Sônia e do professor Carlos, na 
sequência.

A professora Sônia – que no período de realização da pesquisa exercia a docência de quatro 
a seis e em Espanhol no EM no período de até três anos –, mesmo sendo formada em Secretariado 
Executivo Bilíngue, e não em licenciatura em Letras, relatou que, como já lecionava Língua Portu-
guesa na escola, passou a lecionar também Espanhol: 

[...] tinha vivência na língua, gosto do sotaque, acredito ser importante para a diversidade do conheci-
mento dos alunos. Também havia a necessidade de suprir as aulas de espanhol na escola que ministro 
língua Portuguesa (Sônia, entrevista, grifos nossos).

A partir deste relato, consideramos a realidade de muitas escolas que possuem, em seu 
quadro docente, professores não habilitados na área de atuação, lecionando até mais de uma dis-
ciplina, como no caso da professora Sônia. Esta é, ainda, uma situação preocupante na educação 
brasileira, pois o curso de licenciatura na formação inicial é (ou deveria ser), realmente, a exigência 
mínima para que um professor atue na Educação Básica, visto serem, também nessa etapa forma-
tiva, construídos e desenvolvidos muitos dos conhecimentos e saberes necessários para a atuação 
do docente ao longo de sua trajetória de desenvolvimento na profissão. Desse modo, por mais 
dedicação e comprometimento que tenham os professores sem a habilitação para a docência, en-
tendemos ser essencial que estes busquem os cursos de licenciatura para poderem atuar nas áreas 
com as quais se identificam, até porque existe a necessidade de mais professores habilitados nas 
escolas. Entretanto, há ainda uma carência de cursos de Letras Espanhol na região de Blumenau/
SC, que pode, por isso, ser vista como justificativa para a atuação de professores sem habilitação 
em algumas escolas. 

O professor Carlos, docente de Espanhol no EM com 16 a 25 anos de carreira, destacou ter 
ingressado no magistério “[...] porque tinha a possibilidade de estudar final de semana. [...] Foi a 
vontade de estudar mais, não ficar só na licenciatura, né. Seguir carreira” (Carlos, entrevista, gri-
fos nossos). Desse modo, podemos observar que o aspecto profissional possui ênfase nas suas falas 
e relevância em sua trajetória de formação, tanto na decisão de ser professor quanto em cursar 
a complementação da licenciatura em Espanhol, além da continuidade a seu processo formativo. 
Assim, além da necessidade de mais professores de Espanhol nas escolas, percebeu também a 
oportunidade de cursar a complementação nesta LE. Para tal, dentre outros motivos que o levaram 
à docência, cursou Espanhol porque “[...] saiu esse Magister1 na UNIVALI, era a segunda turma, e... 
porque era para professor de Língua Portuguesa que tivesse vontade de trabalhar com Espanhol, que 
havia uma necessidade devido o acordo com o Mercosul” (Carlos, entrevista, grifos nossos). Dessa 
forma, sua motivação para ser professor de Espanhol foi “[...] primeiro pela necessidade que havia, 
depois por não possuir domínio de uma segunda língua e também pela possibilidade de novas 

1  Magister é uma palavra latina, que significa “mestre”. O Projeto Magister apresentou-se como alternativa viável 
na formação de professores de língua estrangeira para as escolas de ensino básico, viabilizando-se, assim, que o espaço con-
quistado pela nova LDB fosse efetivamente ocupado por profissionais qualificados. Através do referido projeto, habilitou-se 
professores das diversas regiões, possibilitando-lhes atuar junto à sua própria comunidade (COSTA et al.,1997).
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portas se abrirem” (Carlos, entrevista, grifos nossos). 
Neste sentido, assim como enunciou o professor Carlos, Sedycias (2005), acerca da impor-

tância do ensino e da aprendizagem da língua espanhola no Brasil, explana que

além do Mercosul, que já é uma realidade, temos ao longo de toda a nossa fronteira um enorme merca-
do, tanto do ponto de vista comercial como cultural. Porém, esse mercado não fala o nosso idioma. [...]. 
Mais além da América do Sul, temos a América Central e o México, onde também predomina o idioma 
espanhol (SEDYCIAS, 2005, p. 35).

 Desse modo, ao reiterar que “[...] o aprendizado de uma língua estrangeira pode ter con-
sequências muito positivas no desenvolvimento profissional e na vida pessoal de um indivíduo” 
(SEDYCIAS, 2005, p. 38), o autor aponta dez razões que podem justificar porque os brasileiros de-
vem aprender espanhol: por ser uma língua mundial; ser língua oficial de 21 países; ter importância 
internacional; ser muito popular como segunda língua; pelo acordo comercial do Mercosul; por ser 
a língua dos países vizinhos do Brasil; pelo turismo, tanto à Espanha ou Hispano-américa, quan-
to de turistas hispanófonos ao Brasil; pela importância desse idioma nos Estados Unidos; porque 
português e espanhol são línguas irmãs; e, por fim, segundo o autor, pela beleza e romance que a 
língua espanhola encerra (SEDYCIAS, 2005).

Na sequência, diferentemente das explanações dos participantes anteriores, os próximos re-
latos revelam um aspecto mais pessoal, voltado ao gosto pelo idioma, como fator determinante para 
a escolha da docência em Espanhol, outro indicador que utilizamos na análise destas motivações.

Assim, para a professora Jane, que já era formada em Letras Português/Inglês, com tempo 
de atuação na docência de 16 a 25 anos, e em Espanhol no EM de sete a quinze anos, a motivação 
principal para estudar e lecionar Espanhol foi “[...] porque gosto do idioma, da cultura em geral, 
povo e tradições” (Jane, entrevista, grifo nosso). Com isso, além de lhe possibilitar lecionar uma 
nova disciplina, a formação em Espanhol para Jane está associada à identificação e apreciação de 
outros aspectos do idioma, como da “cultura em geral”.

Já para a professora Ana, na docência com quatro a seis anos de atuação, e em Espanhol 
no EM com até três anos, a ideia da docência em Língua Espanhola surgiu na adolescência, época 
em que a definição profissional começa a fazer parte dos pensamentos de muitos jovens e a ser 
delineada com maior clareza, como nos revelou sua fala:

Eu sempre gostei de Espanhol, né, sempre fiz Inglês na minha vida escolar, mas sempre tinha um dici-
onário de Espanhol em casa, sempre pegava pra ler... mas até então eu não sabia, né... que carreira 
seguir. Aí chegando no Ensino Médio que eu tive a oportunidade de ter a disciplina de Língua Espanho-
la, daí que eu percebi: Não, eu quero ser professora de Espanhol. [...] e foi assim, amor à primeira vista 
(Ana, entrevista, grifos nossos).

A narrativa da professora Ana elucida seu gosto pelo idioma Espanhol, ao destacar que, mes-
mo não tendo a oportunidade de estudá-lo no Ensino Fundamental, já manifestava seu interesse em 
aprendê-lo, visto que “[...] sempre tinha um dicionário de Espanhol em casa, sempre pegava pra ler”. 
Sabemos que o aprendizado e domínio de uma língua estrangeira vai além do conhecimento lexical 
ou gramatical da mesma, possibilitado pela leitura de um dicionário. Entretanto, percebemos que 
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esta foi uma estratégia utilizada pela professora, aproveitando o recurso a que tinha acesso para se 
aproximar do idioma, uma vez que não havia o ensino de espanhol na escola. Atentamo-nos, de fato, 
na vontade e no interesse da professora em aprender essa língua desde cedo, demonstrados por sua 
fala, revelando que, ao ter contato com o estudo e o aprendizado da Língua Espanhola no Ensino Mé-
dio e conhecer mais sobre este idioma, decidiu, inclusive, desenvolver seus estudos na área de Letras 
e ser professora de Espanhol, pois, para ela, “[...] foi assim, amor à primeira vista”.

Podemos inferir que este encantamento pelo idioma já estava internalizado na professora 
Ana e se manifestava pelo interesse voluntário, ainda na adolescência, em conhecer mais dessa 
língua através, até pela leitura do dicionário que tinha em casa e, possivelmente, por outros meios 
aos quais pudesse ter acesso, buscando, de forma autônoma, um conhecimento que já lhe desper-
tava a atenção. Com isso, para ela, o fato de ter tido a oportunidade de estudar a língua espanhola 
na escola como disciplina curricular e conhecer mais sobre este idioma possibilitou-lhe decidir 
seu futuro profissional e escolher a carreira de professora de espanhol como profissão. Portanto, 
compreendemos que, muitas vezes, a oferta de uma disciplina na escola, um projeto escolar de-
senvolvido ou atividades propostas aos alunos, especialmente no EM – fase em que os estudantes 
costumam buscar e precisam de orientação e informação acerca do futuro profissional – são opor-
tunidades que as instituições deveriam realizar para proporcionar aos estudantes maiores possi-
bilidades de ampliação de conhecimentos e de novos (ou diferentes) olhares dos jovens acerca do 
futuro, de estudos subsequentes e do mercado de trabalho. 
 Entendemos que, assim como na trajetória da professora Ana, a escolha profissional e o in-
gresso em um curso superior, principalmente na juventude, configura-se numa decisão importante 
e às vezes difícil para muitas pessoas, já que orienta e determina projetos de vida futura. Também, 
no caso da docência, são perpassados aspectos como a remuneração e a (des)valorização da pro-
fissão, fatores que desestimulam inúmeros jovens a seguirem esta carreira. Dessa forma, a dúvida 
quanto à carreira a seguir, a falta de alternativa por outro curso superior, o cenário do mercado de 
trabalho ou a realização do desejo de entrar na docência acabam sendo aspectos que podem pre-
ponderar nessa importante etapa.

Nesta direção, e ao finalizarmos este trabalho, também o professor Paulo, atuante na docên-
cia de 16 a 25 anos, e em Espanhol no EM de 7 a 15 anos, afirmou seu gosto pelo idioma Espanhol 
desde cedo, mas não necessariamente pela profissão de professor, pois, como assegurou, “[...] sem-
pre gostei da Língua Espanhola, isso desde a adolescência” (Paulo, entrevista, grifos nossos). No en-
tanto, a profissão de professor surgiu com a dinâmica do mercado de trabalho, já que “[...] os outros 
empregos que eu estava tendo, assim, oportunidade de trabalhar, não estavam me agradando e caí 
na educação, por acaso, mas aprendi a gostar e estou aí até hoje. Gosto do que eu faço” (Paulo, 
entrevista, grifos nossos).

Considerações finais
Analisando os singulares percursos de cada professor participante, percebemos muitas 

aproximações relativas às suas trajetórias na profissão docente. Desse modo, a partir da análise dos 
dados, consideramos como resultado, primeiramente, que a motivação para a docência de Espa-
nhol, para alguns participantes, foi desencadeada pela vontade de ser professor desde a infância, 
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sendo o curso de Letras Português/Espanhol uma possibilidade surgida nas trajetórias formativas. 
Para outros, ao contrário, a entrada na carreira docente ocorreu pelo gosto e apreciação pela língua 
espanhola, ou, ainda, motivada pelo mercado de trabalho na área.

Inferimos, assim, que muitos professores gostam e admiram a profissão docente e, por isso, 
resolvem segui-la. Dessa forma, por motivações e caminhos diversos, algumas pessoas decidem 
que querem ser professores mais cedo, como vimos nas falas dos professores Lucas, Bete e Vilma. 
Outras resolvem um pouco mais tarde, como os professores Jane, Sônia e Carlos. Algumas tomam 
sua decisão mais em função da disciplina que desejam lecionar, como a professora Ana, ou ainda, 
como o professor Paulo que, devido ao ritmo do mercado de trabalho, ingressou na profissão do-
cente “por acaso” mas, “[...] aprendi a gostar e estou aí até hoje. Gosto do que eu faço”.

Como aponta Romanowski (2010),

a maioria dos professores considera muito importante gostar do que faz, ou seja, além do conhecimento, 
sabemos que essa profissão envolve sentimentos. Além disso, a educação como prática social incorpora 
significado social para essa profissão. Implica compromisso, cientificidade, coletividade, competência e 
comunicabilidade (ROMANOWSKI, 2010, p. 19).

Com efeito, gostar e abraçar a profissão docente remete-nos a gostar de aprender, de conhe-
cer, de ensinar, de trocar, de interagir, de mediar, entre tantos outros verbos. Estas ações conduzem 
o professor ao compromisso, à cientificidade, à competência, ao convívio social e às pessoas que, na 
escola, caminham juntas, sejam como colegas, alunos, pais ou comunidade local. Por isso, entende-
mos que o sentimento não pode distanciar-se da profissão docente e dos professores, mas deve, isso 
sim, humanizar cada vez mais a educação e motivar os que com ela dividem suas caminhadas.
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UTOPISTAS DA AMÉRICA:  

AS VISÕES DO PORVIR DE VASCONCELOS,  

UREÑA E CARPENTIER
Amanda Brandão Araújo Moreno

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Una literatura nace siempre frente a una realidad histórica y, a menudo, contra esa realidad. La literatura 
hispanoamericana no es una excepción a esa regla. Su carácter singular reside en que la realidad contra 
la que se levanta es una utopía (Octavio Paz).

Do conceito de utopia e sua relação com a América Hispânica
 O conceito de utopia é um daqueles que suportam alocações variadas a depender de como 
está sendo empregado e do contexto maior em que está sendo usado. De “não lugar” a “quimera”,  
“impossibilidade” ou “lugar feliz”, o fato é que a palavra utopia acaba por compreender dois mo-
mentos básicos: o primeiro, que pode ser mais ou menos evidenciado, corresponde à crítica de uma 
situação social diagnosticada como negativa; o segundo momento é o da proposta, que constitui a 
exposição descritiva de uma sociedade imaginaria que serviria de alternativa à opção inicialmente 
criticada (CARRASCO, 2002). Segundo Rolando Carrasco (2002), é possível estabelecer uma tríade 
conceitual para a ideia de utopia, a saber: a) ideia ilusória e racionalmente improvável; b) gênero 
filosófico-literário; e c) “o utópico”, função de tensão operante historicamente, que se manifesta 
como uma forma determinada de percepção do real, e que põe em jogo as estruturas mentais e os 
ideais de uma época.
 Seja qual for a opção adotada pelo usuário da palavra, é certo que utopia tem, necessari-
amente, uma ligação intrínseca com a realidade e a história, tão íntima e lúcida que gera a neces-
sidade de superar o real vivido, senão na prática, na forma de uma proposição. Fernando Aínsa 
(1984; 1991) argumenta que, apesar da conotação pejorativa que o conceito adquiriu, na forma 
sinônima de “impossível” ou “improvável” essa conotação não mais tem espaço em nosso mundo, 
sobretudo quando se trata de utopia enquanto gênero literário. Segundo ele, 

contrariamente a una idea muy difundida, la utopía no es un género de literatura de evasión, sino la obra 
de autores profundamente comprometidos con la realidad política, social y económica de su tiempo. La 
mayoría de las utopías estimulan la reflexión crítica sobre una determinada época: el proyecto imagina-
rio que proponen, su ideal, se concibe siempre en función de los valores imperantes en la sociedad del 
autor (AÍNSA, 1991, p. 13).
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 Aínsa (1984) argumenta que, muito mais do que referência a um ideal improvável ou distante, 
a utopia passou a ser um “estado de espírito”, correlacionado a uma atitude mental rebelde, de opo-
sição ou resistência à ordem existente pela proposição de outra radicalmente diferente. Essa visão 
compromete profundamente a do senso comum e admite de forma definitiva o caráter histórico da 
utopia, isso porque “[...] la negación de una escala de valores, su proyección o la imaginación más 

libremente concebida, no puede ser totalmente arbitraria” (AÍNSA, 1984, p. 16). Aínsa aponta ainda 
outra dimensão da utopia, que é sempre constituir uma tensão. Seu argumento é o de que é justa-
mente a tensão bipolar entre o que se pode chamar “realidade atual” e aquilo que se poderia chamar 
“paradigma do futuro” que melhor caracteriza a utopia (op. cit., p. 16). Mesmo que sua dimensão 
histórica seja frequentemente questionada, fica patente que o trabalho do “utopista” está fincado na 
realidade e dela não se desprende, pois é por ela conduzido, ainda que seja na forma de repulsa. 
 As cifras da utopia se lançaram sobre a América desde antes mesmo do encontro desta com 
o mundo europeu. Há quem defenda que o Velho continente não desconhecia a possibilidade de 
“outros mundos” além dos oceanos, mas a busca só foi de fato empreendida quando o imaginário 
europeu não mais se contentava com utopias celestiais e mitologias europeias antigas. Segundo 
Durán Luzio (1979), à época de Colombo, a tradição que garantia o encontro da América se atuali-
zava, reconfigurando os mitos ao redor do tema. Segundo ele, vários influxos e circunstâncias histó-
ricas coincidentes passam a ser citados para fazer com que os mundos do além-mar tivessem lugar 
no imaginário da época e teria sido o que o autor chamou de “vontade” e “disposição”, mostradas 
pelos europeus, de associar a possibilidade de outros mundos a um arsenal de lendas e tradições 
que fizeram com que uma expectativa quase mística fosse gerada quanto ao encontro dessas terras 
longínquas, ainda desconhecidas, mas já então desejadas. Assim sendo, a América não deixaria de 
ser, desde antes do encontro, ela mesma, uma utopia europeia, visto que a expectativa gerada no 
momento da busca se impôs no solo americano, à revelia do que este tivesse a ofertar.
 Leopoldo Zea (apud DURÁN LUZIO, 1979, p. 14) comenta que “[…] el descubrimiento de Amé-
rica no es obra del azar; tiene su origen en una necesidad inaplazable. Europa la descubre porque 
la necesita”. Teria sido essa “necessidade” europeia de um “novo mundo”, espaço do fantástico, do 
maravilhoso, do mítico e do místico (da Fonte da Juventude, do El Dorado, da Ciudad de los Césares, 
dos gigantes e bestas) a responsável pela gestação de uma tradição utopista também na América.

Se ha dicho que por abundancia de tantas leyendas se perdió un rasgo de veracidad que hubiera otorgado 
una visión más nítida de lo que fueron, por ejemplo, las culturas precolombinas y el intramundo de esos 
pueblos. Pero las fantasías del allá colmaron las medidas más realistas. La función del cronista de Indias se 
debate entre la fidelidad al medio o a la tradición. Las más de las producciones coloniales llevan algo de 
esas dos fuentes. De ese encuentro nace la literatura hispanoamericana (DURÁN LUZIO, 1979, p. 15)

 
 De acordo com Zea (apud DURÁN LUZIO, 1979), esses raios de utopia que chegam à América 
e se relacionam com sua “fundação” são responsáveis por uma atitude literária que seguiu conside-
rando o território como uma terra prometida, e se desenvolveu durante os anos de colonização e 
de independência da América. A realidade e a fantasia se chocam desde o encontro dos mundos no 
século XV até letras recentes no século XX – como por exemplo nos vários projetos de ensaístas la-
tino-americanos que vislumbram utopias para a América. Essas, por seu turno, são completamente 
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inspiradas nas realidades locais e nas necessidades por elas engendradas. Como dissemos, a Histó-
ria é matéria da utopia e esta pode ser sinônimo de revolução, visto que é dinâmica e progressista 
(AÍNSA, 1984, p. 18). Utopistas costumam afirmar que as utopias de outrora podem se transformar 
na realidade vindoura e encontram ocorrências históricas que se mostrem representativas desse 
fato. Aínsa diria que a utopia supõe uma fé racional numa realidade não existente, mas potencial. É 
por isso que ela deve ser estudada em paralelo com as estruturas mentais e ideais de uma época.
 Ao delimitarmos o olhar sobre os textos sobre utopias relacionados à América Latina vamos 
encontrar que os autores1 que os estudam estão de acordo em um ponto: a América é caracteriza-
da permanentemente por uma tensão utópica. Aínsa comenta que há

por un lado, la visión esperanzada de su idealidad futura llena de posibilidades y, por el otro, el presente 
hecho de desigualdades, injusticias y frustraciones. El planteo desmesurado de un ‘deber ser’ al que no 
se renuncia, muchas veces basado en mitos nacionalistas de raíces pasatistas, se ha enfrentado siempre 
en la historia americana a la realidad inmediata para hacer más notorio su desajuste. La ‘tensión’ consi-
guiente ha llevado (y sigue llevando) al encuentro en América de muchos sueños y esperanzas individu-
ales con realidades colectivas. Porque si la tensión utópica está hecha de esperanza, el sueño no basta. 
Es necesaria también la voluntad para convertir la esperanza en un orden diferente y es esta voluntad, 
generalmente tenaz y combativa, la que provoca la verdadera tensión utópica (AÍNSA, 1984, p. 25)

 E é essa “tensão utópica” que encontramos nos textos de vários ensaístas hispano-ameri-
canos, como por exemplo os que trataremos neste trabalho, a saber: José Vasconcelos, Pedro Hen-
ríquez Ureña e Alejo Carpentier (em sua dimensão de ensaísta mas também de novelista). Antes 
de mais nada, é importante situar em que momento das “tensões utópicas” se encontram esses 
autores. Fernando Aínsa (1984) propõe cinco momentos mais ou menos bem-estabelecidos de 
tensão, nos quais parece ter-se completado um circuito que vai do imaginário ao real. O primeiro 
deles corresponde à função da utopia no descobrimento da América. Como dissemos anterior-
mente, existia, antes do encontro propriamente catalogado, uma expectativa, uma utopia, quanto 
ao novo continente. O fato de os primeiros territórios encontrados terem sido ilhas só reforçou o 
imaginário da América como o habitat de uma natureza paradisíaca, onde viveriam seres primitivos 
em estado puro. O segundo momento de tensão reside na função exercida pela utopia durante a 
colonização da América. “[…] El siglo XVI está marcado por esta alimentación recíproca de fantasía 
y crónica pormenorizada, entre proyecto y realidad, entre Europa y América y viceversa” (AÍNSA, 
1984, p. 31). Segundo o autor, as experiências de homens como Frei Tomás de San Martín, Frei An-
tonio de Montesinos, Frei Montolinía, Frei Bernardino de Sahagún, Frei Bartolomé de las Casas, e 
dos jesuítas nas “reducciones” no Paraguai, Argentina e Brasil são tentativas não necessariamente 
conscientes de pôr em prática projetos utópicos concebidos na Europa. 
 O terceiro momento de tensão pode ser delimitado através da função que exerce a utopia 
na independência da América. Com a Ilustração e a eclosão do Século das Luzes, tanto as ideias 
sobre a Idade de Ouro se renovam, como as experiências práticas da Independência dos Estados 
Unidos e da Revolução Francesa fizeram com que o lugar de origem das utopias mudasse de lugar, 
ou, melhor dito, tivesse múltiplas origens: a América deixa de ser o cenário da utopia europeia para 

1  Cf. Aínsa (1984); Durán Luzio (1979).
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engendrar sua própria utopia. Ocorre o trânsito das utopias na América para as utopias da América. 
O quarto momento de tensão se dá na percepção que se tem da utopia durante a consolidação dos 
novos estados americanos. À frustração que seguiu as independências (em virtude dos golpes de 
estado, ditaduras...) se descobrem novos espaços para conquistar. É a época dos escritos de José 
Martí, José Enrique Rodó e tantos outros que iriam inspirar novas formas de pensar a América.
 O quinto e último momento de tensão apontado por Aínsa se encontra na função que exerce 
a utopia no pensamento hispano-americano contemporâneo. Ao vazio deixado pelas guerras, à gran-
de crise mundial e ao início de sua superação surge um novo impulso americanista, que engendra 
novas correntes ideológicas, projetos e realidades revolucionárias. É a esse momento de tensão que 
destinaremos a próxima seção deste trabalho, através de apontamentos sobre textos de José Vascon-
celos, Pedro Henríquez Ureña e Alejo Carpentier que se relacionam com a utopia da América.

Utopistas americanos: a América como o lugar onde a promessa se cumpre 
 Mesmo depois de logradas as independências das colônias hispano-americanas, a questão 
da identidade de seus povos não ficou resolvida. Apesar de se declararem livres do jugo da metró-
pole, não reuniam as condições de ver-se totalmente desvinculados dela. A total liberação era impra-
ticável, pois havia heranças das quais não se podia livrar, como o idioma, costumes e modos de vida, 
que eram ainda elementos vivos nos países latino-americanos. No entanto, os povos hispano-ame-
ricanos requeriam uma nova mirada de si mesmos: não eram mais colônias, mas tampouco eram 
livres. A busca por uma definição foi tarefa de vários intelectuais e estudiosos nascidos em terras 
americanas, e a resposta às perguntas-chaves como “o que é a América Latina?”, “como entender o 
passado?”, “quem é o povo latino-americano?” e “o que se pode esperar da América Latina?”, não 
raro, vieram em forma de utopias. Mas não mais cabia ser a utopia de outrem; a América queria 
ser, ver-se e sentir-se como sua própria utopia. Diferente do que ocorreu na Europa, que dirigiu 
sua utopia para uma terra além-mar, a América queria ser o lugar de sua própria utopia: seria no 
próprio continente americano onde residiriam as pretensões futuras do homem latino-americano.
 A crescente necessidade de refletir sobre os destinos da América e de delimitar sua iden-
tidade frente às heranças dos colonizadores marca os anos pós-independências e as primeiras dé-
cadas do século XX de forma particular. Durante o modernismo, esse tema pareceu ser um dos 
mais caros aos escritores da época, que acabaram por formular as bases do gênero ensaístico 
contemporâneo. É na ensaística hispano-americana do século XX e, em alguma medida, em seus 
romances, que a utopia da América começa a ser esboçada em suas novas formas. O gênero ensaio 
congrega homens de ação, estudiosos atentos do passado hispano-americano que demonstravam 
sua preocupação em compreender o presente de forma lúcida para, só então, conjecturar sobre 
seu destino e o de seu continente. A ensaística hispano-americana das primeiras décadas do sé-
culo XX, mais que textos analíticos, caracteriza-se por trazer também propostas de intervenção 
para modificar o presente e o porvir. O gênero se caracteriza, ainda, por seu caráter híbrido, que 
congrega diferentes tons e perspectivas, por muitas vezes contraditórias.2 Os textos supõem uma 
polêmica e funcionam como arma, como espaço de combate. Fernando Aínsa (2011) diria que 

2  As reflexões sobre o gênero ensaio aqui apresentadas são fruto das discussões realizadas durante as aulas do 
professor Alfredo Cordiviola, no PPGE/UFPE, no segundo semestre de 2014.



• 747 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

desde los primeros momentos de la Independencia americana son evidentes los esfuerzos por asegurar 
que a la emancipación política siga una mental. Se trata así de ‘inventar’ un pensamiento ‘original’ (Si-
món Rodríguez) y elaborar una filosofía propia y enraizada basada en las ‘necesidades’ de cada época 
y cada país (Juan Bautista Alberdi), ajena a todo ‘vasallaje’ (Esteban Echevarría) y reivindicando la au-
tonomía cultural americana (Andrés Bello). El ensayo será la herramienta privilegiada de esta búsqueda 
(AÍNSA, 2011, p. 11).

 Não são poucos os ensaístas de que poderíamos lançar mão para comentar as utopias da 
América. Para este trabalho, optamos por comentar alguns textos de três nomes bastante represen-
tativos sobre a utopia para o continente americano. O primeiro deles é José Vasconcelos, por meio do 
texto La raza cósmica. Misión de la raza ibero-americana, seguido por Pedro Henríquez Ureña, com o 
representativo Utopía de América e, por fim, Alejo Carpentier, que congregará o viés ensaístico, mas 
também romancista, por meio dos textos Visión de América, De lo real maravilloso americano, Con-
ciencia e identidade de América e Los pasos perdidos. Cada um desses autores, ao seu modo, tratará 
de ressignificar a América, compreendendo suas particularidades e entendendo suas idiossincrasias 
como as de um lugar singular, diferente dos demais e, em especial, diferentes da Europa. 
 Em La raza cósmica. Misión de la raza ibero-americana (1925), o mexicano José Vasconcelos 
expõe sua tese central: “[…] las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta 
formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes” 
(VASCONCELOS, 1925, s/p).3 A tese de Vasconcelos se sustenta em concepções naturalistas e no evo-
lucionismo darwiniano, e rechaça as intervenções humanas como dínamo da história. O novo tipo 
humano apontado pelo autor e por ele nomeado de “raza cósmica” seria a “espécie” humana que se 
encarregaria da reta final da história. É interessante notar a análise que o autor faz do passado, pois 
ela é parte fundamental para a compreensão de seu texto e mesmo do gênero ensaístico. Para ele, 
o périplo da civilização começou na América com a raça dos atlantes, que em seguida se locomoveu 
para o Egito, depois à Índia e posteriormente à Grécia, onde funda a raça branca, a qual, por sua vez, 
se expande para o continente americano (que em suas palavras é “antiguo” e não “nuevo” mundo), 
e cuja missão é servir de intermediário à quinta raça universal.
 Vasconcelos dá a entender que a quinta raça está se delineando à época em que escreveu 
seu ensaio – era já um processo em andamento. Segundo ele, um fator espiritual coordenará o 
processo até a formação da raça cósmica e, no momento em que ela esteja pronta, uma nova soci-
edade se erguerá; ela terá arquitetura e estética novas, e todas as gentes terão acesso à sabedoria. 
Para Vasconcelos, o destino se impõe por si mesmo e poucas são as incumbências do homem para 
que ele se cumpra. De acordo com as palavras de Adriana Arpini de Márquez: 

Podemos afirmar que la concepción de la Raza Cósmica es una concepción utópico-profética, basada 
en una suerte de fatalidad histórica, por la cual se postula la misión inexorable que se cumplirá por la 
mediación de un condicionamiento biológico que consiste en la constitución de la quinta raza. Pero el 
factor biológico no es el único determinante, interviene además el factor espiritual; hay que preparar los 
espíritus, entonces “se hace necesario reconstruir nuestra ideología y organizar conforme a una nueva 
doctrina étnica toda nuestra vida continental”, en rigor se trata de un dogma […]

3  A versão digital do texto de Vasconcelos consultada para este trabalho não está paginada. 
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 se trata de una estética que remata en una mística cuya finalidad es lograr, en virtud de la gracia, la tras-
cendencia a un orden sobrenatural (ARPINI DE MÁRQUEZ, 2014, p. 145-146, grifos da autora).

 O dever do ibero-americano será “silencioso”, pois a ele coube pertencer a um povo que não 
está fazendo história e, por isso, deve colaborar para salvá-la. A relação com o presente, proposta por 
Vasconcelos, no sentido de uma mudança da realidade imediata, é mínima. Ao americano cabe o silên-
cio e a espera. O movimento da história não dependeria das ações humanas, mas de uma energia mis-
teriosa que lhe é intrínseca (ARPINI DE MÁRQUEZ, 2014, p. 147). O autor escolhe ignorar a historicidade 
própria à América Hispânica, mas ainda assim seu texto é muito representativo para o pensamento 
hispano-americano. Vasconcelos projeta um futuro em que uma nova raça é criada como forma de su-
peração, inclusive do mestiço. Essa seria a missão da hispano-américa e, talvez, a maior contradição do 
mexicano, pois concomitante ao elogio à raça futura, cósmica, o autor faz apologia ao racismo. 
 O texto do dominicano Pedro Henríquez Ureña, La utopia de América (1926), apresenta pontos 
em comum com a utopia de Vasconcelos, mas também alguns pontos de relativa dissonância. Seu texto 
está centrado numa dimensão da vida cultural e numa visão globalizadora da expressão americana. O 
autor retoma termos marcados de utopistas hispano-americanos, como “Nuestra América”, “Magna 
Patria” e “unidad latino-americana”. A ideia de América atua como elemento integrador a partir do qual 
todos os americanos, à revelia de suas diferenças, conhecerão a harmonia e a liberdade (GISÉLE, 2008, 
p. 71). A partir de uma clara preferência pela cultura mexicana, Ureña aponta que os povos da América 
devem unir-se em favor de uma unidade que não é totalizadora, mas integradora. Através do uso de 
palavras caras às utopias, “[...] Nuestra América debe afirmar la fe en su destino, en el porvenir de la 
civilización” (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, grifos meus), Ureña argumenta que não é a força armada nem 
manobras político-econômicas que garantem a salvação da América, mas o seu espírito. Sua convicção 
numa fonte abstrata de salvação fica clara, entre muitos, no seguinte trecho: “[…] me fundo sólo en el 
hecho de que, en cada una de nuestras crisis de civilización, es el espíritu quien nos ha salvado, luchando 
contra elementos en apariencia más poderosos; el espíritu solo, y no la fuerza militar o el poder econó-
mico” (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 6). A fé demonstrada pelo autor na América como uma entidade 
cuja força maior advém do espírito é, já, um indício de seu viés utópico. 
 Cabe apontar as relações traçadas pelo autor entre sua utopia e outros textos sobre a Amé-
rica Latina. É também em seu caráter intertextual que Ureña assegura sua condição de ensaísta. 
Além de retomar outros textos em prol de seus argumentos, o autor tece um elogio à função do 
ensaísta, como se pode observar no excerto que segue:

Y el Facundo de Sarmiento es la descripción del instante agudo de nuestra lucha entre la luz y el caos, 
entre la civilización y la barbarie. La barbarie tuvo consigo largo tiempo la fuerza de la espada; pero el 
espíritu la venció en empeño como de milagro. Por esos hombres magistrales como Sarmiento, como Al-
berdi, como Hostos, son verdaderos creadores o salvadores de pueblos, a veces más que los libertadores 
de la independencia. Hombres así, obligados a crear hasta sus instrumentos de trabajo, en lugares donde 
a veces la actividad económica estaba reducida al mínimum de la vida patriarcal, son los verdaderos re-
presentativos del nuestro espíritu (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 6).

 A análise do passado, a intervenção no presente e as expectativas quanto ao futuro são 
também características patentes que inserem o texto de Ureña na corrente utopista do ensaio 
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hispano-americano. Para o autor, é na força do espírito do homem latino-americano que se encon-
trará a firmeza para intervir no presente e para trilhar o caminho rumo à utopia: “[...] esforcémonos 
por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, en fin, hacia nuestra utopía” 
(HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 6). A utopia ureniana busca uma superação das tiranias econômicas 
a fim de levar o homem a exercer plenamente sua liberdade individual e social. 

Dentro de nuestra utopía el hombre llegará a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la 
absurda organización económica en que estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales y soci-
ales que ahogan la vida espontanea; a ser, a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibili-
dad, el hombre libre, abierto a los cuatro vientos del espíritu (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 7).

 Ureña e Vasconcelos compartilham a busca pelo “homem universal”. Para Ureña, no entan-
to, este não depende necessariamente de evoluções raciais, mas se caracteriza, isso sim, por seu 
espírito. O homem universal proposto pelo autor dominicano “[…] sabrá gustar de todo, apreciar 
todos los matices, pero será de su tierra; su tierra, y no la ajena, le dará el gusto intenso de los 
sabores nativos, y ésa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, 
carácter propio” (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 8).
 Descrever a utopia não parece ser, no entanto, o objetivo maior do texto de Ureña, mas 
argumentar em função da necessidade de fomentá-la. Para ele, a utopia é a “luz que unifica los 
espíritus”, “única esperanza de paz entre el infierno social que atravesamos todos”. É perceptível a 
diferença de “espaços” dados pelo autor para a descrição da utopia e a necessidade de pensá-la e 
criá-la. Sua argumentação se preocupa em convencer que é preciso fundar nossa utopia.

¿Hacia la utopía? Sí: hay que ennoblecer nuevamente la idea clásica. La utopía no es vano juego de 
imaginaciones pueriles: es una de las magnas creaciones espirituales del Mediterráneo, nuestro gran 
mar antecesor. El pueblo griego da al mundo occidental la inquietud del perfeccionamiento constante. 
Cuando descubre que el hombre puede individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir mejor 
de como vive, no descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y compa-
ra; busca y experimenta sin descanso; no le arredra la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la 
fábrica social y a los sistemas políticos. Es el pueblo que inventa la discusión, que inventa la crítica. Mira 
al pasado, y crea la historia; mira al futuro, y crea las utopías (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 6-7).

 Às discussões de Ureña e Vasconcelos está subjacente a necessidade de comparar a Amé-
rica e sua formação à Europa e à forma como seus povos e distintas nacionalidades foram se con-
figurando. Para Vasconcelos, no fim das contas, o início da utopia americana seria desvincular-se 
totalmente do jugo europeu através do argumento da igualdade. Suas histórias trariam tantos pon-
tos em comum que levariam à conclusão de que europeus e americanos advém de uma só matriz 
e seriam herdeiros de uma mesma tradição; suas histórias não estariam dissociadas, mas se desen-
volveriam em paralelo, com diversos pontos de interseção. Ureña também estabelece relações en-
tre os dois continentes, tentando explicitar suas consonâncias quanto à necessidade de alimentar o 
espírito e as comparações outrora feitas entre cidades americanas e Atenas: “[...] no vacilaría yo en 
compararnos con los pueblos, politicamente disgregados pero espiritualmente unidos, de la Grecia 
clásica y la Italia del Renacimiento” (HENRÍQUEZ UREÑA, 1989, p. 11). 
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 É justamente nas primeiras décadas do século XX, na mesma época em que eram divulga-
das as ideias de Vasconcelos e Ureña, que aparece a figura de Alejo Carpentier, um dos escritores 
cubanos e intelectuais latino-americanos mais importantes – também ele um visionário e utopista 
da América, embora seus textos mais representativos do tema tenham sido publicados com, pelo 
menos, uma década de distância dos textos que comentamos anteriormente.
 As ideias carpenterianas estão baseadas, primordialmente, no modo como se vê a Amé-
rica. Constantemente posta em comparação com a europeia, a realidade americana, na visão de 
Carpentier, é maravilhosa. Não no sentido europeu, em que o maravilhoso era obtido a partir de 
“truques de prestidigitação”, a partir da reunião de objetos que, em verdade, para nada se encon-
trariam. O real maravilloso americano não seria uma invenção de artistas burocratas, cujas criações 
nasciam no seio de suas bibliotecas, mas a realidade em si, sem invenções extras ou floreios. Para 
acessá-la bastaria apenas uma fé, um estado de espírito disposto a ver o que a natureza natural-
mente oferece à vista. Segundo Carpentier, 

lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de 
la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o 
singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas 
y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu 
que lo conduce a un modo de ‘estado límite’. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone 
una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos (CARPENTIER, 2007, p. 15).

 A presença e vigência do real maravilhoso carpenteriano se estenderia por toda a América, 
e não em apenas uma parte dela. Para o autor, a América também conforma uma unidade e nela 

lo real-maravilloso se encuentra en cada paso en las vidas de los hombres que inscribieron fechas en la his-
toria del Continente y dejaron apellidos aún llevados: desde los buscadores de la Fuente de la Eterna Juven-
tud […] hasta ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia (CARPENTIER, 2007, p. 16). 

Carpentier é considerado um dos primeiros romancistas a elaborar uma descrição da Améri-
ca a partir de suas próprias singularidades. Para ele, a América teria acervo em histórias, tradições e 
experiências suficientes para definir-se a si própria, sem a necessidade de recorrer a definições estrangei-
ras. Carpentier é um daqueles a buscar a utopia da América e encontrá-la nela mesma. A América seria 
uma terra virgem, primitiva, ainda inexplorada pelo homem. É o lugar em que a corrupção ainda não 
chegou. Mas não qualquer lugar da América, apenas aquelas partes ainda não exploradas pela civilização. 
 Os textos carpenterianos também buscam ou representam o homem universal. Esse ho-
mem é aquele capaz de reconhecer o maravilhoso na realidade que o cerca, ele é responsável pela 
valorização da natureza americana por seus valores universais, e não pelo que ela representaria de 
pitoresco. Armando Hart Dávalos (1992) diz, ao comentar o trabalho de Carpentier, que

la esencia del pensamiento artístico de América aparece, pues, en lo real maravilloso como una ruptura 
con las formas tradicionales de percibir la vida real. Y como rompe con todo esquema, está en concor-
dancia con la manera de pensar y percibir lo real en la política y la historia. [...] En esencia, la idea de 
Alejo sobre lo real maravilloso representa superar todo escolasticismo y sus vestigios modernos, y se 
corresponde con las formas del pensar y sentir de América (HART DÁVALOS, 1992, p. 236).
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 Alejo Carpentier tece o elogio ao homem hispano-americano e o convida a refletir sobre 
seu papel no presente e para o destino da América. Em Conciencia e identidade de América (1975), 
assim se expressa o autor:

Los latinoamericanos de mi generación conocieron un raro destino que bastaría por sí solo, para diferen-
ciarlos de los hombres de Europa; nacieron, crecieron, maduraron, en función del concreto armado. […] 
El latinoamericano vio surgir una nueva realidad en esta época, realidad en la que fue juez y parte, ani-
mador y protagonista, espectador atónito y actor de primer plano, testigo y cronista, denunciante o de-
nunciado. […] Y ahí es donde se plantea el verdadero problema: ¿Con qué actores habremos de contar? 
¿Quiénes serán esos actores?... Y para empezar... ¿quién soy yo, qué papel seré capaz de desempeñar? 
Y, más que nada… ¿qué papel me toca desempeñar? (CARPENTIER, 2003, p. 42-43).

 Carpentier convida a juventude latino-americana a pensar a fundo sua história, dizendo que 
o conhecimento isolado de seus fatos não garante o conhecimento profundo da história pátria. Os 
destinos da América podem estar ligados aos mesmos inimigos internos e externos e, por isso, sua 
história deve ser estudada como 

una gran unidad, como la de un conjunto de células inseparables unas de otras, para acabar de entender 
realmente lo que somos, quiénes somos, y qué papel es el que habremos de desempeñar en la realidad 
que nos circunda y da un sentido a nuestros destinos (CARPENTIER, 2003, p. 48).

 A ensaística carpenteriana caminha em consonância com seu trabalho de romancista. Em 
obras como El reino de este mundo e Los pasos perdidos, Carpentier dá espaço a sua utopia da 
América. Nessas obras, os protagonistas presenciam ou descobrem o real maravilhoso em seus 
caminhos. Existe uma exaltação à universalidade do homem e, ao mesmo tempo, às origens do 
mesmo, ao local que o viu nascer. A América seria uma “terra adâmica” que encerrava o portentoso 
e o germe da utopia. O fantástico teria três dimensões, era palpável e mais, poder-se-ia vivê-lo. 
 Embora na ensaística carpenteriana não haja um desenvolvimento maior de suas ideias 
sobre raça, em seus romances há espaço para essas reflexões em forma de exaltação do mestiço. 
Exemplo disso é a descrição e função da personagem Rosário, em Los pasos perdidos. A “raça” 
mestiça, inicialmente vista como exótica, toma o lugar da cor branca e assume a posição de poder. 
Carpentier valoriza o local, as coisas próprias da América na pretensão de ser universal. Esta encer-
ra a possibilidade para o encontro da crise com a esperança. 
 Questões de utopia num sentido mais restrito, relacionado ao “não lugar”, também encontram 
espaço na obra carpenteriana. Em Los pasos perdidos, por exemplo, existe uma vila criada por um dos 
personagens que é isolada de toda a civilização, no meio de uma selva, cuja única autoridade é o próprio 
fundador e um padre levado por ele para fazer parte da vila de “Santa Mónica de los Venados”. 
 A obra de Carpentier, em seu conjunto, está de acordo com a utopia da América e traça, 
também ele, seus parâmetros de como ela seria. Fica patente a função do jovem, do escritor e do 
homem comum na busca e construção do homem universal, bem como o lugar da América para esse 
homem. O continente em si é visto de acordo com os parâmetros da utopia, através do conceito do  
real maravilloso. 
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À guisa de conclusão
Os utopistas da América, a exemplo dos três autores aqui estudados, insistem em perpetuar 

a ideia de que, no continente americano, residem as trilhas que levarão a uma redenção universal. A 
América é mesmo a terra prometida, o lugar onde a aposta se efetua e se ganha, onde a promessa 
se cumpre. As utopias americanas, mesmo quando davam espaço ao julgamento crítico do passado 
e da realidade, e não apenas a conjecturas, não abandonam a ideia do grandioso porvir da América. 

Vasconcelos, Ureña e Carpentier dão fé da singularidade do Novo Mundo, a partir de suas 
próprias épocas, mas igualmente percebem o sentido histórico de sua verdade. As obras dos três 
autores aqui comentados se aproximam por vários fatores. Um deles é o fato de serem o resultado 
de uma reflexão que concerne a essências do continente mais que a modas literárias. A América é 
retratada como um continente singular, ao qual a Europa não supera, mas se alia em raízes. Tam-
bém é recorrente a ideia de que a América Latina tem uma missão, que pode se resumir à forma-
tação do homem universal e a prover o espaço onde ele residirá. 

Os utopistas americanos dão espaço à reconfiguração da realidade a partir das análises que tra-
çam do passado, do presente, e das previsões que fazer para o futuro. Seja através de uma raça cósmica 
ou do homem universal, é certo que o destino da América há de cumprir-se segundo suas previsões. 
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A INTERCULTURALIDADE NO ENSINO  

DE ESPANHOL NO BRASIL

Marianna Maria Donadeli1

Considerações iniciais 
Nosso trabalho consistirá no estudo das práticas de interculturalidade presentes nos livros 

didáticos de língua espanhola utilizados no Brasil. Tendo como apoio as pesquisas de autores que 
estudaram tal conceito, destacaremos a necessidade de observar a interculturalidade como um modo 
de transpor limites culturais, auxiliando na compreensão da língua e da cultura dentro e fora do âmbito 
escolar. Utilizaremos o capítulo 2 do livro “Prisma Nível B2” (Equipo Prisma, 2007), e o capítulo 1 do 
livro “Síntesis 2” (Ivan Martin, 2012), sendo o primeiro produzido na Espanha e o segundo no Brasil. 

O processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira no Brasil está vinculado a 
uma função social (BRASIL, 1998). Isso significa afirmar que é necessário que os alunos percebam 
não somente a importância de um novo idioma (inglês, espanhol etc.), mas também que possam 
refletir acerca do conteúdo que a língua compreende. Isso faz com que o aluno possa atribuir 
um valor ao conhecimento que a língua lhe traz dentro e fora de aula. Por meio da consciência 
intercultural, o falante torna-se capaz de se comunicar tanto em sua língua materna quanto na 
língua em que está aprendendo, estabelecendo relações culturais entre ambas as línguas e sendo 
mediador entre as diferentes culturas, aceitando e valorizando-as.

Tomaremos como base a abordagem teórica feita, sobretudo, por Fleuri (2003) e Benito 
(2009). Aplicaremos as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN (BRASIL, 1998), 
as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, as OCEM (BRASIL, 2006), e o Marco Común 
Europeo de Referencia, o MCER (INSTITUTO CERVANTES, 2002), com o intuito de comparar os livros 
didáticos produzidos na Espanha e no Brasil.

Algumas abordagens sobre o conceito da interculturalidade
Benito (2009) comenta e analisa a competência intercultural, discutindo sua influência na 

educação das novas gerações e na formação do educador contemporâneo. Para a pesquisadora, 
o advento de novas formas de produção de cultura e conhecimento tem um papel fundamental na 
educação das novas gerações, por estarem ligadas à rapidez e simultaneidade na difusão de informações:

Todos nosotros hemos experimentado esto alguna vez. Pensamos que el hecho de conocer y compartir 
la lengua garantiza la efectividad de la comunicación. Sin embargo, lo que sucede con frecuencia es que 

1 Trabalho orientado pela Profa. Ms. Greice de Nóbrega e Sousa, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
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la comunicación no funciona, principalmente porque ninguna de las partes integrantes comprende que 
cada una vive en un mundo de percepciones diferentes. Y esto es lo que sucede cuando se relacionan 
personas de culturas diferentes. La conexión entre lengua y cultura se percibe, por lo tanto, como 
claramente indispensable, porque, en realidad, cuando existen diferencias culturales, el mensaje que 
emitimos puede interpretarse de forma muy diferente a nuestras intenciones, a pesar de ser ‘correcto’ 
desde el punto de vista lingüístico (BENITO, 2009, p. 2)

De acordo com a autora, ocorreram mudanças na forma do ser humano interagir socialmente, 
não só no âmbito da educação, mas também em todos os segmentos da sociedade. Por isso, destaca-
se, principalmente, a necessidade de o estudante não somente dominar o código linguístico, mas 
também de comportar-se de “forma adequada”, segundo a perspectiva comunicativa. Dessa forma, 
ele aprenderia a respeitar a própria cultura, os valores e se conectaria com a cultura do idioma que 
está aprendendo.

É interessante observar que, ainda segundo Benito (2009), a interculturalidade

se dirige a la cultura del país objeto de estudio, pero considera también el país y la cultura del estudiante, 
e incluso la relación con otros países y otras culturas. Así, el estudiante, comparando aspectos de los 
países objeto de estudio, desarrolla una actitud crítica con respecto a la cultura de su propio país 
(BENITO, 2009, p. 3).

Dessa forma, o livro didático possui papel fundamental neste percurso, pois ele entra como 
“mediador cultural”, interligando as duas línguas – a materna e a língua que está aprendendo. 

De acordo com Barbosa (2007), o conceito de interculturalidade vem sendo desenvolvido a 
partir da perspectiva das aproximações entre língua e cultura, no processo do ensino e da aprendizagem 
de língua estrangeira. Trata-se de uma espécie de mediação cultural, da qual o aprendente participa 
ao mesmo tempo em que reflete sobre sua cultura de origem e sobre a cultura-alvo. 

Passaremos agora à análise das orientações dos documentos: PCN, OCEM e MCER, para 
seguir com os objetivos e a conceituação da interculturalidade.

Os PCN e a educação cultural
De acordo com os PCN, documento utilizado como base para o ensino no Brasil, no contexto 

da educação, alunos e professores devem assumir uma postura reflexiva para tomar consciência de sua 
condição e da condição de sua comunidade, conseguindo identificar como e por quê determinadas práticas 
de linguagem são legitimadas e outras não. Assim, as práticas de ensino e de aprendizagem da língua 
espanhola devem levar em conta os espaços sociais em que se configuram. 

O trabalho com a língua deve investir na reflexão sobre as normas gramaticais, para que todos os 
alunos consigam atuar em sociedade e sejam capazes de compreender o funcionamento da língua tendo 
em vista a produção e a compreensão textual dentro e fora da escola, tornando o aluno um cidadão global. 

O documento defende que o aluno deve adquirir uma educação intercultural, respeitando sua 
cultura e a do próximo, como observamos no seguinte fragmento:

Desenvolvendo desse modo uma maneira de percepção em que condiz em entender o idioma do 
outro, respeitando suas diferenças, rompendo a barreira do preconceito linguístico entre o português e 
espanhol, valorizando sua cultura e se aproximando da cultura do outro (BRASIL, 1998 p. 45).
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Abordagens sobre a interculturalidade nas OCEM
De acordo com as OCEM, outro documento que serve como referência para o Ensino Médio, 

a aquisição de um novo idioma não se dá somente por meio de livros didáticos, exercícios orais, de 
escrita e leitura, mas vai muito, além disso, pois, para que se tenha uma aprendizagem significativa, 
precisamos estar em contato com o outro e conhecer costumes e valores de outras culturas. Por 
isso, descobriremos no outro aspectos semelhantes e contrários a nossa cultura, e compreendendo 
nossa cultura, compreenderemos a cultura do outro também.

[...] ter consciência, entender e aceitar esses novos valores e crenças presentes em diferentes grupos 
sociais, distintos dos nossos em muitos aspectos, é imprescindível para que se efetive o que se vem 
chamando de comunicação intercultural (BRASIL, 2006, p. 148).

O termo “comunicação intercultural” refere-se ao encontro e interação entre pessoas de 
culturas diversas. Trata-se da percepção de como a língua e as culturas influenciam-se e podem 
ser determinantes para a produção de sentido através do uso da língua. Assim, “[...] a partir do 
momento em que o estudante desenvolve tais competências e habilidades de forma integrada, 
desenvolve-se também sua consciência intercultural” (BRASIL, 2006, p. 152).

O Marco Comum Europeu de Referência e o enfoque intercultural
O MCER possui, como intuito, equiparar as práticas educacionais que são administradas 

na Europa, descrevendo o conteúdo que deve ser aprendido pelos estudantes com a finalidade 
de utilizar a língua para comunicar-se e adquirir conhecimentos sobre a cultura dos falantes deste 
idioma. Com base no documento, podemos citar o plurilinguismo e sua a importância para a 
sociedade atual, para o ensino de idiomas e para a troca de informações, como podemos observar 
nos trechos a seguir:

En un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales de la educación en la lengua es el 
impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, como 
respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la 
lengua y de la cultura (INSTITUTO CERVANTES, 2002, p. 16).

El plurilingüismo tiene que contemplarse en el contexto del pluriculturalismo. La lengua no es sólo un 
aspecto importante de la cultura, sino también un medio de acceso a las manifestaciones culturales. Gran 
parte de lo que se ha dicho anteriormente se aplica del mismo modo a un ámbito más general. En la 
competencia cultural de una persona, las distintas culturas (nacional, regional, social) a las que ha accedido 
esa persona no coexisten simplemente una junto a otra. Se las compara, se las contrasta e interactúan 
activamente para producir una competencia pluricultural enriquecida e integrada, de la que la competencia 
plurilingüe es un componente que, a su vez, interactúa con otros componentes (op. cit., p. 152).

Tendo em vista a análise dos documentos PCN, OCEM e MCER, no que se refere à descrição 
do modo como a interculturalidade deve ser apresentada no contexto da educação e do ensino de 
línguas estrangeiras, pretendemos nos atentar, também, para a abordagem feita pelos críticos sobre 
o assunto. Assim, a pesquisa aqui proposta analisa este elemento tanto a partir de livros didáticos 
quanto a partir das orientações legais que regulam a educação e o ensino de língua espanhola. 
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Análise dos livros
O livro Síntesis 2 apresenta textos atuais (às vezes polêmicos) ligados ao tema tratado no 

capítulo, para estimular a reflexão e ampliar o senso crítico dos alunos. A abordagem intercultural 
presente no capítulo 1 da obra é realizada de maneira clara e objetiva. Por ser um livro destinado a 
estudantes brasileiros e elaborado no Brasil, verificamos que segue as orientações dadas pelos PCN e 
pelas OCEM, visto que seu conteúdo apresenta as diversas situações culturais, políticas e econômicas 
vivenciadas por brasileiros e por habitantes dos países onde a língua estrangeira é falada. 

Com base nos documentos já mencionados anteriormente, o propósito do livro é aliar o estudo 
da língua ao acesso a manifestações culturais de outros povos, propondo a aprendizagem do idioma 
relacionada a outras aprendizagens, de forma a preparar o estudante para refletir sobre a linguagem.

O termo “intercultural” aparece para relacionar as habilidades de compreensão entre 
línguas e culturas. Quando o aluno está exposto à língua e à cultura estrangeira, inevitavelmente, 
repensa sua atitude frente a sua própria língua e cultura. Esta concepção é consonante aos PCN, 
que atestam a importância da intercuturalidade:

Torna-se importante a aproximação das culturas, para que os estudantes percebam a existência das 
variações linguísticas, culturais, étnicas, sociais e políticas (BRASIL, 2008, p. 37).

Quando analisamos o capítulo 1 do livro Síntesis 2, isto fica evidente ao notarmos a forma 
como são projetados e significados os espaços geográficos urbanos, por exemplo. Primeiro, 
pergunta-se ao aluno sobre os espaços geográficos e urbanos aos quais a língua seja vinculada nas 
práticas propostas, como por exemplo, em questões voltadas para as cidades populosas e meios 
de transporte, apresentando um vocabulário com palavras de origem hispânica utilizadas tanto na 
América quanto na Espanha. Isso se dá pela diversidade de gêneros textuais selecionados, assim 
como pela origem desses textos: uma charge extraída do blog “En dosis diárias” (2008), de Alberto 
Montt (Anexo 1), publicada em Santiago do Chile; outra charge de Cantu Baldo e Castellanos, 
extraída do blog dos autores (Anexo 2); e um pequeno conto, “Viajes” (1998), escrito por Julio 
Cortázar (um importante escritor argentino) e publicado em Madri (Anexo 3). Ainda neste capítulo, 
encontramos um Guia Visual do jornal Folha de S.Paulo (2008), importante meio de comunicação 
que circula na capital paulista (Anexo 4). 

Os exercícios propostos no capítulo analisado estão interligados com as situações vivenciadas 
pelo estudante, como viagens, fazer perguntas, conhecer localizações geográficas etc. Os textos 
tratam de temas polêmicos ou conhecidos, fazendo com que o estudante trabalhe questões 
interculturais, opinando, refletindo sobre sua cultura e a dos países hispanofalantes. Propõe-se 
que o aprendiz conheça e use a língua estrangeira como instrumento de acesso à informação e a 
outras culturas e grupos sociais, e possa inserir a língua espanhola em sua vida.

Já o livro Prisma B2 propõe, no seu capítulo 2, estimular a reflexão intercultural dos alunos 
e facilitar a compreensão de realidades socioculturais diferentes, tanto do convívio social do aluno 
quanto das sociedades hispanofalantes. Pretende-se, por meio de atividades de âmbito profissional, 
público e educacional, conduzir o aluno a adquirir uma competência comunicativa própria, tanto 
na língua oral quanto na escrita, auxiliando-o a compreender notícias, programas de televisão, 
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artigos e informes, e ainda a aprender a refletir e a opinar sobre os diferentes assuntos.
A abordagem intercultural da obra é realizada de maneira objetiva e se dispõe a promover 

a interação dos alunos por meio do livro didático, no qual os aprendizes terão contato com culturas 
de outros povos, com outros modos de pensar, de viver e de se expressar, adquirindo, desse modo, 
o senso crítico e reflexivo.

Analisando a unidade 1, que traz o texto “Mas vale a pena prevenir que curar”, extraído do site 
turismocolombia.andres.com (Anexo 5), observamos que são apresentadas informações básicas sobre 
a Colômbia (como aspectos do transporte, da saúde, vacinas), dando dicas de quais documentos são 
necessários para entrar no país e destacando um pequeno mapa. No entanto, não há uma relação clara 
de interculturalidade entre Colômbia, Brasil ou Espanha. O aluno precisa se esforçar para perceber os 
aspectos culturais, refletindo a cerca de costumes e valores da Colômbia e do Brasil.

Os aprendizes poderão encontrar certa dificuldade de interação, dificuldade em estabelecer 
relação de pertinência do texto com sua vida. As demais imagens contidas na página analisada, 
uma “mata selvagem” e o “café”, não tem relação com as informações trazidas no texto. A imagem 
remete à floresta e aos grãos de café, que sugerem, portanto, a relação desse país da América 
Latina com um imaginário de selva e agricultura. Esse imaginário não é questionado em nenhuma 
atividade da unidade. 

O texto “Laser, ¿Qué puede hacer por ti?” (2004), extraído da revista Saber vivir e de autoria 
de Karmen Pascual (Anexo 6), apresenta os prós e contras de uma cirurgia a laser. Esse é um texto 
que não se conecta com o capítulo trabalhado, pois não há uma contextualização entre o texto e 
os demais exercícios.

Considerações finais
Nossa pesquisa não se tratou de um simples trabalho de comparação entre os livros didáticos, 

mas sim de uma análise para chegarmos a dados que apontam para a ausência de reflexão sobre 
aspectos sociais, históricos e econômicos nos referidos materiais que façam com que os alunos 
comparem, reflitam e tirem suas conclusões sobre seu contexto e o contexto sócio-histórico das 
regiões onde a língua espanhola é falada.

No decorrer deste trabalho, analisamos os livros didáticos e os documentos que orientam 
a prática de ensino e aprendizagem no que se refere a essa nova vertente, a da interculturalidade.

A Língua Espanhola pode contribuir para a formação do perfil esperado dos alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, permitindo a ampliação contínua de saberes relativos 
tanto à configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos, quanto ao desenvolvimento da 
capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem, se houver um trabalho efetivo 
com a interculturalidade. 

Assim, as práticas de ensino e de aprendizagem da língua espanhola devem levar em conta 
os diferentes sistemas semióticos nos eventos de interação, e as práticas de linguagem devem ser 
pensadas nos espaços sociais em que se configuram. Quando o aluno está exposto à língua e à 
cultura estrangeira, inevitavelmente repensa sua atitude frente a sua própria língua e cultura.

Sobre o livro Síntesis 2, elaborado no Brasil, concluímos que segue as orientações dadas 
pelos PCN e pelas OCEM, visto que seu conteúdo apresenta as diversas situações culturais, políticas 
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e econômicas vivenciadas por brasileiros e por habitantes dos países onde a língua estrangeira é 
falada. Quanto ao livro Prisma B2, elaborado na Espanha, não se pode afirmar o mesmo, visto que 
não há um trabalho efetivo com a realidade do aluno brasileiro.
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Figura 3
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Figura 5



• 766 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Figura 6



A LUDICIDADE NAS AULAS DE ESPANHOL 

PARA ALUNOS DO 6O ANO DO  

ENSINO FUNDAMENTAL1

Everson Nascimento Silva
Sílvia Gabriela Brito Barbosa
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Introdução
A escola é um dos ambientes onde os alunos estabelecem as relações interpessoais e 

adquirem novos conhecimentos. E durante muito tempo – inclusive nos dias atuais – grande parte 
dos professores adota como base o método tradicional de ensino em classe. No entanto, acreditamos 
que a sala de aula necessita ter atrativos suficientes para que os alunos queiram frequentá-la, de 
modo a despertar o seu interesse.

Propor aulas de línguas estrangeiras atrativas, em particular, não constitui uma tarefa fácil, 
sobretudo em escolas que não dispõem de recursos necessários para o aprendizado do idioma 
ou sequer possuem uma estrutura adequada. Com base nessas observações, nós, estudantes 
de Licienciatura em Letras-Espanhol da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), bolsistas do 
subprojeto do Pibid – Letras/Espanhol (Capes), começamos a pensar em alternativas de atividades 
que pudessem alcançar, em sala de aula, objetivos concretos. A fim de contribuir para esta 
discussão tratamos, neste artigo, sobre a importância do lúdico como instrumento potencializador 
e motivacional nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE). 

O texto está estruturado em quatros seções: na primeira (Introdução), apresentamos os 
objetivos do trabalho, bem como algumas considerações iniciais. Na seção dois, intitulada “O lúdico 
como ferramenta de ensino-aprendizagem”, expomos algumas das definições do termo lúdico, bem 
como sua funcionalidade no processo de ensino e aprendizagem. Na seção três, “A função do profissional 
de educação no processo lúdico”, ressaltamos o papel crucial que desempenha o professor durante o 
processo de ensino-aprendizagem. Dentre suas responsabilidades destacam-se a do planejamento das 
aulas e do olhar de pesquisador. Na quarta seção, intitulada “Metodologia e resultados”, descrevemos 
a metodologia e os resultados alcançados a partir de nossas experiências com o lúdico em sala de aula. 

Nas considerações finais, retomamos nosso ponto de vista assim como os pontos positivos 

1  Trabalho elaborado sob a orientação da Profa. Ms. Aline Silva Gomes, docente do quadro efetivo do Curso de 
Letras/Língua Espanhola e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I.
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que alcançamos dentro do subprojeto do Pibid – Letras/Espanhol, ressaltando as experiências 
profissionais e todo aprendizado adquirido no decorrer das atividades. 

O lúdico como ferramenta de ensino-aprendizagem
O termo lúdico possui suas raízes etimológicas na palavra latina ludos, que pode significar jogo, 

brinquedo. Deste modo, observamos que as discussões pautadas em defini-lo estão longe de serem esgotadas.
Para Santos (2000, p. 57), “[...] a palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos 

os jogos, brinquedos e brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, que brinca e 
que se diverte”. Notamos, então, que por de trás do lúdico existe uma intencionalidade, da mesma 
maneira que essa atividade será interpretada de diferentes perspectivas por quem a pratique. 

Huizinga (1996) traz uma definição ampla deste termo. Em suas palavras, o lúdico é

[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘séria’ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e 
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites 
espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem de regras. Promove a formação de grupos sociais 
com tendência a rodearem-se de segredo e sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo 
por meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 1996, p. 11). 

Em outros termos, o autor afirma que a atividade lúdica proporcionará a formação de grupos 
sociais, que terão características próprias, tornando-os indivíduos singulares. É uma atividade que 
não agrega ao indivíduo nenhuma recompensa financeira ou material; ele é atraído de modo 
intenso, participando por livre e espontânea vontade. 

Ainda sobre o conceito de lúdico, este pode ser entendido como

[...] uma ação ou uma atividade voluntária, realizada dentro de determinados limites fixados de tempo 
e de lugar, de acordo uma regra livremente aceite, mas completamente imperiosa, provida de um fim 
em si mesma, acompanhado por um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser algo 
diferente da vida corrente (CAILLOIS, 1990, p. 24).

Ou seja, para o autor, a ação lúdica acontecerá sem a intervenção física ou mental de 
qualquer pessoa que seja. Nela, os participantes terão a noção do local e tempo em que a atividade 
está sendo desenvolvida, bem como as regras que são previamente aceitas e conhecidas. Nesse 
contexto, haverá sensações e sentimentos diversos, de modo que se perceba que é uma atividade 
que foge do cotidiano tradicional de aulas, onde normalmente o professor só aplica atividades de 
leitura e interpretação de textos. É o que acontece, por exemplo, durante as dinâmicas feitas na 
escola para diferenciar o formato das aulas e aliviar o stress dos alunos por terem muitas de suas 
aulas baseadas no método tradicional. 

Ao comparar as definições, verificamos que para Huizinga (1996) e Caillos (1990), o lúdico 
não se restringe apenas a algo palpável, mas envolve uma série de processos mentais, físicos, ou 
mesmo espirituais. As restrições sobre as quais se referem os autores incluem o ambiente escolar 
e o processo de criação dos planos de atuação de cada professor. 

Kishimoto (1993, p. 108) afirma que “[...] enquanto fator social, o jogo assume a imagem, 
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o sentido que cada sociedade lhe atribui. É este o aspecto que nos mostra porque o jogo aparece 
de modos tão diferentes, dependendo do lugar e da época”. Ainda segundo o autor, o jogo passou 
a ter uma configuração distinta dos tempos antigos, tendo sido ressignificado de modo a atuar 
positivamente na educação das crianças (KISHIMOTO, 1993). 

Vygotsky (2007) afirma de que o lúdico – a brincadeira – permite ao sujeito liberar o medo 
do novo, do desconhecido, podendo ser colocado em prática, em sala de aula, com o objetivo de 
estreitar os laços entre os alunos e as disciplinas. Deste modo, defendemos a utilização do lúdico 
com vistas à atender as expectativas dos alunos, de maneira que se enquadre no momento que 
eles vivenciam. No entanto, acreditamos que é necessário que os docentes estejam atentos para 
não fazer uso do lúdico como uma simples atividade recreativa, desprovida de intencionalidade, 
mas uma atividade com fins didáticos, a fim de auxiliar no desenvolvimento dos aprendizes.

O lúdico pode desempenhar diferentes funções como, por exemplo, estimular o crescimento 
social e intelectual. Para isso, os alunos devem ser instigados em classe, de maneira que não tenham 
consciência do aprendizado que estão vivenciando. Como lembra Froebel (1912 apud KISHIMOTO, 
1993, p. 126), “[...] o brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda 
significação”. Ainda segundo Kishimoto (1993),

quando ela [a criança] brinca, não está preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento 
de qualquer habilidade mental ou física. Da mesma forma, a incerteza presente em toda conduta lúdica é 
outro ponto que merece destaque. No jogo, nunca se tem o conhecimento prévio dos rumos da ação do 
jogador, que dependerá, sempre, de fatores internos, de motivações pessoais, bem como de estímulos 
externos, como a conduta de outros parceiros (KISHIMOTO, 1993, p. 114).

Isso demonstra que a ação de brincar não tem uma intencionalidade previamente pensada 
para fins pedagógicos ou educacionais, ou seja, esses aspectos são alcançados sem a consciência da 
criança. Por outro lado, é difícil prever o que pode ou não ocorrer durante a execução de uma atividade 
lúdica, já que somos seres individuais e sofremos influências externas e internas que norteiam nossas 
decisões e ações.

Piaget (1971) classifica alguns níveis de jogos conforme a necessidade em três categorias: i) jogo 
de exercício sensório-motor (do nascimento até os dois anos); ii) jogo simbólico ou faz-de-conta (entre 
dois e seis anos); e iii) jogo de regras (entre sete e 12 anos). Este último é o que nos interessa, pois este 
tipo de jogo está presente ao longo da vida do indivíduo (esportes, trabalho, jogos de xadrez, baralho etc.) 
e ajuda a desenvolver questões importantes, como a adequação a limites, a cooperação e a competição.

Sobre a utilização do lúdico no ensino de línguas, Paiva (2007) afirma, por exemplo, que 
o ensino de gramática também pode se dar por meio desta ferramenta. Podemos, a partir de 
nossa prática, aplicar jogos e brincadeiras que focalizem pontos da gramática normativa dentro do 
ambiente da sala de aula (PAIVA, 2007). Para este conteúdo, em especial, notamos a importância 
de utilizar a ludicidade mediante atividades e jogos que estimulem, no aluno, não só o aprendizado 
da língua meta, mas também o desenvolvimento de suas habilidades interpessoais, de maneira 
mais divertida e sem sentir-se diretamente cobrado. Esse procedimento certamente poderá 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem e, além disso, contribuir para a abertura de espaço 
das inteligências múltiplas.
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Com relação ao ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), acreditamos na utilização 
de jogos, pois estes são interativos e facilitam o desenvolvimento da memória. Servem como 
meios, por exemplo, para introduzir em classe novos conteúdos ou, até mesmo, revisar assuntos 
ensinados em aulas anteriores de forma prazerosa.

Por último, postulamos que o lúdico é um recurso que, se bem aproveitado, tem grandes 
chances de favorecer o aprendizado; porém, essa atividade não constitui uma tarefa fácil. Deste 
modo, caberá ao professor desenvolver estratégias que fundamentem o jogo a ser aplicado, pois 
se trata de uma atividade controlada, em parte, por ele mesmo.

A função do profissional de educação no ensino com o lúdico 
O profissional que atua como educador deve ter a consciência de sua função no ambiente 

em que desenvolve sua prática. Ele é responsável por conduzir sua turma a fim de que se chegue 
ao objetivo desejado, além de criar o ambiente propício, fornecer os materiais necessários, guiar 
os alunos nas atividades etc. 

No que tange a um professor de língua estrangeira (em nosso caso, o espanhol), essas 
características não fogem à regra. O docente deverá se encarregar dos conteúdos necessários 
e, além disso, da forma como esses conteúdos serão abordados em sua prática pedagógica. Ao 
empregar a ludicidade, o professor deverá ser crítico o bastante para que suas aulas não sejam 
vistas e encaradas como uma atividade sem um objetivo concreto. Aplicar o lúdico também envolve 
planejamento prévio. 

A partir das reflexões anteriores, podemos compreender que a ludicidade é uma ferramenta 
que pode ser utilizada pelo professor para abordar os conteúdos de maneira distinta, aproveitando 
o máximo que poderá ser trabalhado naquele momento. Dentro dessa questão, outro ponto 
importante é respeitar o nível de conhecimento que os alunos possuem, aproveitando seus 
conhecimentos prévios, advindos de ambientes como o lar, a rua, ou até mesmo os conteúdos 
pragmáticos que os discentes possuem. 

No que tange à relação professor-aluno, devemos pensar na satisfação pessoal de ambas as 
partes envolvidas. Corbalán (1994) nos traz outra visão sobre o entendimento do lúdico, bem como 
seu posicionamento metodológico: 

Ensinar e aprender matemática pode e deve ser uma experiência com bom êxito do sentido de algo que 
traz felicidade aos alunos. Curiosamente quase nunca se cita a felicidade dentro dos objetivos a serem 
alcançados no processo ensino-aprendizagem, é evidente que só poderemos falar de um trabalho docente 
bem feito quando todos alcançarmos um grau de felicidade satisfatório (CORBALÁN, 1994, p. 14).

A citação anterior nos permite fazer essa mesma reflexão acerca do ensino-aprendizagem 
de uma língua estrangeira. Assim como a autora, acreditamos que um profissional que faz de sua 
prática lúdica algo forçado não será feliz no que se propõe a desenvolver; do mesmo modo que 
os alunos não se sentirão felizes. É preciso que haja equilíbrio e domínio para que a atividade em 
classe não acumule erros graves, o que provavelmente diminuirá as chances de êxito. Para não cair 
nesse equívoco, é necessário, entre outras coisas, que haja planejamento.

Postulamos, ainda, que o profissional de educação também precisa adotar a postura de 
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pesquisador de sua própria prática, a fim de detectar possíveis obstáculos e propor soluções. 
Precisa ter a consciência de que a sala de aula é um ambiente heterogêneo e pluricultural. Deste 
modo, ao abordar o lúdico em classe, deverá considerar o público ao qual estão destinadas as 
atividades. Por exemplo, a idade é um fator que influencia na forma como o lúdico se desenvolverá 
em sala de aula. Sendo assim, o professor deverá analisar o perfil do grupo de acordo com suas 
vivências, realidades sociais etc., de modo a definir quais tipos de jogos se enquadrarão melhor a 
um determinado grupo.

São muitos os aspectos exigidos do professor para se trabalhar com o lúdico. Devemos estar 
atentos a eles, de modo a perceber tanto os pontos positivos (que motivarão a dar continuidade à 
determinada atividade lúdica) quanto os negativos. Essa prática certamente conduzirá o docente à 
elaboração de aulas melhor planejadas, visando alcançar uma prática de excelência.

Metodologia e resultados 
Nesta seção, apresentamos os resultados de algumas atividades desenvolvidas na escola 

parceira onde realizamos nossas práticas docentes. O público-alvo é formado por alunos do 6o ano 
do Ensino Fundamental II, de uma escola pública municipal situada em Salvador/BA, com faixa 
etária entre 11 e 16 anos. 

Antes de aplicar as atividades na escola, fizemos um levantamento (por meio de visitas) 
da realidade escolar, no que se refere aos recursos didáticos disponíveis. Uma das dificuldades 
com a qual nos deparamos foi a escassez de recursos tecnológicos que, apesar de a escola dispor, 
não atendiam a toda comunidade escolar (como, por exemplo, alguns tablets). Com base nessa 
realidade, decidimos desvincular o lúdico das novas tecnologias e resolvemos utilizar, durante as 
aulas, diferentes jogos tradicionais.

Pensamos quais jogos poderiam se enquadrar e ser adaptados aos conteúdos que 
planejávamos desenvolver em classe. Segundo Kishimoto (1993, p. 15), “[...] os jogos tradicionais, 
enquanto manifestações espontâneas da cultura popular, têm a função de perpetuar a cultura 
infantil e desenvolver formas de convivência social”. Em seguida, explicamos em detalhes dois 
jogos aplicados durante as aulas. O tema escolhido para a aula foi Esportes e Lazer, trabalhado em 
dois encontros de duas horas-aula.

No primeiro encontro, se propôs o tema Esportes. Para iniciar, os alunos assistiram a um 
vídeo – em língua espanhola – que apresentava alguns dos principais e mais conhecidos esportes. 
Em segunda, foram feitas algumas perguntas a partir do que foi projetado no vídeo, a fim de explorar 
o vocabulário em espanhol. Como atividade seguinte, propusemos a leitura do texto intitulado 
Importancia de los deportes. Após a leitura, aplicamos um exercício escrito com o objetivo de dar 
ênfase aos benefícios da prática de atividades físicas.

Dedicamos o segundo encontro, especificamente, ao tema Lazer. Nesse dia, realizamos 
algumas atividades lúdicas (jogos), as quais explicamos a seguir:

a)  Jogo da forca: consiste basicamente em descobrir uma palavra oculta, por meio da 
adivinhação, através do uso de letras do alfabeto. Deste modo, cada aluno deveria 
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escolher uma letra que possivelmente faria parte da palavra a ser descoberta. Na medida 
em que se acerta a letra, se preenche a palavra, colocando o grafema em seu devido 
lugar. Quando isso não acontece, partes figurativas do corpo humano são desenhadas 
em uma forca, para indicar o erro. O jogo chega ao final quando a palavra é descoberta 
ou se o boneco é completado a partir dos erros. Deste modo, o aluno perde o jogo e o 
boneco é enforcado.

Para esta atividade, selecionamos diferentes nomes de esportes em língua espanhola, no 
intuito de que os alunos adivinhassem as letras que acreditavam que estavam presentes na palavra, 
até que descobrirem as palavras escolhidas. Como exemplos de nomes de esportes, selecionamos 
as palavras baloncesto e fútbol (que significam basquete e futebol, respectivamente, em língua 
portuguesa), entre várias outras, utilizadas durante o jogo. Essa atividade teve como propósito 
revisar o léxico abordado na aula anterior.

b) Jogo da memória: consiste em um jogo formado por cartas que apresentam diferentes 
pares de figuras, sendo que cada figura se repete em duas peças diferentes. Nesta 
atividade, os alunos devem formar o maior número de pares possível. Para iniciar 
o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, a fim que não sejam 
vistas. Cada participante tem sua vez de escolher duas peças, permitindo que os demais 
participantes do jogo as vejam. Se as figuras são iguais, o participante deve juntar as 
peças, formando o par, e dar continuidade elegendo mais duas cartas. Caso as peças 
sejam diferentes, estas devem ser colocadas no lugar novamente, voltadas para baixo, 
como estavam originalmente. Isso caracteriza um erro, logo, outro aluno assume a vez 
de jogar. Ganha o jogo o jogador que forme o maior número de pares e quando todas 
as peças tiverem sido recolhidas. O objetivo que pretendíamos ao aplicar essa atividade 
era auxiliar os alunos a ampliarem o léxico ligado aos temas dos esportes e do lazer.

Para iniciar o jogo, dividimos os 23 discentes presentes em classe em três grupos. Após 
estabelecer os grupos, explicamos as regras do jogo em questão. Em seguida, cada grupo recebeu 
um jogo da memória com os mesmos desenhos e quantidade. Neste momento, os estudantes se 
organizaram e elegeram aquele que daria início ao jogo, de modo que cada um deles tivesse a sua 
oportunidade de jogar. 

Após o término dos jogos, observamos que os alunos estiveram mais atentos durante 
o tempo da aula e aprenderam o conteúdo por meio do trabalho em equipe, ao participarem 
ativamente das aulas de espanhol. Deste modo, observamos que é possível desenvolver atividades 
lúdicas com fins didáticos e alcançar as metas que propomos em nossa prática. Durante a aplicação 
dos jogos, pudemos observar que a motivação e empenho dos alunos eram perceptíveis, em todos 
os momentos. Até mesmo aqueles alunos que inicialmente se mostraram desinteressados pelas 
atividades decidiram participar e atuaram de maneira intensa. 

Durante a aplicação da atividade b, de forma específica, observamos que todos os estudantes 
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estavam muito motivados em obter o maior número possível de cartas iguais. Neste momento, 
notamos que houve respeito à vez do colega e incentivo para que o outro também acertasse as 
cartas e alcançasse o objetivo proposto. Quando os alunos não sabiam o esporte que constava na 
imagem da carta, pediam a nossa ajuda. Ao fim dessa atividade, verificamos que alguns alunos 
estavam ainda repetindo alguns vocábulos novos que apareceram ao longo do jogo.

Averiguamos o espírito de competição em cada grupo, porém não houve conflitos; pelo 
contrário: houve a mobilização para que o outro acertasse e fosse bem-sucedido. Os sorrisos 
estampados nos rostos mostravam que os alunos estavam satisfeitos ao participar da atividade. 
E nós, como professores em formação, ficamos satisfeitos em vê-los participando ativamente, 
respeitando uns aos outros na sua oportunidade de jogar. Foi a partir dessas reações – tanto dos 
alunos quanto as nossas – que percebemos o papel positivo das atividades em sala, em que todos, 
sem exceção, se mostraram bastante participativos. 

Confirmamos, na prática, a afirmação de Kishimoto (1993) quando diz que

brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os companheiros [...], a obedecer às 
regras do jogo [...], a respeitar os direitos dos outros [...], a acatar a autoridade [...], a assumir 
responsabilidades, a aceitar penalidades que lhe são impostas [...], a dar oportunidades aos 
demais [...], enfim, a viver em sociedade (KISHIMOTO, 1993, p. 110).

Após a aplicação dos jogos, realizamos com os discentes uma maratona de perguntas e 
respostas no intuito de revisar os conteúdos ensinados. Neste momento, os alunos nos perguntaram 
nomes de esportes que não estavam incluídos no jogo, qe uestionaram alguns nomes que, para 
eles, eram diferentes. Para dar as explicações solicitadas, não lhes entregamos de imediato as 
respostas, pois queríamos que eles se esforçassem pensando em quais esportes seriam, por meio 
de pistas como, por exemplo: Quais os esportes em que se utilizam as mãos? Em quais esportes 
fazemos o uso de redes? Assim, as dúvidas e questionamentos eram sanados. 

No final das aulas, notamos que os objetivos propostos foram alcançados, e que os 
alunos saíram de sala conscientes, ou pelos menos, com a sensação de que passaram um tempo 
produtivo. Na aula seguinte, tivemos um breve retorno dos estudantes acerca de suas experiências 
e percepções sobre o que acharam das aulas, e se desejavam, novamente, ter algo semelhante. 
As respostas foram positivas e o feedback que tivemos da turma nos fez deduzir que as atividades 
desenvolvidas alcançaram as metas de maneira satisfatória.

Considerações finais
Por fim, postulamos que a ludicidade é uma ferramenta que, se utilizada de maneira adequada, 

pode auxiliar no desenvolvimento intelectual e social dos alunos em sala de aula. No entanto, devemos 
estar atentos a todo o processo, desde a elaboração até a aplicação. O lúdico pode funcionar, ainda, 
como um meio para atrair mais os aprendizes, ajudando-os a aprender de maneira mais prazerosa. 
Por outro lado, sabemos que os recursos humanos são indispensáveis dentro do processo de ensino-
aprendizagem e, neste sentido, o professor assume um papel importante.

O planejamento de ensino deve ser cuidadosamente pensado. Assim, boa parte do sucesso ou 
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do possível fracasso das aulas depende dele. Nesse contexto, consideramos que as atividades lúdicas 
não devem ser escolhidas a fim de que os alunos participem somente por participar ou por mera 
diversão, mas devemos dar a devida atenção ao que se quer atingir por meio da atividade proposta.

Com base nessas experiências vivenciadas dentro do subprojeto Pibid – Letras/Espanhol, 
destacamos a necessidade de o professor estar atento aos recursos (materiais) que a escola 
oferece. Inicialmente, houve a dificuldade de adequar-nos à realidade, uma vez que tínhamos a 
ideia de que recursos tecnológicos estariam ao nosso dispor. No entanto, não foi desse modo. Ter 
esses elementos em conta é importante na elaboração e planejamento, a fim de se decidir o que é 
ou não possível realizar, de acordo com o contexto escolar.

A experiência, no geral, foi produtiva e satisfatória e, além disso, nos ajudou a ter uma visão 
mais crítica sobre a utilização da ludicidade como meio de estabelecer uma maior interação nas 
aulas de Espanhol.
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AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA: ANÁLISE 

CONTRASTIVA DE UMA SÉRIE ESPANHOLA  

E SUAS ADAPTAÇÕES HISPANO-AMERICANAS

Adilson da Silva 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH)1 

CNPq
Considerações iniciais

O presente trabalho visa demonstrar alguns resultados de uma iniciação científica recente-
mente iniciada na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 
Paulo (EFLCH/Unifesp). O projeto tem como objeto de pesquisa a série espanhola ficcional de gê-
nero humorístico, Aquí no hay quien viva, e suas adaptações homônimas produzidas na Argentina, 
na Colômbia e no Chile.

A série espanhola foi produzida pela emissora privada madrilenha Antena 3 e exibida na 
Espanha entre 2003 e 2006, em horário nobre, contando com cinco temporadas e 90 capítulos. 
Graças à audiência expressiva, ao elenco consagrado e ao elevado número de críticas positivas, 
tornou-se um dos maiores programas da televisão espanhola. A versão original foi emitida em mais 
de 20 países, como Finlândia, Portugal e Grécia (BELENGUER, 2013). 

Aquí no hay quien viva é classificada como uma “comédia de situação” ou sitcom (contração de 
situation comedy) e, em vista disso, está relacionada às grandes sitcoms americanas, como The big bang 
theory, Two and a half man e Friends, as quais apresentam uma variedade temática extensa, além de 
conter elementos que corroboram para a construção de uma identidade cultural estadounidense. 

Sitcom é um formato criado e consolidado em ambiente anglófono, existente desde a 
segunda metade do século XX. Suas principais características são:

[…] emisión generalmente diaria en capítulos de 20-30 minutos, destinado a todos los públicos (salvo 
casos de segmentación de audiencias) para su consumo en horarios de sobremesa, tarde y access prime 
time. Consta de repartos corales, aunque generalmente de escasos personajes y cerrados. Sus tramas 
suelen componerse de una narración principal y una o dos secundarias, siendo generalmente todas au-
toconclusivas, empleando situaciones de enredo y malentendido tomadas de lo cotidiano (CARRASCO 
CAMPOS, 2010, p. 191). 

A série espanhola também teve êxito no mercado internacional, sendo adaptada em diver-

1  Trabalho orientado pela Profa. Dra. Andreia dos Santos Menezes (EFLCH/Unifesp).
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sos países, como Portugual (Aqui não há quem viva) e Itália (Qui non si può vivere). Na América his-
pano-falante, a série recebeu diversas adaptações homônimas, como na Argentina, Chile e Colôm-
bia. A versão argentina, exibida no canal Telefe, em 2008, teve apenas uma temporada. Da mesma 
forma foi exibida a versão chilena (Chilevisión, 2009-2010). A versão colombiana (RCN, 2008-2009), 
embora também tenha sido exibida em uma temporada, contou com 99 capítulos, ultrapassando 
a versão espanhola. Os episódios da versão original duram, em média, 70 min., enquanto que os 
das versões argentina, chilena e colombiana duram 15 min., 60 min. e 40 min., respectivamente.

A venda do direito de emissão ou formato de programas televisivos para outros países é há-
bito das grandes produtoras e emissoras de televisão, as quais visam não só o lucro nacional, como 
também o internacional. Medina (2007), discorrendo sobre a prática de “exportação comercial” de 
séries espanholas, afirma: 

Es habitual que las grandes productoras españolas procuren vender sus programas en mercados interna-
cionales. En algunos casos, venden la versión original, y en otros casos la cadena cede los derechos a la 
productora y ésta vende el guión y el asesoramiento en producción a otros países (MEDINA, 2007, p. 57).

O processo de adaptação de séries televisivas é realizado através de modificações no roteiro 
original no que tange às questões linguísticas e culturais, preservando o formato inicial. Segundo 
Puebla Martínez (2012),

adaptar es modificar una obra, de cualquier tipo, para que pueda difundirse entre un público distinto de 
aquel al que iba a ser destinado o, simplemente, darle una forma diferente de la original. De este modo, 
se sugiere la idea de que una adaptación artística está estrictamente vinculada a la necesidad de reinter-
pretar un producto según unas necesidades específicas de un colectivo, como puede ser asemejarlo al 
entendimiento propio de una cultura local (PUEBLA MARTÍNEZ, 2012, p. 20, grifos nossos).

O corpus de nossa pesquisa constitui-se dos primeiros episódios de Aquí no hay quien viva 
(Argentina, Telefe, 2008); Aquí no hay quien viva (Chile, Chilevisión, 2009); Aquí no hay quien viva 
(Colômbia, RCN, 2008); Aquí no hay quien viva (Espanha, Antena 3, 2002), os quais estão disponí-
veis no YouTube. Nesses episódios, se retrata a chegada de um jovem casal a um excêntrico con-
domínio residencial. Antes de chegar ao apartamento, que fica no último andar, o casal conhece 
alguns moradores do edifício e acabam se envolvendo em uma grande confusão causada pela sua 
chegada. Ao longo do capítulo, todas as personagens aparecem e participam da desordem, sendo 
que, ao seu final, o edificio volta à tranquilidade. Castillo e Rey (2010, p. 199 apud GORDILLO, 1999, 
p. 24) apontam que esta seria outra característica da sitcom: “[...] surge el conflicto y se resuelve, 
por lo que no queda pendiente para el episodio siguiente”. O capítulo segue o mesmo padrão nar-
rativo em todas as versões, com exceção à versão argentina que, por ter duração inferior às outras, 
não tem a mesma quantidade de cenas.

Em virtude da incipiência de nossa pesquisa, este trabalho será mais descritivo que analíti-
co. Assim, descreveremos os primeiros dados linguísticos levantados, embora também pretenda-
mos fazer menção aos aspectos culturais que, até o momento, nos pareceram relevantes.
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“Porotos” versus “frijoles”: aspectos de variação linguística
Considerando a variabilidade da língua em todos os níveis de análise (CAMACHO, 2012, p. 62), 

começaremos nossa análise pela variação no nível lexical, o qual, segundo Ramírez Vaquero (1996, p. 
39), é “[...] uno de los aspectos que mejor refleja la variación dialectal”. Ao ver o nome do primeiro 
episódio nas quatro versões já nos deparamos com um elemento de variação. O episódio piloto se 
chama “Érase una mudanza” nas versões original, chilena e argentina. Na versão colombiana, entre-
tanto, passa a se chamar “Érase un trasteo”. Segundo o Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE), trata-se de um colombianismo. No Breve Diccionario de Colombianismos, o verbo trastear é 
considerado sinônimo de “mudar de vivienda”. O dicionário agrega que se trata de um verbo usado 
em contexto coloquial. 

A seguir, apresentamos uma tabela comparativa das quatro versões, na qual aparecem al-
guns elementos lexicais que sofrem variação:

Tabela 1 Variação de nível lexical.
Versão original Versão argentina Versão chilena Versão colombiana

Móvil – Celular Celular

Mirilla Mirilla Ojo de la puerta Ojo mágico

Piso – Departamento Apartamento

Conserje Portero Conserje Portero

Também nos deparamos com algumas questões de variação morfossintática, como o uso do 
artigo definido el diante de apelido: “Te dejó el Manolo”/“Te dejó Manolo”. Essas construções apa-
recem em uma conversa entre duas irmãs, sendo a primeira presente na versão chilena, enquanto 
que a segunda é da versão original.

Na versão original, nos chama a atenção o uso do pronome complemento le na função de 
objeto direto, fenômeno linguístico conhecido como leísmo: “le he visto”/“le han insultado”. Nas 
demais versões não encontramos esses usos. Em relação às formas de tratamento em contexto 
informal, no plural, percebemos o uso do pronome vosotros (“No empecéis sin mí...”) na versão 
espanhola, em contraste ao uso de ustedes (“No vayan a empezar sin mí...”) nas versões chilena 
e colombiana. Na versão argentina, embora não apareça a mesma construção, usa-se ustedes de 
forma absoluta (Les queríamos transmitir eso de uma manera muy especial...). No singular, na ver-
são argentina, em consonância ao que diz Carricaburo (1999, p. 30 apud MENEZES, 2006, p. 57), o 
pronome vos predomina nas relações informais (“Si vos te hubieras casado no tendrías por com-
pañía un perro”). Segundo a autora (idem), “[…] prácticamente en la lengua oral su empleo es ab-
soluto” (op. cit., p. 30). Na versão colombiana, usted é utilizado por grande parte das personagens, 
inclusive em relações simétricas (“¿Usted no se había ido pa’el supermercado?”). Na chilena, por 
sua vez, há uma alternância entre o uso do vos e tú. No caso do voseo, trata-se do tipo verbal (“No 
tienes vergüenza” [tú]/“Estai muy rebelde” [vos]). Na versão original, o uso do pronome tú é pleno 
(“¿Por qué siempre me tienes que estar recordando?”).
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Irse a Cartagena o a Ibiza: ¿Es lo mismo?
Ao cotejar as quatro versões, nos deparamos com alguns elementos que fogem à análise es-

tritamente linguística: são os elementos culturais. Para descrever e discutir as questões aqui apre-
sentadas em torno ao conceito de cultura, nos baseamos em Eagleton (2003) que, entre diversas 
definições, apresenta uma que a nós nos interessa. Segundo ele, cultura seria um

[...] complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo especí-
fico. [...] a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropri-
adas de agir em contextos específicos (EAGLETON, 2003, p. 54-55). 

Cogollos (2004), trabalhando com séries televisivas das comunidades autônomas da Espa-
nha, apresenta alguns elementos que funcionam como mecanismos de construção de identidade 
cultural. São eles:

Localización geográfica; Exteriores, arquitectura y edificios; Nombre de los personajes; Actividades eco-
nómicas y profesiones; Conflictos sociales y temas de actualidad; Lengua propia; Humor autóctono; 
Música y folclor; Otros elementos, como la aparición de personajes autóctonos famosos, las relaciones 
familiares, las marcas comerciales u otras manifestaciones culturales (COGOLLOS, 2004, p. 72).

No que tange à localização geográfica, embora não haja indícios claros, nos parece que to-
das as versões estão ambientalizadas nas capitais, a saber: Buenos Aires, Madri, Santiago e Bogotá. 
No episódio piloto, no qual está centralizada nossa pesquisa, podemos citar os diferentes desti-
nos turísticos do casal gay do edifício: na versão espanhola, eles vão para Ibiza, destino de férias 
comum dos espanhóis. Em contrapartida, na versão argentina, o casal vai para a Tríplice Frontera 
(em referência à fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil). Na versão chilena, comentam que 
vão para Mendoza (província argentina que está localizada às margens da Cordilheira dos Andes e 
próxima à capital do Chile, Santiago). O destino do casal na versão colombiana é Cartagena, uma 
cidade turística do estado de Bolívar, na Colômbia.

Alguns alimentos consumidos durante o episódio também apresentam variação, uma vez 
que, enquanto os Cuesta, uma tradicional família espanhola, almoça sopa de lentilhas, na mesma 
cena das versões chilena e colombiana, come-se sopa de feijão. Parece-nos mais uma alteração de 
natureza cultural, uma vez que “sopa de lentilha” é um dos pratos mais tradicionais da Espanha, re-
lacionado às camadas sociais mais pobres. No entanto, acreditamos que, por não ter esse mesmo 
significado no Chile e na Colômbia, foi trocado por um prato culturalmente equivalente. 

Há, na série, uma personagem alcoólatra. Na versão original, ela é viciada em chinchón, 
uma bebida fabricada na cidade de Chinchón, em Madri. Nas versões chilena e colombiana, a per-
sonagem toma Cabernet Sauvignon e Ginebra, respectivamente.

Nos chama a atenção, ainda, a variação em torno ao cargo de síndico, já que, na versão 
original, ele se apresenta como Presidente de la comunidad, na versão argentina, é Presidente de 
consórcio, na chilena, Presidente del edificio y de la Junta de vigilancia, e, na versão colombiana, 
Presidente de la asamblea de coproprietarios.

Em relação aos nomes, apelidos e sobrenomes das personagens, encontramos um curioso 
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dado: na versão espanhola, há uma senhora cujo nome, pelo qual todos a chamam, é Concha, ape-
lido comumente designado na Espanha a quem se chama Concepción. Entretanto, esta palavra tem 
conotação vulgar em algumas regiões da América hispano-falante, podendo ser traduzida como 
“boceta”, segundo o Diccionario Esencial (MORENO; GONZÁLEZ, 2006). Dessa maneira, embora 
algumas personagens tenham o mesmo nome em todas as versões, isso não ocorre neste caso, já 
que seu uso nas versões argentina, chilena e colombiana poderia acarretar em um problema de or-
dem semântica. Na versão chilena, por exemplo, ela recebe o apelido Maruja, cognome de María. 
Segundo o Diccionario Clave, esta palavra ainda pode significar “Mujer dedicada exclusivamente a 
las tareas domésticas y al cuidado de la familia”.

Conclusões parciais: inquietações
A partir dos dados citados, nos reservamos, nesta seção, à reflexão sobre o processo de adap-

tação, tanto linguística quanto cultural, partindo dos questionamentos que nortearão nossa pesquisa. 
Embora não nos seja possível explicar os fatores que levaram as emissoras à escolha entre 

adaptação ou emissão da série original, nos parece sumamente significativo o fato de o programa 
ter sido adaptado em países que compartilham o mesmo idioma.

Nesse sentido, trazemos à baila uma discussão sobre os gêneros de consumo massivo dos 
meios de comunicação no universo hispânico levantada por Fanjul (2011): 

Junto com esse consumo de produtos traduzidos ou feitos em espanhol para distri-
buição geral, também haverá produções das culturas nacionais que atingirão grande 
sucesso nos outros países [...] assim, a partir dos anos 1940, o cinema melodramático 
mexicano, a canção popular espanhola, o tango argentino e os ritmos caribenhos, entre 
outros, serão vistos e ouvidos no continente hispano-falante todo. Esse sucesso não 
quer dizer que o público entendesse ‘tudo’ o que ouvia. Sem dúvida, havia lacunas e 
uma fluidez de compreensão bem menor em comparação com qualquer produto local 
(FANJUL, 2011, p. 315-316). 

Levando em consideração as adaptações locais citadas neste trabalho, nos questionamos 
sobre o movimento de circulação ocorrido a partir dos anos 1940: as adaptações vão em contramão 
desse movimento? Afinal, por que a série foi adaptada em países que também falam espanhol?

O jornal venezuelano El universal (2015), em uma nota sobre a feira audiovisual da National 
Association of Television Program Executives (NATPE) de 2015, informa que “El salto cualitativo 
dado en los últimos años por el sector audiovisual español encuentra cada vez mayor acogida en el 
mercado hispanoamericano, especialmente en el ámbito de la ficción” (LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
PEGA DURO…, 2015, grifos nossos). Nos últimos anos, têm-se importado muitos programas da Es-
panha, diferente do que ocorria na década de 80, quando os EUA ainda tinham forte influência na 
televisão da américa latina (ANTOLA; ROGERS, 1984, p. 11).

As adaptações são oriundas de países que exercem grande influência no que se refere à 
economia e à política. Possuem, ainda, um centro de “prestígio linguístico”. Segundo Fanjul (2011),
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as formas em variação que se consagram como prestigiosas no seu raio de influência correspondem 
aos usos dos setores de maior peso nos campos cultural e econômico. De cidades como Buenos Aires, 
Bogotá, México, Lima, Santiago, Caracas ou Madri impõem-se, com grande participação da escola e da 
mídia, modos de falar regionalmente percebidos como “cultos”, considerando aqui regiões amplas, que 
em vários casos ultrapassam as fronteiras de um só país (FANJUL, 2011, p. 304, grifos nossos).

Puebla Martínez (2012, p. 33), analisando a adaptação espanhola da série argentina Her-
manos y Detectives conclui, no que se refere à língua, que “[...] se modificaron únicamente algunos 
términos propios de la variedad del idioma correspondiente a Argentina o a España”. 

Como se descreveu neste trabalho, constatamos, até o atual momento de nossa investiga-
ção, que em nosso corpus os roteiristas fazem alterações pontuais no que se refere à gramática. 
Sendo tão poucas as diferenças linguísticas observadas, não seria a motivação para as adaptações 
mais cultural do que propriamente linguística? É esta a pergunta que tentaremos responder no 
decorrer desta pesquisa que está se iniciando.
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AS RELAÇÕES DE PODER NO ROMANCE 

TESTEMUNHAL EN CUALQUIER LUGAR,  

DE MARTA TRABA 

Giselle Bomfim Cerqueira1 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Fapesb

Introdução
Considerado um gênero recente, a teoria testemunhal cresceu e vem possibilitando a ex-

pressão de culturas com uma inserção precária no universo escrito e numa existência exclusiva-
mente oral, afirma Seligmann-Silva (2003). O romance em questão se trata de uma união de relatos 
individuais, que estão refletidos no pano de fundo terrível que foi a ditadura, criando, assim, um 
cenário fantasmagórico de alucinação coletiva, considera Vidal (2004). 

É nessa perspectiva que este artigo apresenta um estudo realizado em torno do gênero 
testemunho e da realidade ditatorial na Argentina no romance testemunhal En cualquier lugar, de 
Marta Traba. Para tanto, à luz das teorias de Moraña (1995), Vidal (2004) e Foucault (1987), analisa-
mos a obra com intuito de definir e destacar as relações de poder, repressão e tortura presentes na 
obra, além de aprofundar estudos sobre história e literatura latino-americanas por meio da autora 
supracitada e do contexto histórico de sua obra.

Moraña (1995, p. 488) define que a literatura testemunhal é o entrecruzamento entre nar-
rativa e história, o elo da ficção e realidade, e tem o intuito de veicular uma denúncia de forma que 
possa ser considerada literatura de resistência, ao abordar problemáticas sociais vivenciadas por 
grupos subalternos.

Ao mesmo tempo, Foucault (1987) considera que o poder 

[...] não se aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma proibição, aos que ‘não têm’; ele os 
investe, passa por eles e através deles; apoia-se neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse 
poder, apoiam-se por sua vez nos pontos em que ele os alcança (FOUCAULT, 1987, p. 30).

A partir destes conceitos, analisaremos a presença do testemunho e da realidade ditatorial na 
Argentina na obra, uma vez que este evento histórico caracterizou-se por ser um período memorável na 
Argentina e em todo Cone Sul, no qual muitos familiares ainda buscam notícias sobre entes desapare-

1  Trabalho orientado pela Professora Raquel da Silva Ortega, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
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cidos. O testemunho é um gênero que denuncia fatos traumáticos que foram vividos por grupos sociais 
marginalizados; assim, não permite o esquecimento destes fatos e também os tornam conhecidos por 
aqueles que não viveram tais eventos.

Assim, objetivamos, com este artigo, apresentar os resultados finais de nossa pesquisa de 
Iniciação Científica, que visa investigar e analisar, na tessitura ficcional de Marta Traba, as relações 
de poder como resultantes dos processos de resistência. Este estudo torna-se relevante devido ao 
interesse em discutir um testemunho do que significou, para a sociedade, nos âmbitos histórico, 
político e social, viver o trauma social que foi a ditadura, bem como o medo e a marginalização 
que estiveram presentes no cotidiano das mulheres envolvidas na militância política. Dessa forma, 
as vozes que antes se encontravam silenciadas ganharam espaço privilegiado no âmbito literário, 
permitindo assim um elo entre o literário e histórico.

En cualquier lugar: abuso de poder, repressão e tortura
En cualquier lugar, romance póstumo de Marta Traba, relata a história que se passa numa es-

tação de trem abandonada de nome e localização desconhecidos, onde sei mil exilados moravam em 
situação precária. Protagonizado por mulheres (Flora, Ana e Mariana), que são exiladas, torturadas, per-
seguidas, e que possuem participação ativa dentro da sociedade e tentam sobreviver à marginalidade.

A história do romance se inicia com o suicídio de Flora. A partir deste acontecimento, de-
sencadeiam-se vários fatos que marcam os demais personagens: “[...] Flora se pegó un tiro. La lle-
varon al hospital pero no había nada que hacer” (TRABA, 1998, p. 65). O ato de Flora desestrutura 
as frágeis ficções que cada um dos personagens constrói para sobreviver (VIDAL, 2004).

Considerado um romance “real”2 do exílio, a obra citada inicia com marcas do abuso de po-
der, repressão e tortura que marcam os habitantes da estação do passado, presente e futuro, bem 
como aborda os temas centrais da década de 1970-1980, em uma América Latina dominada pelos 
regimes militares, onde os fatos ficcionais interpenetrados ao real tem sua veracidade questionada.

Dessa forma, o simbólico e o real são recriados subjetivamente, com o intuito de manter a 
memória de eventos marcantes viva, por meio de um narrador ficcional, de um grupo pertencente 
à classe subalterna. O romance 

se centra sobre un grupo de exiliados latinoamericanos en Europa, en los cuales es visible la persistencia 
de viejos conflictos pero es perceptible también, de modo mucho más notorio, las transformaciones que 
irán experimentando debido quizás a que son ellos, en su gran mayoría, gente joven entre 20 y 30 años 
(TRABA, 1998, p. 34).

Neste sentido, Vidal (2004, p. 43) corrobora que “[...] o exílio e a derrota caminham juntos, 
assim como antes caminhavam juntos o projeto individual e o projeto político”, implicando assim 
numa experiência traumática, que é para Freud “[...] aquela que não pode ser totalmente assimilada 
enquanto ocorre” (SELIGMANN-SILVA, 2003a, p. 48).

Após a queda do governo de Juan Domingos Perón na Argentina – e com a tentativa de trans-
formação das estruturas sociais ou mudança do rumo histórico adotado –, iniciou-se uma forte re-

2  Entendemos o “real” não como a realidade, mas sim como a sua representação, ou seja, como o que tem 
compromisso com a realidade, mas não é a própria.
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pressão contra militantes políticos, sociais e culturais. Os países latino-americanos, nas décadas de 
70-80, tornaram-se espaço de tortura, marginalização, pobreza, repressão política e social, desapare-
cimento e medo, nos quais centenas de pessoas desapareceram e milhares foram torturadas.

A ditadura argentina impôs uma série de formas de eliminar pessoas que considerava “sub-
versivas”, dentre elas as que estavam vinculadas a grupos guerrilheiros, civis não envolvidos com a 
militância política de nenhuma forma, estudantes secundaristas, universitários, empresários, apo-
sentados, entre outros. A ditadura militar fez quase uma centena de “voos da morte”, jogando em 
alto mar entre 1.500 e 2.000 prisioneiros vivos (MARIANO, 1998 apud PRIORI, 2006).

Naquele período, um grupo de mães e alguns pais dos torturados, exilados e assassinados 
realizam um movimento na Plaza de Mayo, na Argentina, com o intuito de responsabilizar os culpa-
dos pelos desaparecimentos dos seus filhos durante o regime militar. As “Mães da Praça de Maio” 
se tornaram um grupo internacionalmente reconhecido pela coragem de enfrentar o governo re-
pressivo através de manifestações pacíficas, com o objetivo de saber quem são os assassinos de 
seus filhos, mesmo após constantes confrontos dos ideais políticos.

O exílio é uma ruptura que, por um lado, gera uma revisão intensa da história pessoal e co-
letiva que de outro modo talvez não se fizesse. Por outro lado, é uma experiência de padecimento 
que abala profundamente o sentido de realidade (VIDAL, 2004, p. 46).

A partir destas considerações, analisamos a realidade vivida pelos personagens durante o 
período ditatorial descrita no romance. O poder é constituído historicamente e é uma prática social 
na qual sua definição vai mudando diacronicamente, assim como sua forma de representação. Os 
diversos grupos sociais, em várias épocas, pensam e definem o poder, que se trata de um aspecto 
denunciador e geralmente é reproduzido pelos privilegiados. Assim, Foucault corrobora que 

o poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir totalmente até meados do século XIX. 
Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como objeto 
a perda de um bem ou de um direito. Porém, castigos como trabalhos forçados ou prisão — privação 
pura e simples da liberdade — nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao 
corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra (FOUCAULT, 1987, p. 19) 

Foucault afirma que o poder não está situado em nenhum lugar específico: provém de to-
dos os lugares e, além disso, não existe como coisa, mas sim como relações de poder, de relações 
mais ou menos organizadas, coordenadas, e que, de alguma forma, procuram fixá-lo. 

Dessa forma, em acedência com os postulados de Foucault, Traba retrata no romance como 
a tortura, a repressão, as atitudes brutais e a constante marginalização estiveram presentes no 
cotidiano das mulheres com participação ativa na sociedade que estavam à busca de seus entes 
próximos, com o testemunho daquele que sobreviveu de modo incompreensível à morte.

Flora parecía un fantasma; ¿cuántos kilos había perdido en tres meses? [...] Tenía la piel de la cara pegada a 
los pómulos, lo que le daba una expresión de dureza. El pelo cortado con cuchillo, y unos mechones lacios 
le caían en la frente. Llevaba la misma ropa que tenía cuando la agarraron [...] (TRABA, 1998, p. 99).

Destacamos, no fragmento citado anteriormente, como as questões relacionadas ao poder e autori-
tarismo mobilizaram os líderes, provocaram injustiças sociais e violações contra os direitos humanos. O abuso 



• 786 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

de poder, a repressão e a tortura marcaram fortemente o período e são retratados de maneira constante na 
obra: “[…] Yo no podía sentir más que la terrible opresión en la cabeza, el golpeteo duro contra las sienes, y 
veía que Ester no paraba de llorar y gritar “qué le hicieron, qué le están haciendo” (TRABA, 1998, p. 102). 

É neste sentido que destacamos as relações de poder analisadas na obra. Estas são apresen-
tadas por meio: 1) do exercício de poder, por parte do governo ditatorial, mediante torturas, assassi-
natos, repressão e, consequentemente; 2) a perda de poder dos oprimidos, militantes, perseguidos, 
e; 3) o empoderamento, no que tange à literatura de testemunho, que restitui o poder dos que foram 
reprimidos, poder este retirado pela ditadura, ratifica Aydos e Figueiredo (2013).

Se antes (décadas de 1960/1970) não se consideravam ainda como ‘vítimas’, pois a tortura era um rito 
de passagem no percurso militante; e se, posteriormente (1980), essa condição foi sendo subjetivada; ao 
logo da década de 1990 a categoria ‘vítimas da ditadura’ foi sendo politizada como instrumento de re-
conhecimento e reivindicação de direitos; e nos anos 2000 ganhou uma adjetivação extra de “vítima-he-
rói”, pois, conforme mencionamos, houve tanto o empoderamento da trajetória pessoal quanto a res-
significação política do conceito no contexto da redemocratização (AYDOS; FIGUEIREDO, 2013, p. 408).

Dessa forma, a obra supracitada se enquadra como romance testemunhal por, de modo geral, 
desconstruir os gêneros tradicionais e incorporar elementos que são reservados à ficção. Destarte, 
Seligmann-Silva (2003) considera importante que a literatura de testemunho é um conceito que, nos 
últimos anos, tem feito com que muitos teóricos revejam a relação entre a literatura e a “realidade”.

O testemunho do Cone Sul opera como uma forma de memória coletiva que recupera a 
história negada pelas ditaduras, a elabora e divulga dentro do marco da resistência popular, afirma 
Moraña (1995). Do mesmo modo, Seligmann-Silva (2003c, p. 37) complementa que a literatura 
testemunhal é uma face da literatura que vem à tona na nossa época de catástrofes e faz com que 
toda história da literatura seja revista por meio do questionamento da sua relação com o “real”. 

A literatura testemunhal é o veículo mais eficiente para retratar os eventos traumáticos, tendo 
em vista seu caráter inverossímil, ou seja, inacreditável. De tal modo, quem testemunha não necessari-
amente passou por tais eventos traumáticos, mas sim, por meio da literatura, procura um consolo que 
parece nunca alcançar.

Do mesmo modo, Seligmann-Silva (2003b) define que o gênero testemunho existe na área 
enfeitiçada da dúvida, a acepção de testemunho como sobrevivente e como mártir que indica a cate-
goria excepcional. Em concordância, Moraña (1995) corrobora que a literatura testemunhal inibe ou 
mascara a presença autoral com intuito de eliminar a distância entre o autor e o mundo representado. 

Bajaba la escalera del edificio con pasos rápidos y sólo en el borde de la acera, con la mano lista para lla-
mar un taxi, le sobrevenía un velocísimo dolor; ¿dónde estaba?, ¿en qué ciudad?, ¿adónde iba? Salía de 
ese súbito aturdimiento mirando fino hacia fuera para reconocer un camino que recorría todos los días. Y 
entonces el nombre de la ciudad se iba deletreando y la sensación del inminente peligro se amortiguaba. 
Así, el mundo se convertía cada vez más en un lugar de extrañas sílabas. Le era imposible reconstruir una 
sola frase. Cada palabra era una tabla flotando en un mar embravecido y silencioso, sin orillas, y ahí estaba 
ella, aferrada (TRABA, 1998, p. 48).

Traba aborda as ambiguidades e conflitos da cultura de esquerda que seriam discutidos nos 
anos posteriores à ditadura como resistência aos ideais políticos que alimentaram várias gerações, 
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sendo vislumbrada a possibilidade de extrair da atopia do exílio um espaço literário onde se possa 
elaborar a experiência traumática, afirma Vidal (2004); e confirmamos no fragmento da obra citado.

Em consonância, Fontes relata que 

o relato feminino se caracteriza pela necessidade de demarcar a presença das subjetividades que não 
foram acolhidas pelo discurso androcêntrico. Esquecidas ou renegadas, essas vozes foram silenciadas, 
mas não foram emudecidas, e o testemunho daquelas existências denuncia de que modo a narrativa tes-
temunhal/autobiográfica entra em oposição ao discurso viril e se rebela contra uma ordem hierárquica, 
que impedia a presença da produção feminina que não estivesse pautada nos parâmetros estabelecidos 
ou que ousasse querer fazer parte do circuito literário com obras de gêneros comuns aos escritos por 
homens (FONTES, 1998, p. 391).

Portanto, de acordo com Moraña (1995, p. 514), o estudo do testemunho e da narrativa tes-
temunhal enfrenta, assim, a uma modalidade discursiva, que se apresenta com uma série de traços 
aparentemente paradóxicos; ou seja, há uma apropriação contraditória (real versus ficção) da lingua-
gem para narrar um fato verídico. Assim, analisamos a obra En cualquier lugar, da escritora argentina 
Marta Traba, que expõe o relato do poder como meio de denúncia e participação efetiva da mulher 
por meio da subversão e da crítica às estruturas de poder, bem como o ato de resistência contra qual-
quer forma de autoritarismo; neste romance, encontramos relatos de sequestro, solidão, tortura e 
extermínio como rupturas da subjetividade, vividas na ditadura.

Considerações finais
Neste artigo procuramos apresentar um panorama sobre a maneira como o período ditato-

rial na Argentina é retratado na literatura e como a obra En cualquier lugar, de Marta Traba, pode ser 
classificada como romance testemunhal. Assim, observamos que a obra expõe os relatos de abuso 
de poder, violência e repressão, imposições da ditadura nas décadas de 70 e 80 na Argentina e nos 
demais países que compõem o Cone Sul.

É neste sentido que Marta Traba cria o efeito de realidade na ficção ao expressar fatos reais 
– como a experiência traumática de quem sobreviveu a ditadura e a revolta das mães da Praça de 
Maio – por meio dos relatos ficcionais interpenetrados ao real. Dessa forma, dá-se voz ao grupo 
de marginalizados possibilitando, assim, a classificação do gênero testemunhal como narração de 
urgência, ou seja, a denúncia das arbitrariedades e das privações de direitos humanos.

O romance assume, assim, o compromisso político e ideológico de manter vivas na memória 
as torturas, as mortes e os desaparecimentos, até hoje sem explicação, tendo em vista que os margi-
nalizados não possuíam meios para se expressar e denunciar, precisando, então, recorrer à literatura 
como meio de denúncia.

O estudo de En cualquier lugar à luz das teorias de Moraña (1995) e Foucault (1987) sobre 
o gênero testemunho e poder apresenta o discurso subalterno que, durante o regime ditatorial, foi 
submetido por décadas ao silêncio, impossibilitado de relatar sua versão da história, o que revela uma 
união de imagens marcantes do exílio, proporcionando ao leitor uma narrativa comovente e intensa, 
deixando registradas as lembranças de uma memória de ofensas e ultrajes que se nega a desaparecer.
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CONVERSACIÓN AL SUR, DE MARTA TRABA: 

ENTRE A MEMÓRIA E A HISTÓRIA

Luana Isabel Silva de Assis1

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
ICB/UESC

Introdução
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa de Iniciação Cientifica realizada na Uni-

versidade Estadual de Santa Cruz por meio do projeto Poder, memória e história em narrativas 
latino-americanas. O objetivo é discutir a relação entre memória e história na obra testemunhal 
Conversación al Sur, de Marta Traba.

A escritora Marta Traba viveu a experiência do exílio e retrata, a partir de suas impressões e 
da perspectiva feminina, o período ditatorial do Cone Sul, abordando questões como a morte, tor-
turas, desaparecimento e a injustiça. O romance apresenta eventos fictícios e, ao mesmo tempo, 
ficcionaliza eventos reais, narra os tipos de repressão, o trauma e o horror gerados pelas ditaduras 
no seu país. Através das narrativas testemunhais, o indivíduo pode relatar sua história não oficial, e 
o gênero testemunho se compromete com aqueles a quem o silêncio sempre foi imposto.

Através deste estudo foi possível conhecer e divulgar a obra da escritora, versar sobre o 
gênero testemunho e aprofundar os estudos sobre história e literatura latino-americanas no que 
se refere ao período do regime ditatorial. Nossa pesquisa foi de cunho bibliográfico, no qual lemos 
e discutimos estudos teóricos de conceitos relevantes sobre história/memória. Primeiramente, va-
mos expor um panorama do contexto histórico da ditadura militar no Cone Sul; depois, apresenta-
mos uma análise da narrativa Conversación al Sur e, por fim, trataremos da relação entre memória, 
história e testemunho na obra.

Contexto histórico 
Entre 1960 e 1980 (principalmente), os países da América Latina viveram regimes militares. 

Um exemplo foi a operação Condor, criada em 1971 no Chile e iniciada pela Conferência Regio-
nal de Inteligência Nacional, tendo sido uma das medidas tomadas para instaurar a repressão na 
América Latina. Através da operação Condor ocorria troca de informações entre militares de países 
da América do Sul e eram organizadas ações para instalar as ditaduras militares, que reprimiam 
subversões e conflitos praticados por comunistas, líderes civis e todos aqueles que eram a favor de 

1 Trabalho orientado pela professora Raquel da Silva Ortega na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
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uma reforma política e socioeconômica.
Segundo Oliveira (2013, p. 37), os Estados Unidos, por conta de interesses políticos, econô-

micos, militares, e também para garantir sua hegemonia no sistema internacional, financiou as dita-
duras militares e colaborou para as repressões que ocorreram na América Latina, caracterizando o 
comunismo como um inimigo interno que colocava em risco a propagação do capitalismo de mercado 
livre e do liberalismo. A aliança entre os governos militares e a Agência Central de Inteligência nor-
te-americana (CIA) resultou em inúmeras mortes, desaparecimentos, prisões e exílios no Cone Sul. 

Um dos países que formam o Cone Sul e onde o regime militar atuou de forma intensa foi 
na Argentina. O golpe militar em 1976 foi resultado da repressão contra o governo de esquerda 
iniciado por Juan Domingos Perón (e após sua morte, assumido por sua esposa, María Estela de Pe-
rón) e da esquerda tradicional. Com a queda do governo de Perón, os militares assumiram o poder 
político e romperam com modelo de industrialização que era fundamentado com a participação do 
Estado, e no setor trabalhista passaram a adotar o modelo liberal-conservador, que considerava os 
interesses da elite agrária e do capital estrangeiro norte-americano.

Os militares focavam na “missão de salvar a pátria”, que seria o desenvolvimento econômico 
com o impulso da industrialização com a participação do capital estrangeiro. Pretendiam estabilizar 
politicamente a Argentina eliminando os conflitos peronismo/antiperonismo e instaurando o padrão 
ocidental e cristão, o que para eles era a forma adequada de o país se desenvolver harmonicamente.

A Doutrina de Segurança Nacional foi essencial para os militares colocarem em prática a sua 
missão e também para lidar contra o marxismo e o comunismo, reprimindo militantes políticos, 
sociais e culturais. Tudo que fosse contra o catolicismo de direita era considerado subversivo e ofe-
recia perigo à segurança nacional.

Os desaparecimentos, mortes e torturas começaram a ser divulgados a partir de 1984 (após 
o término da ditadura) através da Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. As revela-
ções mostraram os atos para fazer desaparecer ou matar pessoas consideradas inimigas do poder 
militar e os sequestros e mortes de bebês que nasceram clandestinamente na Escola de Mecânica 
da Armada (Esma). 

Outros indícios sobre a violência praticada pela ditadura militar na Argentina e em outros países do Cone 
Sul puderam ser desvendadas quando em dezembro de 1992 foram descobertos os arquivos da polícia 
secreta do Paraguai, o chamado Arquivo do Terror, que demonstra como as ditaduras militares colabora-
ram entre si (PRIORI, 2006, s/p).

A narrativa Conversación al Sur apresenta, em seu enredo, o contexto histórico da ditadura 
no Cone Sul, principalmente na Argentina. Em sua obra, Marta Traba cita Las madres de la plaza de 
mayo, mulheres que reivindicam seus parentes desaparecidos e que se mostraram como mais um 
grupo de resistência ao governo militar.

A repressão não conseguiu conter totalmente os grupos de resistência ao governo. Na Argentina, as 
Mães da Praça de Maio é originalmente um movimento de protesto das mães que tiveram seus filhos 
desaparecidos durante o regime militar. Desde então, o movimento tem confrontado as autoridades 
para responsabilizar os culpados pelos desaparecimentos dos seus filhos. As Mães da Praça de Maio 
tornaram-se um grupo internacionalmente reconhecido pela coragem de enfrentar o governo repressivo 
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através de manifestações pacíficas. Ainda hoje, lutam para saber quem são os assassinos de seus filhos 
(PRIORI, 2006, s/p).

A ditadura na Argentina começou a se estagnar com o sucateamento da indústria nacional, 
assim o poder dos militares demonstrou um enfraquecimento e, em 1983, a Argentina voltou a ser 
redemocratizada. A ditadura foi um momento histórico marcante na Argentina e em todo Cone 
Sul, e muitos familiares ainda buscam notícias sobre entes desaparecidos. As classes dominantes 
e a direita têm interesse no esquecimento dos fatos que ocorreram durante este período, porém 
grupos de esquerda, familiares e ativistas de direitos humanos buscam resgatar a memória para 
que a sociedade tenha conhecimento, em nome dos mortos e desaparecidos, da violência política 
que a ditadura impôs.

Análise da narrativa Conversación al Sur
A obra Conversación al Sur, de autoria da escrita argentina Marta Traba, é um romance, pois 

sua narrativa é longa, com quantidade elevada de personagens e conflitos, além do tempo e espaço 
entre os fatos serem dilatados.

Dividido em duas partes, seu enredo é não linear, já que os acontecimentos não estão em 
uma ordem natural, girando em torno dos fatos da ditadura latino-americana, principalmente 
em Buenos Aires, Montevideo e Santiago. No desenrolar da narrativa, são citados episódios da 
época, como a matança de Trelew (fuzilamento de 16 militantes políticos na cidade de Trelew, na 
Argentina), a matança em Santiago, as Mães da Praça de Maio, a forma como ocorriam as perse-
guições, os tipos de tortura etc. 

Os personagens principais são as protagonistas Irene, uma ex-atriz de 40 anos, e Dolores, 
uma jovem militante de 28 anos. Irene teve sua vida relacionada com os problemas que acometi-
am os países sul-americanos; seu filho e a esposa grávida estão desaparecidos em algum lugar do 
Chile. Dolores viveu como uma perseguida política, era totalmente envolvida com os movimentos 
sociais: uma ativista e lutadora socialista. Irene presenciou o desaparecimento de companheiros 
e passou pelo terror de ser perseguida e torturada, chegando a abortar devido aos chutes defe-
ridos em sua barriga. Dolores, lésbica, chegou a nutrir uma paixão por Irene no passado, quando 
se conheceram e Irene ainda atuava no teatro. Os personagens secundários são companheiros de 
militância de Dolores: Luisa (Flaquita), Victoria, Antonio, Tomás, Nestór, Enrique (companheiro de 
Dolores), Juan, Abel, Pablo e Andrés. Outros personagens são Elena (mãe de Victoria), o filho e a 
nora de Irene, os militares e os pais de Dolores.

A história se passa em uma casa de praia onde está Irene. Dolores chega depois, a sua 
procura. Neste espaço, as personagens relembram momentos e histórias, em um clima de medo e 
frustação. O conflito principal ocorre entre as duas personagens principais: Irene é otimista e Dolo-
res realista, uma não compreende a forma como a outra leva e enxerga a vida. Elas também entram 
em conflito quando recobram fatos que foram traumatizantes para ambas. Observamos, ao longo 
do texto, como é incômodo para as personagens falar sobre alguns assuntos, e que a conversa trará 
à tona fatos que elas preferem não lembrar.

O tempo da narrativa é psicológico, pois os fatos são narrados em uma ordem determinada 
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pelo desejo e pela imaginação do narrador e dos personagens que, através de diversos flashbacks, 
retornam no tempo. O texto possuiu dois tipos de narradores: um em terceira pessoa e narradores 
protagonistas que são as personagens centrais.

O tema, ou seja, o argumento sob o qual se desenvolve a história é o período ditatorial de 
países da América Latina e a repressão durante este período, sendo desenvolvido mediante rela-
tos das personagens sobre o conflito entre militantes e militares, sobre o desejo de poder, e sobre 
mortes, torturas, desaparecimentos e angústia dos familiares das vítimas. As personagens narram 
não só suas histórias e impressões, mas também as dos personagens secundários. 

A mensagem da história é o relato de vítimas da ditadura, direta ou indiretamente, como é o 
caso de Irene e Dolores e dos demais personagens do romance. As falas dos personagens são registra-
das através do discurso direto, com a fala do personagem sem a interferência do narrador, e também 
através do discurso indireto, quando o narrador expõe a fala ou pensamento do personagem. 

Esta obra possui características do gênero testemunhal, já que cumpre o papel de relatar, de 
maneira ficcional, fatos da história, dando voz aos que foram vítimas e apresentando a relação en-
tre a memória dos personagens e uma parte da História da América Latina. Mediante uma narração 
ficcional e com as personagens Irene e Dolores, Marta Traba retratou fatos que foram reais: a re-
pressão dos que tinham o poder, a fragilidade e a clandestinidade dos perseguidos (principalmente 
das mulheres) e como os que lutavam pela democracia e pelo direito a vida eram considerados 
uma ameaça à ordem e a segurança dos demais. 

História e memória em Conversación al Sur
A memória costuma ser definida como um processo parcial e limitado a lembrar de fatos 

passados, ou o que consideramos como passados e que não permitem a precisão por envolverem 
esquecimentos, omissões, distorções, reconstruções etc. “[...] Há ainda uma significação vulgar que 
remete à Memória a uma categoria estática relacionada à imagem de depósito de dados. A Memó-
ria surge então como mera atualização mecânica de vestígios” (BARROS, 2009, p. 39). 

Porém, Barros (2009) defende que a memória não é apenas um determinado mecanismo 
que possuímos e que nos possibilita armazenar dados ou informações coletivas ou individuais: pri-
meiramente, ela é criativa e nos permite realizar produções simbólicas, estabelecendo identidades 
entre grupos. O entendimento em relação à memória vai se modificando e ela passa a ser obser-
vada como um fenômeno complexo, que vai além da ordenação de vestígios da releitura deles; ela 
perde propriedade de passiva e passa a ser compreendida como um processo profundo e ativo.

A Memória, portanto, já não pode mais nos dias de hoje ser associada metaforicamente a um ‘espaço 
inerte’ no qual se depositam lembranças, devendo ser antes compreendida como ‘território’, como es-
paço vivo, político e simbólico no qual se lida de maneira dinâmica e criativa com as lembranças e com os 
esquecimentos que reinstituem o Ser Social a cada instante (BARROS, 2009, p. 37). 

A memória coletiva possui uma relação com a história, pois esta, juntamente com a his-
tografia, torna-se um dos “lugares de memória” em conjunto com as recordações humanas, com 
as fotografias, as tradições, os mitos e outros âmbitos nos quais se produz a memória coletiva. 
Mas não podemos delimitar a historiografia apenas a este posto de “lugar de memória”, pois ela 
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é ampla e apodera-se da memória coletiva e das individuais como um recurso para originar os 
conhecimentos historiográficos. Assim, podemos observar que elas se englobam e interagem, mas 
não podem ser vistas como a mesma coisa. 

Dentro da interação entre memória e história, pode-se extrair um leque de riquezas; Selig-
mann-Silva (2003b, p. 373) afirma que um registro não apaga o outro; a memória e a história se 
alimentam e recorrem-se, porque a história não restitui o “passado por inteiro”, e a memória tam-
bém não tem domínio sobre todo o passado, por conta do esquecimento, dos traumas e por não 
podermos controlá-la. Sendo assim, toda (re)inscrição do passado nunca é total.

[...] não existe uma História neutra; nela a memória, enquanto uma categoria abertamente mais afetiva 
de relacionamento com o passado, intervém e determina em boa parte os seus caminhos. A memória 
existe no plural: na sociedade dá-se constantemente um embate entre diferentes leituras do passado, 
entre diferentes formas de ‘enquadrá-lo’ (SELIGMANN-SILVA, 2003a, p. 67).

Dentro desta relação entre memória e história na narrativa Conversación al Sur, existe um 
outro elemento importante, que é o testemunho. A literatura de testemunho é uma face da lite-
ratura que levantou um questionamento da relação e do compromisso da literatura com o “real”. 
Esse “real” não é a “realidade”; o “real” no testemunho é uma representação e compromisso com 
os fatos reais e busca narrar o trauma. 

Se compreendermos o ‘real’ como trauma – como uma perfuração na nossa mente e como uma ferida 
que não se fecha – então fica mais fácil de compreender o porquê do redimensionamento da literatura 
diante do evento da literatura de testemunho (SELIGMANN-SILVA, 2003b, p. 383). 

A relação entre literatura e realidade é complexa; porém é a ficção que permite que certos 
fatos traumáticos sejam narrados, pois o sobrevivente tem a necessidade de testemunhar. Pode ser 
impossível, no entanto, expressar determinados acontecimentos, então o texto ficcional dá voz às 
vítimas; a questão principal não está na existência ou não da realidade, mas da nossa capacidade 
de percebê-la e de simbolizá-la.

Na citação a seguir, a personagem está preocupada com o que pode ativar da memória da ou-
tra personagem. Como abordamos anteriormente, o testemunho busca representar o mais traumáti-
co do “real”, então são momentos traumáticos e desagradáveis que a personagem não quer lembrar. 

Deberá tener mucho cuidado de no hablar de niños, ni menos de embarazo; ni mencionar que la com-
pañera de su hijo está embarazada, casi de cuatro meses, para peor. Le da vértigo pensar en qué sitio 
de Chile estarán pateándola. ¿No fue a patadas qué? Claramente advierte que la conversación estará 
erizada de peligros. Le acongoja pensar cuánto terreno ha perdido, cuánta seguridad, cuánto desparpajo. 
¿Y a qué vino, al fin? […] ¿A qué diablos viene a meterse justo ahora que ella está defendiéndose de la 
memoria? (TRABA, 1999, p. 9).

Neste trecho, observamos a relação entre memória e história: a personagem se lembra de 
uma pessoa, que foi torturada, morta ou está desaparecida. Ela se refere à Montevidéu, um dos 
lugares do Cone Sul onde foi instaurada a ditadura. A personagem está recuperando os eventos 
ocorridos por meio de sua memória, e não de registros oficiais:
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Quisiera preguntarle por Tomás pero se cohíbe; ésta es la peor parte desde que ha vuelto a Montevideo; 
preguntar por gente que de fijo ha muerto, ha sido torturada o ha desaparecido. No sólo le perturban 
esas respuestas sino que no puede evitar la desagradable sensación de que las dan como complacién-
dose en ellas. El refocilo del sobreviviente, puede ser; pero es duro de admitir. Como si la adivinara, la 
muchacha dice: Tomás está preso. Al principio sabíamos dónde, ahora no. Cuando quieren que alguien 
se les pierda, no hay nada que hacer (TRABA, 1999, p. 24).

Podemos perceber que a memória, como definiu Barros (2009), é sim um espaço vivo, polí-
tico e simbólico, onde restituímos nossas lembranças e esquecimentos: 

¿Así que éstas eran las locas de la Plaza de Mayo? Increíble tal cantidad de mujeres y tanto silencio; sólo se 
oían pasos rápidos, saludos furtivos. Ni un carro celular, ni un policía, ni un camión del ejército en el horizon-
te. La casa rosada parecía un escenario irreal, con las cerradas por espesos cortinajes (TRABA, 1999, p. 87).

Aqui temos a uma referência às Mães da Praça de Maio, na Argentina, um grupo de mulheres que 
iam para a praça com listas de nomes e fotos cobrar respostas sobre o desaparecimento de seus filhos: ou-
tro fato histórico da época ditatorial que foi retomado na narrativa através da memória e que a personagem 
descreve mediante suas sensações – e assim percebemos o processo de simbolização e recriação do real.

Conclusões
A memória e a história não podem ser segmentadas e são essenciais para retomarmos o passado. 

Em Conversación al Sur, elas estão interligadas e permitem que os traumas vivenciados por grupos subal-
ternos sejam testemunhados. A literatura de testemunho desempenha a função de dar voz aos silenciados 
pelos processos repressivos e, assim, reconstruir as memórias apagadas pela violência.

O gênero testemunho apresenta o discurso de pessoas pertencentes aos grupos que foram subme-
tidos à barbárie durante a ditadura e que não tiveram voz na história oficial e nas produções hegemônicas. 
A memória desencadeia a retomada de episódios traumatizantes e do contexto social vivenciado durante o 
período da guerra civil latino-americana.
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LA CELESTINA: REFORMULAÇÃO E A 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA MULHER  

NAS VERSÕES CINEMATOGRÁFICAS  

DE 1969 E 1996

Regina Célia de Sousa Costa 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)1

Introdução
O panorama histórico espanhol de 1939 a 1976 revela um período de violenta ditadura 

militar. Naquele período, o país se encontrava sob o comando do General Franco, que possuía seus 
aliados, dentre eles a Igreja Católica. O que se esperava era que as pessoas correspondessem ao 
que Franco tentava impor – como, por exemplo, mulheres serem donas de casa e homens estarem 
no exército ou em seus devidos trabalhos.

No que se refere ao panorama literário espanhol, algumas obras escritas antes ou durante 
a ditadura de Franco foram censuradas. Para que estas obras pudessem ser liberadas, deveriam 
obedecer ao regime feito pela Delegación del Estado para Prensa y Propaganda.

A legislação de 19372 (BOE de 17/1/1937) da Espanha, no artigo segundo do decreto de 
número 180, diz que a Delegación del Estado para Prensa y Propaganda tinha como missão

[…] la de dar a conocer, tanto en el extranjero como en toda España, el carácter del Movimiento Nacio-
nal, sus obras y posibilidades y cuantas noticias exactas sirvan para oponerse a la calumniosa campaña 
que se hace por elementos ‘rojos’ en el campo internacional (BOE, 1937).

Para que o esperado por Franco e seus aliados pudesse acontecer, foram criados, naquela 
época, grupos e mantidos outros concebidos durante a Guerra Civil Espanhola, como, por exemplo 
o Falange3 e o Sección Femenina, que tinham por interesse fazer com que a mulher fosse vista como 
um apoio e uma base para a família, de acordo com o que era conveniente naquela época de Regime 

1  Trabalho orientado pela Profa. Ms. Neide Elias na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
2  Cf. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro (dispo-
nível em <http://www.represura.es/legislacion_1937.html>).
3  Segundo Venturine (2006), a Falange deseja um regime totalitário, o uso da violência e abominava o comunis-
mo. Os falangistas, em seus discursos, mostravam a grande influência do catolicismo e do mundo agrário, já que eram 
uma das maiores características da Espanha daquela época.
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Ditatorial. A Sección Femenina possuía,

como misión más importante la de formar a las mujeres; y esta misión, que hemos aceptado, no la he-
mos cogido para justificar nuestra organización dentro del Partido, sino por el convencimiento absoluto 
de que a las mujeres de España hay que proporcionarles revolucionariamente unos conocimientos que 
hasta ahora desconocían (RIVERA apud MORENO, 2008, p. 79).

Tendo em vista esta breve descrição do que vem a ser a Sección Femenina, buscaremos 
saber como esta pode ter influenciado nas adaptações cinematográficas da obra La Celestina, de 
Fernando de Rojas. O presente trabalho realizará a análise de duas delas: uma de 1969, durante o 
período do franquismo, e outra de 1996, pós período franquista. 

A construção cinematográfica dos personagens de 1969 deveria estar de acordo com a 
maneira esperada/ideal para o então ditador e seus aliados. Em contrapartida, a adaptação mais 
recente, de 1996, possui uma construção mais aberta para elementos da história que não estão 
condicionados ao regime ditatorial. Inicialmente trabalhamos com a hipótese de que, entre as duas 
reformulações, é possível encontrar uma grande diferença: a construção da personagem feminina.

A partir das ideias apresentadas, surgem dúvidas a respeito de tais construções das persona-
gens femininas: teria a ver o fato de a censura de uma época ser maior e a de outra ser menor censu-
ra? As mulheres obrigatoriamente deveriam ser representadas como era esperado que elas fossem 
nos períodos em que as adaptações foram realizadas? O que, na representação da mulher, nas refor-
mulações, corresponde ao modelo esperado e/ou idealizado da mulher nas duas diferentes épocas?

A realidade daqueles períodos poderiam ser trazidas para as adaptações cinematográficas, 
e isso podemos observar em diversos momentos do filmes, como, por exemplo, quando Celestina 
está tentando convencer Areúsa a passar algumas noites com Pármeno e toca o sino da Igreja – que 
era uma das instituições consideradas braços direitos de Franco. 

Este trabalho, portanto, tem como percurso metodológico analisar um fragmento escolhido 
para observar de que maneira ocorre a questão da reformulação do texto escrito – livro – para o 
texto do script – cinema – e, dessa maneira, observar como os textos foram construídos para a re-
presentação da mulher nos dois períodos de adaptação cinematográfica.

Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é analisar parte do discurso feminino construído ao longo 

das adaptações cinematográficas do livro espanhol La Celestina e, a partir daí, buscar indícios de 
influências dos períodos históricos em que as reformulações estão inseridas.

Reformular uma obra significa adaptá-la; logo, é preciso, também, adaptar seus elementos, 
personagens, cenários etc. Hutcheon (2011) traz a analogia feita por Gombrich, quem, segundo 
ela, oferece “[...] uma analogia útil quando sugere que, se um artista está diante de uma paisagem 
com um lápis na mão” (Hutcheon, 2011, p. 43). Gombrich (apud Hutcheon, 2011, p. 43) explica que 
o artista “[...] buscará os aspectos que podem ser representados por linhas; se é um pincel que tem 
em mãos, a visão do artista dessa mesma paisagem será em termos de grupos, e não linhas”. 

Com isto, é possível chegar à conclusão de que, quando um romance é reformulado para o 
cinema, é preciso subtrair, contrair e acrescentar alguns elementos da história. Abott (apud HUT-
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CHEON, 2011) afirma que “[...] isso é chamado de ‘arte cirúrgica’” (op. cit., p. 43). Entende-se, 
portanto, que os trechos dos livros que foram selecionados para a adaptação cinematográfica não 
estarão iguais aos trechos da obra literária. 

A partir disso, comparando os trechos escolhidos, será observada a “arte cirúrgica” realiza-
da pelos roteiristas das duas versões do filme La Celestina (1969 e 1996). Com os trechos, poder-
se-á observar a diferença de como a mulher pode ser representada nos filmes de 1969 e 1996 e 
qual(is) diferença(s) podem ser observadas em relação ao texto do livro e aos textos do cinema. 

Justificativa
Estudar a adaptação do livro para o filme é capaz de nos fazer observar que alguns elemen-

tos da obra literária precisam ser adaptados para que possam ser transpostos para um filme, como 
já dito anteriormente.

O fato de o franquismo ter sido escolhido como momento histórico para ser analisado em 
um livro e em sua adaptação cinematográfica se dá devido a esse momento possuir uma opressão 
gerada por parte do ditador Franco em todo o país. Tal opressão influenciava em muitos campos a 
Espanha: religioso, ideológico, acadêmico etc. 

Os fragmentos escolhidos dos filmes e da obra literária nos farão pensar se a construção da 
mulher nas duas épocas foi diferente, e se esta foi diferente pela presença da censura na adaptação 
de 1969. Também buscaremos indícios de se a representação da mulher foi apelativa na adaptação 

de 1996 devido à questão comercial da época. 
Sabe-se que, além do enredo em si ser adaptado, a linguagem da obra literária, quando 

adaptada para a obra cinematográfica, também precisa ser alterada, pois, no livro, o autor escolhe 
as palavras adequadas para este tipo de obra, assim como o roteirista também escolhe as palavras 
adequadas para a obra cinematográfica.

A construção da importância da pesquisa para esta área do conhecimento se dá na observa-
ção da representação da mulher, segundo o olhar dos dois roteiristas, e de como a época pode ou 
não influenciar nesta construção.

Metodologia
A partir de trechos selecionados na obra e os mesmos trechos transcritos do filme, será 

analisada a maneira como a mulher foi representada no filme de 1969, sabendo que naquela época 
existia a censura do franquismo e sabendo, ainda, que existia um padrão imposto pelo ditador e 
seus aliados, o qual os espanhóis deveriam seguir. Será realizado o mesmo processo no filme de 
1996, levando em conta que, nesta época, a representação da mulher não precisava seguir padrões 
impostos, mas sim se ater ao o que os expectadores da época gostariam ou não de assistir numa 
obra cinematográfica; leva-se em conta, também, como se deu adaptação destes trechos do livro 
que foram levados para o cinema, querendo levantar a hipótese de que se houve alguma emissão 
ou inserção de trechos na obra cinematográfica.

Deve-se saber que os trechos selecionados não visam responder a como todas as mulheres 
eram na época franquista e na época pós franquista, pois sabe-se que existem diversos tipos de 
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mulheres em qualquer época da sociedade; existem aquelas mulheres que respeitam os padrões 
impostos pela época, existem outras que respeitam em partes, e também existem mulheres que 
são totalmente contra o padrão imposto.

Com os trechos selecionados, visa-se, também, perguntar se o que foi omitido ou retirado 
do texto original tem algum por quê, sobretudo pelo filme de 1969 estar baixo a uma Ditadura 
Militar, e o filme de 1996 pedir um apelo mais comercial e não ter tanto uma visão de momento 
histórico e de representar uma obra clássica.

La Celestina: o livro
La Celestina, obra do espanhol Fernando de Rojas, escrita em 1499, conta a história de dois 

jovens, Calisto e Melibea, que são da classe alta da sociedade daquela época e que, ao decorrer da 

história, se apaixonam. Ao longo do enredo, Semprónio, empregado de Calisto, afirma conhecer a uma 
feiticeira (Celestina) e que ela seria capaz de fazer com que Melibea se apaixonasse por ele; de fato, isso 
acontece: Melibea se entrega a Calisto, mas não pelo que a dita feiticeira faz, e sim pelo fato de a velha 
Celestina ter o poder das palavras e convencê-la de que Calisto é uma boa pessoa para Melibea. O ponto 
cerne da história acaba sendo a função retórica que Celestina tem sobre os personagens do livro e de 
como consegue convencê-los a tudo o que parece ser bom e certo – para ela.

Todos os personagens que, ao decorrer da trama, possuem condutas que não são qualificadas 
como boas (na perspectiva da Igreja Católica) para aquela época, recebem algum tipo de fim violento 

– por exemplo, Celestina, quem é morta por Semprónio e Pármeno, empregados de Calisto. São os 
mesmos empregados que também são mortos pelo fato de terem cometido o homicídio de Celestina. 
Tal pena era adotada quando alguém matava a outra pessoa em 1499, quando a obra foi escrita.

Melibea vive com seus pais e está sob os cuidados de uma empregada, Lucrecia, quem é apaixo-
nada por Calisto. Por outro lado, Calisto vive com seus empregados, Pármeno e Semprónio, e tudo o que 
lhe interessa é conseguir realizar seus desejos, fazendo o que fosse preciso e passando por cima de quem 
fosse necessário para tal. Melibea passa de um estágio de total negação de estar com Calisto para um es-
tado de entrega absoluta. A personagem, ao princípio, evita estar com Calisto, mas, com o passar do tem-
po e com a proximidade que os dois adquirem, Melibea se entrega em todos os sentidos para o homem.

A personagem Celestina é alcoviteira. Anteriormente foi prostituta e, no momento em que a 

história é narrada, utiliza de sua casa para que Areúsa e Elicia, jovens prostitutas, proporcionem o pra-
zer àqueles que precisem de tal ofício e que recorram a Celestina para conseguir um encontro. A velha, 
Celestina é a personagem que conhece mais a fundo o psicológico dos outros personagens da história, e 
se utiliza disso para convencer os outros sobre o que pensa/deseja – embora afirme, veementemente, 
que as coisas acontecem pelo fato de ela ser feiticeira. 

Panorama histórico
Cortazar e Vesga (1994), afirmam que a época da Ditadura Militar na Espanha corresponde 

ao período de 1939 a 1976, quando Franco governava o país com a ajuda de algumas Instituições 
Nacionais, como a da Igreja Católica, que se encontrava afastada do Estado desde a instauração da 
Segunda República.
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Tal governo correspondia a um tipo nacionalista de Estado, anticomunista e catolicista. Foi du-
rante o governo de Franco que ocorreu uma retrocessão nos paradigmas do que a mulher poderia fazer, 
da configuração da família em si e da constituição de um Estado, o qual era governado por uma única 
pessoa, ainda que com braços da Igreja Católica e das Instituições Nacionais, como mencionado 
anteriormente. Segundo Cortázar e Vega (1994), “Franco manda y España obedece” era a nova lei 
sentenciada naquela época em dito país.

López (2004) afirma que existia um forte nível de controle por parte do militar Francisco 
Franco e afirma:

En estos marcos de lucha y convivencia, […] tratase más bien de una recuperación del CONTROL absolu-
to: control económico de los abastos (redes de gobernantes, terratenientes e industriales), control polí-
tico de la administración (falangistas, tradicionalistas y monárquicos), control y coerción social (ejército, 
magistratura y órganos de seguridad del Estado), u control ideológico de las almas (por la Iglesia católica, 
fundamentalmente) (LÓPEZ, 2004, p. 485). 

Percebe-se, portanto, que durante o governo do general Francisco Franco existia um forte nível 
de opressão, o qual dizia respeito a Franco mandar e ao resto da Espanha obedecer, demonstrando, as-
sim, um perfil de um ditador, controlador em relação ao poder econômico, politico, social e ideológico.

A mulher na Espanha de Franco e na Espanha Democrática
Marco (2000) nos traz a definição de como as mulheres deveriam ser segundo os padrões 

daquela época. Para isto, a pesquisadora faz um breve panorama da pessoa “mulher” no século 
XX. A chamada “espanhola genuína”, assim denominada pela autora, em 1933, deveria ser católica, 
submissa ao marido, ao pai e ao governo, e deveria estar disposta a fazer qualquer tipo de sacrifício 
que lhe fosse pedido para o bem de sua família: “[...] tem força e alegria para vencer os inimigos, sejam eles 
a pobreza, a luxúria anarquista, as tentações do consumo norte-americano ou a conversa daquela perigosa 
associação entre judeus, intelectuais e comunistas” (MARCO, 2000, p. 252).

A pesquisadora nos traz um exemplo de como tal representação foi levada para a literatura 
a partir da personagem Cristina, da história Cristina Guzmán, profesora de idiomas, de Carmen 
Icaza. A história retrata a trajetória de uma professora aristocrata empobrecida que ganhava a vida 
com o próprio trabalho. 

É a Sección Femenina que, por meio da revista Consigna, indicava os conteúdos que deve-
riam ser ministrados nas escolas primárias e médias, além de mostrar quais textos literários eram 
permitidos a leitura. 

Com relação ao âmbito trabalhista, embora o país estivesse precisando de mão-de-obra para 
minimizar os efeitos da Guerra Civil, as mulheres sofriam o constrangimento de terem de estar desti-
nadas a cuidarem da casa e dos filhos e, quando quisessem ou precisassem trabalhar, deveriam “[...] 
apresentar autorização do pai ou do marido para ser contratada” (op cit., p. 253).

Levando em conta o que foi dito no panorama histórico a respeito do controle absoluto que 
predominava na Espanha de Franco, o papel que era atribuído às mulheres era aquele de depen-
dência patriarcal, assim como nos demais fascismos europeus.

Sabe-se que as mulheres ganharam um lugar diferente durante a Guerra Civil Espanhola; no 
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entanto, as mesmas mulheres que ganharam esse lugar não possuíam o mesmo protagonismo que 
possuíam antes, durante o Franquismo. As mulheres que estavam fora de casa, ou seja, ultrapas-
savam o limite da maternidade e de donas de casa, segundo López, eram consideradas “anatemas 
y antipatriotas”. A identidade feminina, portanto, ficava delimitada ao ser tradicional, sacrificada e 
abnegada em honra do “Novo Estado” e da família.

A revista espanhola Consigna, de 1943, publicou o artigo do ginecologista, Dr. Botella, quem 
apresenta, de maneira médica e biológica, como a mulher deveria ser naquela época: 

[...] que la mujer permanezca en su hogar, que no luche por la existencia, que su máxima aspiración sea 
pensar en casarse y después en cuidar a su marido y a sus hijos. Que ni de soltera ni de casada se salga 
nunca del círculo de la familia (LÓPEZ, 2004, p. 492-493).

É nos anos 60 que a mulher passa de mais “feminista” para mais “democrata”, e, para 
tanto, seu lema passa a ser “yo soy yo y mi circunstancia”, segundo López, com cunho mais esquer-
dista, e, portanto, voltam a experimentar, uma vez mais, a ideia de socialização “feminizadora”.

Nos anos 70, com a mudança do Código Civil, Lei dos Direitos Políticos, Profissionais e de 
Direito da Mulher, e frente ao referente estrangeiro, é possível observar a mudança que ocorreu 
dentro da Espanha e, portanto:

[…] se produciría el ajuste definitivo entre tradición y modernidad, a través de los medios de comunicación 
de masas (radio, cine y TV), la censura que seguía operando sobre ellos, y el turismo, mediante una oferta 
de ocio inusitada y entendida como ‘nueva riqueza’ de las ‘nuevas clases medias’ (LÓPEZ, 2004, p. 497).

Durante o ano de 1975, que foi decretado como Ano Internacional da Mulher e ano da 
morte do ditador Franco, o papel histórico e discursivo da Sección Femenina se vê reinterpretado:

Junto a una positiva actitud hacia la incorporación de la mujer al trabajo, es de anotar el alto efecto 
positivo de las cátedras de la Sección Femenina y de los cursos de promoción del PPO que deben multi-
plicarse, especialmente en las zonas de población progresiva, por su excelente rentabilidad en todos los 
órdenes (LÓPEZ, 2004, p. 498).

E, portanto,

esta situación des-acompasada, posibilitó que a finales de la dictadura muchas mujeres ‘educadas’ en los 
valores de Sección Femenina, comulgaran con la ilusión de un falso feminismo burgués, muy sui generis y 
‘a la española’, que sin duda facilitó la función política de las falangistas (LÓPEZ, 2004, p. 500).

Adaptação cinematográfica: o que é?
Johnson (1982) nos traz diferentes teorias que falam a respeito da adaptação como recria-

ção, suas noções de equivalência e ideologia e circunstância. O teórico, ao apresentar a adaptação 
como uma recriação, diz que, antes, o cineasta precisa submergir na obra a qual será traduzida, 
e que, para isso, faz-se necessária uma leitura crítica de tal obra. Além disso, Johnson explica que 
uma adaptação cinematográfica é uma “tradução intersemiótica”, ou seja, “[...] a interpretação de 
signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais” (JOHNSON, 1982, p. 6).
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É neste contexto que Johnson também apresenta a teoria de Mitry (1965), quem nos apre-
senta a teoria de que “[...] quando se vai de um sistema a outro, há uma mudança necessária de 
valores significados correspondente à mudança de significantes” (MITRY, 1965 apud JOHNSON, 
1982, p. 6). Para ele, a adaptação implica em que significados existam sem a dependência de seus 
significantes expressivos, ou seja, os significantes que lhes dão “vida”. Ao passo disso, Mitry diz que 
o cineasta tem duas opções se deseja adaptar um romance para um filme: ou o cineasta segue a 
risca a história e não traduz a significação das palavras (o que ele denomina ilustração ou represen-
tação do romance), ou o cineasta repensa a história para dar-lhe outro desenvolvimento e outro 
sentido (o que ele denomina tradução como recriação e crítica).

Johnson (1982), ao falar sobre a questão da adaptação, diz que o romance é um “modelo ori-
ginal de forma-prisão”, que é reduzido a um subcódigo que, por sua vez, é uma adaptação cinemato-
gráfica. Para explicar a questão de “modelo original e subcódigo”, Johnson faz uma diferença do que 
vem a ser um filme e do que vem a ser um romance. Bluestone (1973 apud JOHNSON, 1982) apresen-
ta tais diferenças; para Bluestone, a diferença básica entre os dois tipos está presente na comunicação 
visual e verbal. Para ele, a diferença convive “[...] entre uma imagem mental e uma imagem visual, 
entre a apreensão conceitual e a percepção direta, entre um meio essencialmente simbólico e um 
meio que trabalha com a realidade física” (BLUESTONE, 1973 apud JOHNSON, 1982, p. 11).

Eco (1997 apud JOHNSON, 1982), por sua vez, afirma que uma imagem é composta de di-
versos signos diferentes, que são procedentes de diferentes códigos que interagem entre si para o 
desenvolvimento do filme. Eco ainda afirma que a realidade fílmica é semelhante à realidade física, 
no entanto, é apenas uma “transformação imperfeita da realidade pró-fílmica”, que depende da 
intencionalidade do cineasta.

Com relação a intencionalidade do cineasta/autor, Arrojo (2007, p. 40) argumenta que “[...] 
é impossível resgatar integralmente as intenções e o universo de um autor, exatamente porque 
essas intenções e esse universo serão sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo que possam 
ter sido”. Segundo a autora, a interpretação do autor não pode ser exclusiva, ou seja, não é só a 
interpretação dele que está correta ou que deve ser considerada soberana.

Análise
Antes de começar a análise dos trechos selecionados, pensamos ser necessário trazer parte 

da teoria de Johnson (1982), quem afirma que, para analisarmos um filme como um sistema textual, 
devemos observar os códigos cinematográficos e não cinematográficos de tal adaptação, e que deve-
mos levar em conta, antes de tudo, que tratam-se de diferentes semiologias (JOHNSON, 1982, p. 22).

Quando observamos a adaptação cinematográfica de 1969, devemos considerar o período 
histórico no qual os roteiristas estavam inseridos. Como já explicado, corresponde a um período 
de extrema censura durante a ditadura militar. Sabendo disso – e atrelando à fundamentação teó-
rica de Johnson (1982) quando apresentamos o conceito de ideologia –, podemos perceber que a 
mesma está presente não só no trecho selecionado da adaptação, mas sim em diversos momentos, 
pelo menos no que se diz respeito à maneira como se dá a construção da personagem feminina.

No que se diz respeito à adaptação como recriação, podemos considerá-la como reformu-

lação parafrástica, pois restaura características do texto fonte para o texto segundo. Em contrapar-
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tida, na visão de Arrojo (2007), quando um roteirista realiza a adaptação, é levada em conta a sua 
interpretação, e não é preciso pensar na questão da fidelidade ou da infidelidade, pois são diversos 
os fatores que estão envolvidos quando uma pessoa realiza uma adaptação cinematográfica, den-
tre eles: o momento histórico, a ideologia de quem lê a obra e de quem a adapta, a intencionalida-
de do autor (roteirista) etc.

Podemos ver que um dos principais objetivos do roteirista de 1969 é o de informar e apre-
sentar a história como está escrita no livro, trazendo principais ideias do filme, de modo que pu-
dessem ser adequadas ao período histórico daquele momento. Diferentemente, a reformulação 
de 1996 não tem apenas a função de informar e apresentar a história, mas também traz um nível 
de apelo sexual e uma visão econômica do que pode ser lucrado com o filme. Podemos observar, 
como uma das causas deste apelo sexual e visão econômica/lucrativa, a presença da atriz Penélope 
Cruz como protagonista da história, considerada um símbolo sexual.

Os diálogos construídos pelos roteiristas das duas adaptações cinematográficas fazem parte 

da construção referente à personagem feminina. Quando observamos a mesma personagem nas 
duas adaptações, podemos pensar no que se esperava que a mulher fosse em seus respectivos 
momentos históricos.

A cena escolhida para realizar a análise narra o momento em que Celestina chega junta-
mente a Pármeno ao lugar que Areúsa mora, e a convence de passar algumas noites com ele. O 
intuito é satisfazê-lo sexualmente, posto que ele sempre sentira muita atração por Areúsa. Neste 
momento de convencimento, Celestina utiliza de um alto poder retórico para que Areúsa se entre-
gue a Pármeno.

Na reformulação de 1969, temos uma Areúsa mais recatada, ainda que fosse uma prosti-
tuta. A personagem sente vergonha de Pármeno, como ela mesma diz: “Areúsa – ¡No! Que no le 
conozco. Además siempre he tenido vergüenza de él” (ARDAVÍN, 1969). Celestina responde que 
ela mesma tirará a vergonha de Areúsa, além da de Pármeno, por ele também ser envergonhado; 
Areúsa replica e diz para que Celestina não faça isso.

Já na adaptação de 1996, temos uma Areúsa mais entregue ao momento, mas do mesmo 
modo que na reformulação de 1969, a personagem também sente vergonha de Pármeno, como 
vemos na seguinte fala: “Areúsa – ¡Dios mío! Mátame que no se va de meterme. Siempre he te-
nido vergüenza con Pármeno” (AZCONA et al., 1996). E Celestina dá a mesma resposta, mas, em 
seguida, já ordena que Pármeno entre no quarto – lugar no qual se desenrola a cena – e, com ar de 
sedução de Areúsa e Pármeno, vemos o seguinte diálogo: “Pármeno – Señora, Dios guarde tanta 
hermosura. / Areúsa – Gentil hombre, bienvenido seas” (AZCONA et al., 1996).

Sem a necessidade de se apresentar o diálogo, pois “o filme pode significar sem ter que di-
zer” (MARTIN, 1990, p. 177), as trocas de olhares e o tom utilizado pelos personagens demonstram 
que ambos já estão entregues ao momento que se aproxima.

Diferentemente do que era esperado por Franco e seus aliados para a mulher durante a 
época da adaptação de 1969, as personagens femininas que aparecem no trecho selecionado não 
correspondem totalmente ao que se entendia por “adequado”. O esperado era que as mulheres 
fossem submissas aos homens e estivessem destinadas a cuidarem de casa, do marido e dos filhos.
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Celestina e Areúsa correspondem ao que não era adequado para aquela época: Celestina era al-
coviteira e Areúsa, prostituta. De todas as formas, quando a personagem Areúsa aceita passar as noites 
com Pármeno nos faz perceber que ela estava ali somente para satisfazer os desejos do homem.

Celestina – ¡Qué pechos! Por hermosa te tenía viendo lo que todos podían ver, pero ahora te digo que 
no hay en la ciudad tres cuerpos como el tuyo. […] ¿Quién fuera hombre y tanto alcanzara de ti para 
disfrutar? No creas que en balde te crearon, que cuando nace ella, nace él. Mi pecado es encandilar a los 
hombres, pudiéndolo remediar.

Podemos ver, nesta passagem, que a personagem Celestina valoriza o corpo de Areúsa: diz 
que a personagem tem seios avantajados, que todos a observam por ser bonita e que não existem 
três corpos na cidade como o dela. E Celestina questiona: quem é homem o suficiente para desfru-
tar do corpo de Areúsa? E é nesse momento que temos o que se esperava da mulher na época do 
franquismo: a mulher como aliviamento de desejo dos homens.

Contradizendo totalmente ao esperado pelo governo de Franco, no seguinte trecho: “Ce-
lestina – ¿Licencias? No, espero yo aquí más, fiadora que tu amanezca sin dolor y él sin color, más 
como es un gallito entiendo que en tres noches no se le abaje la cresta”, temos a personagem 
Celestina querendo ter certeza de que Areúsa não desistirá do combinado. Aparentemente – e de 
maneira discreta –, podemos observar que a velha tem características de um voyeur.4

Areúsa solicita que Celestina a solte e afirma, contraditoriamente, que não é igual a algumas mu-
lheres que se vendem por dinheiro. E Celestina replica: “Celestina – ¿Qué? ¡Areúsa, válgame, hija! 

Parece que yo no sé qué cosa es esta, que nunca había estado un hombre con una mujer juntos, 
ni jamás pasé por ello. ¿Piensas que no lo caté, ni sé lo que dicen ni hacen?”, demonstrando nova-
mente que pode ser uma pessoa que pratica o vouyerismo. 

Diferentemente da personagem construída na reformulação de 1969, Areúsa está mais en-
tregue em cena, e não hesita quando Celestina lhe diz para passar algumas noites com Pármeno. 
Logo no começo da cena, observamos que a personagem veste uma camisola e que a mesma é 
aberta pela velha para que ela possa descobrir “em qual lugar é a dor sentida”.5 De maneira fraca, 
perto do que se poderá observar mais adiante na cena, Celestina acaricia Areúsa e apresenta já 
parte do apelo e da tensão sexual que existe naquele momento.

A passagem “Celestina – [...] ¿Quién fuera hombre y pudiera disfrutar estas prendas?” mos-
tra como a mulher, neste caso, é vista como um objeto sexual. Celestina afirma que as partes do 

corpo de Areúsa são prendas/prêmios que somente um homem que seja homem o sufi-
ciente poderá aproveitá-las.

Em “Celestina – ¿Qué más dará? Goza con él y que él goce contigo. Que si él no da mucho, 
tú no pierdes nada”, podemos ver o segundo momento de insistência de Celestina, mas, neste caso, 

4  Aqui entendemos voyeur/ismo como a pessoa que sente prazer ao ver outras pessoas tendo relações sexuais. 
Observá-las lhes gera até mesmo um prazer sexual. Atualmente podemos observar esta característica do vouyerismo nas 
pessoas que assistem a reality shows, gerando-lhes o prazer mencionado (cf. CAMPOS; CARNEIRO; CORDEIRO, 2005).
5  Na cena escolhida, a personagem Areúsa afirma sentir uma dor que corresponde ao “mal de madre” (cólica, 
em português brasileiro), e Celestina disse que sabe como tratar estas coisas, mas é preciso que a Velha a toque para 
que possa identificar qual o lugar da dor sentida.
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ela usa termos que possuem conotação sexual, “aproveite com ele e que ele aproveite com você. 
Se ele não dá muito, você não perde nada”, ou seja: não importa se ele não vale muito sexualmen-
te, porque para ela (Areúsa), não fará nenhuma diferença.

O remédio que Celestina diz existir para curar a dor que Areúsa sente é este: o sexo. A úl-
tima frase do trecho selecionado não deixa nenhuma sombra de dúvida quanto a isso: “Celestina 
– De esto es lo que me mandaba a mi [el doctor] comer cuando tenía mejores dientes”.

Tanto a personagem Celestina quanto a personagem Areúsa, neste trecho, parecem mos-
trar-se mais envolvidas no objetivo de concretizar a relação sexual entre os dois jovens. Celestina 
utiliza termos que envolvem mais o sexo, como, por exemplo, quando ela diz “¡Qué pechos! ¡Y qué 
figura!”, referindo-se ao corpo da jovem, para convencer Areúsa a fazer o que ela quer. E, por outro 

lado, Areúsa não hesita em aceitar o acordo de satisfazer a Pármeno, ainda que não tenha seu 
desejo satisfeito também.

No momento em que as duas estão conversando e Celestina diz para Areúsa que não a 

criaram em vão, ao término da fala, podemos escutar o sino da Igreja tocando e, indo contra ao 
que fazia, Celestina faz o sinal da cruz e começa a rezar, apresentando um sinal de respeito pela 
Igreja Católica; Areúsa contradiz sua atitude dizendo: “Areúsa – ¡Dame remedio para mi mal y no te 
burles de mi!”, ou seja, era um gesto zombeteiro o que Celestina estava fazendo: ao mesmo tempo 
em que ela zombava de Areúsa, ela também zombava da Igreja – discretamente, por antes estar 
falando de sexo e fazer o sinal da cruz em seguida.

Considerações parciais
Considerando as análises parciais realizadas até o momento, podemos concluir que as 

adaptações cinematográficas de La Celestina correspondem aos períodos históricos em que esta-
vam inseridos.

Podemos observar uma mulher, em 1969, que corresponde aos ideais franquistas: uma 
mulher recatada e que hesita em aceitar o que Celestina tenta lhe convencer a fazer; uma mulher 
que – ainda que indo contra os paradigmas da época por ser prostituta – parece ser inocente, no 
sentido de não entender o que, por exemplo, é o remédio que Celestina tinha para suas cólicas.

Por outro lado, a personagem construída em 1996 está entregue ao momento, e não é pre-
ciso que Celestina insista muito. Ela parece estar entregue à situação desde o momento em que 
ela, Areúsa, e Celestina sobem para o quarto da jovem.

Concluímos, portanto, que nossas hipóteses são positivas: as personagens foram construí-
das segundo os padrões das mulheres daquela época e segundo os momentos políticos em que 
estão inseridos.
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Anexos

Anexo 1
CEL. – ¡Bendígate Dios y señor San Miguel Ángel, y qué gorda y fresca estás! ¡Qué pechos y qué 
gentileza! Por hermosa te tenía hasta ahora, viendo lo que todos podían ver; pero ahora te digo que 
no hay en la ciudad tres cuerpos tales como el tuyo, en cuanto yo conozco. No parece que hayas 
quince años. ¡Oh, quién fuera hombre y tanta parte alcanzara de ti para gozar tal vista! Por Dios, 
pecado ganas en no dar parte de estas gracias a todos los que bien te quieren. Que no te las dio 
Dios par que pasasen en balde por la frescor de tu juventud debajo de seis dobles de paño y lienzo. 
Cata que no seas avarienta de lo que poco te costó. No atesores tu gentileza, pues es de su natura 
tan comunicable como el dinero. No seas el perro del hortelano. Y pues tú no puedes de ti propia 
gozar, goce quien puede. Que no creas que en balde fuiste criada. Que, cuando nace ella, nace él, 
y cuando él, ella. Ninguna cosa hay criada al mundo superflua ni que [con] acordada razón no pro-
veyese de ella natura. Mira que es pecado fatigar y dar pena a los hombres, pudiéndolos remediar 
(ROJAS, 1994, p. 122)
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Anexo 2
Trecho – 1969

Celestina – Ángel, bendígate San Miguel. ¡Qué pechos! Por hermosa te tenía viendo lo que todos 
podían ver, pero ahora te digo que no hay en la ciudad tres cuerpos como el tuyo. No parece que 
tengas quince años. ¿Quién fuera hombre y tanto alcanzara de ti para disfrutar? No creas que en 
balde te crearon, que cuando nace ella, nace él. Mi pecado es encandilar a los hombres, pudién-
dolo remediar. 

Anexo 3
Trecho – 1996

Celestina – ¡Bendígate Dios! Que te alcance el glorioso San Miguel. Que fresca y rozagante que estás. 
¡Qué pechos! ¡Y qué figura! ¿Quién fuera el hombre que irá disfrutar estas prendas?



MARCAS DO GÊNERO TESTEMUNHAL  

EM “CONVERSACIÓN AL SUR”, DE  

MARTA TRABA, E EM “OPERACIÓN MASACRE”,  

DE RODOLFO WALSH

Kamilla Souza Santana
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)1

Introdução
Esta pesquisa é resultado da unificação de dois planos de estudos, intitulados “O gênero 

testemunhal na literatura latino-americana” e “Marcas do gênero testemunhal em Conversación 
al sur, de Marta Traba e em Operación masacre, de Rodolfo Walsh”, ambos integrantes do Projeto 
de Iniciação Científica Poder, memória e história em narrativas testemunhais latino-americanas, 
desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus/BA).

A diferença entre os planos consiste que, no primeiro ano de pesquisa, tínhamos como foco 
o gênero testemunho em si, sua origem, principais obras e suas definições. No segundo ano de 
pesquisa, avaliamos dois livros, nos quais poderemos observar, na prática, os diferentes conceitos 
do testemunho. Dessa forma, por meio de pesquisa bibliográfica, temos o objetivo de evidenciar 
como se dá, na escrita literária, o uso das diferentes definições de testemunho.

Considerações sobre o Testemunho na literatura
O testemunho como literatura é considerado um gênero recente. Há duas correntes de pen-

samento, dois conceitos teóricos sobre o gênero, porém os dois têm em comum a afirmação de 
uma ligação entre a produção literária e o resgate de certo momento histórico. O foco central da 
literatura de testemunho é narrar fatos que, em sua maioria, foram traumáticos e tem grande re-
verberação política, histórica e social.

Segundo De Marco (2004, p. 46), há duas acepções para o conceito de literatura de testemunho. 
Uma acepção, através da combinação de discurso literário, jornalístico ou documental, forma uma in-
terpretação e registra fatos que aconteceram nas ditaduras da América Latina durante o século XX. Ela 
foi formulada por intelectuais reunidos no Júri do Prêmio Casa das Américas em 1969, que ficaram per-

1  Trabalho orientado pela professora Raquel da Silva Ortega, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
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plexos com a leitura de textos inéditos inscritos como romances e tão cheios de manifestações políticas. 
Era uma nova maneira de escrever, outra visão da história e de tudo que acontecia no continente, que 
despertou a necessidade de uma nova categoria para aqueles textos: foi criado o testimonio. 

A outra concepção surge na década de 1980, a partir do testemunho de Rigoberta Menchú. 
Ela está voltada para as questões indígenas. O texto seria o resultado da união do trabalho de um 
escritor e a narração de uma pessoa que está fora do meio acadêmico e não teria a “licença” para 
escrever, por não possuir os conhecimentos considerados legítimos. Assim, surge o testemunho 
com forte cunho político; o escritor põe em evidência a voz do subalterno, marginalizado, e contra-
põe-se a “história oficial”, que na maioria das vezes foi escrita pelo opressor. O letrado deve repre-
sentar fielmente o discurso do outro, que se legitima por representar o discurso de uma classe ou 
segmento social que foi oprimido. 

El testimonio propiamente dicho se atiene más a los hechos testimoniados, limitando la mediación del 
escritor al trabajo de edición del material base. Sin embargo, es obvio que el límite entre ambas formas 
es en muchos casos difícil de establecer (MORAÑA, 1993, p. 490).

Do convívio desses dois discursos surgem, no texto, as tensões que dão um perfil literário ao 
mesmo. De Marco (2004, p. 47) afirma que “[...] estas tensões se dariam entre o fictício e o factual, 
entre literariedade e literalidade, entre a linguagem poética e a prosa referencial”. Dessa combi-
nação, surgem dois grandes tipos de testemunho mediatizados. O primeiro seria o testemunho 
romanceado, que tem como textos paradigmáticos: Biografia de un Cimarrón (1966), de Miguel 
Barnet; Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador (1972), de Roque Dalton; e Me llamo 
Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983), de Elizabeth Burgos-Debray. Nesses livros, 
o autor marca a separação dos discursos. O segundo seria o romance-testemunho ou o pseudo-
testemunho, que tem como paradigmas Operación massacre (1956), de Rodolfo Walsh, e La noche 
de Tlatelolco (1971), de Elena Poniatowska. O autor utiliza elementos de ficção para recriar eventos 
violentos a partir de relatos de testemunhas e de vários tipos de documentos.

A definição de Beverley e Zimmerman (1990) sugere que o testemunho seria uma forma de 
narrativa épica, popular-democrática e não fictícia, onde a voz narrativa-testemunhal se expressa 
através de uma forte presença textual e representa a um setor ou classe social, distanciando-se da 
individualidade do “herói problemático” do romance burguês. 

Esses textos nos fazem repensar os cânones literários e o desafio é lançado da periferia 
para o centro, problematizando a história das importações literárias. É um questionamento no qual 
as minorias começam a ganhar força e surge um caráter mais democrático no registro da história, 
dessa maneira é percebida a visão do subalterno. Fica claro que o testemunho possui um caráter 
ideológico do século XX, quando as minorias – não no sentido de quantidade e sim no sentido de 
oprimido – começam a ser ouvidas e a conquistar direitos.

Rama et al. (1995) definiram o testemunho pelo avesso. O testemunho difere da repor-
tagem por ser mais extenso, deve apresentar uma literariedade e não é passageiro como uma 
reportagem. Distingue-se da narrativa ficcional, porque não se vale da ficção, e sim de fatos reais 
ficcionalizados. Não pode ser uma prosa investigativa porque exige o contato direto do autor com o 



• 809 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

ambiente ou protagonista de sua narração. Difere da biografia porque reconstitui a história de um 
ou mais sujeitos escolhidos pela relevância que eles possam ter em determinado contexto social. 

As obras e seus contextos
Os objetos de estudo deste artigo foram escritos em épocas diferentes, mas em contextos 

parecidos. O enredo do livro Conversación al sur representa o período iniciado em 1976 que foi de 
muita violência política, crise institucional e descalabro econômico. O enredo do livro Operación 
masacre, por sua vez, representa a “Revolução Libertadora”, na qual o governo tinha a intenção de 
desperonizar a sociedade e cumprir uma etapa de reorganização política. Ambas as situações foram 
vividas na Argentina e, apesar de serem épocas diferentes, têm algo em comum.

Todos os regimes militares têm, por obsessão, a implantação da ordem e da autoridade. Na 
Argentina, porém, essa posição é extremamente autoritária e negadora da autonomia daqueles 
que os ditadores pretendem subjugar. A leitura do processo de secularização como uma diminui-
ção da autoridade e, portanto, culpada de grande parte dos problemas do país, levou os regimes 
militares a se tornarem cada vez mais violentos no intento de restabelecer a autoridade perdida.

A convicção de que somente o restabelecimento da relação ordem-obediência poderia resolver os pro-
blemas da sociedade levou a uma identificação cada vez maior de autoridade com violência, baseada 
talvez, como Arendt assinala, na percepção de que, como a violência faz as pessoas obedecerem, então 
violência é autoridade (Arendt, 1977, p. 102). Todos os regimes autoritários, sem exceção, têm identifica-
do violência com autoridade, sem perceber que, nunca conseguindo restabelecê-la talvez pelo seu pró-
prio esvair-se como conceito na nossa época, limitavam-se a afirmar que o modo possível de existência 
da sociedade passava por um marco autoritário (DELLASOPPA, 1991, p. 82)

Esse teor elevado de violência pode ser notado em ambos os livros estudados, porém, são 
feitos com representações diferentes. No livro Conversación al sur, podemos utilizar como exemplo 
o aborto forçado, provocado por chutes deferidos na barriga da personagem Dolores. Em Opera-
ción masacre a violência é representada através de um fuzilamento. Em todas essas formas de 
tortura, os militares são os executores.

Segundo Rampinelli (2012), a ditadura foi implementada por duas estratégias: a guerra an-
tissubversiva e o estabelecimento de um plano econômico em favor da classe dominante. A pri-
meira consistiu em eliminar todas as organizações guerrilheiras fisicamente, os grupos de esquerda 
revolucionários, as agrupações estudantis e os simpatizantes do populismo peronista, recorrendo 
à ditadura e a métodos de regimes totalitários. A segunda estratégia constituiu em limpar os cami-
nhos para a implantação de um programa econômico com um composto de receitas neoliberais, 
conservadoras e desenvolvimentistas, no qual os beneficiários seriam apenas as classes dominan-
tes que, em troca, dariam todo apoio ao Processo de Reorganização Nacional.

Operación Masacre e Conversación al Sur
Os nossos objetos de estudo são Conversación al sur, de Marta Traba, e Operación Masacre, de 

Rodolfo Walsh. Os dois livros são pensados com o intuito de denunciar, por meio da literatura, eventos 
traumáticos vividos na Argentina – Conversación al sur retrata a ditadura de 1976, e Operación Masacre 
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narra um fuzilamento ocorrido em 1955 – o que os caracteriza como literatura de testemunho.
Porém, cada um deles pertence a uma vertente da literatura testemunhal. Conversación al 

sur está em uma forma de testemunho romanceado. Segundo De Marco (2004, p. 47), “[...] aqui o 
autor edita o depoimento da testemunha e cerca-o de prólogo e/ou notas, marcando, ao menos 
aparentemente, a separação entre ambos discursos”. Já o Operación Masacre é definido como 
pseudo-testemunho que, de acordo com De Marco (op. cit., p. 47), “[...] aqui, seguindo os passos 
do New Journalism norte-americano, o autor mobiliza elementos de composição da ficção para 
recriar eventos violentos a partir de relatos de testemunhas e de vários tipos de documentos”.

Em Conversación al sur o enredo é formado por um diálogo entre duas mulheres que passa-
ram pela experiência traumática da ditadura e, durante a conversa, relembram e sofrem novamen-
te com as marcas deixadas pelos abusos que sofreram por parte dos militares.

Nadie podría decir, viéndonos ahora, que vos te despertaste hecha pedazos en una cama del hospital, agar-
rada al tubo de suero, porque a los hijos de puta les pareció más divertido que te despertaras sin el chico y 
con dos o tres órganos reventados, a que te murieras y ahí se terminara todo (TRABA, 1999, p. 54).

Al principio pensó que la seguían, pero luego, cuando miró con más atención a varias mujeres con las que 
no paraba de encontrarse, toda sospecha quedó eliminada. Trasnochadas, lívidas, esas caras tenían su 
misma desesperación. ¿Cómo no reconocer el resultado de muchas noches dando vueltas por una pieza 
hasta perder la razón? (op. cit., p. 82).

Podemos observar, nessas citações, que o texto é uma narrativa ficcional, um romance, 
com todos os seus elementos (narrador, personagens, tempo, espaço, enredo), sem a utilização de 
elementos que se confundiriam com um relato “real”, como uma notícia, por exemplo, que poderia 
provocar no leitor uma sensação de veracidade dos fatos.

O livro Operación Masacre conta a história do fuzilamento que aconteceu em José León 
Suárez, em 9 de junho, desde o início, quando os fuzilados foram presos, até o momento do julga-
mento do fuzilamento – que, quando aconteceu, ainda não estava legalizado.

Si acaso sintoniza un instante Radio del Estado, la voz oficial de la Nación, comprobará que ha terminado 
de transmitir un concierto de Bach y a las 22.59 inicia otro con Ravel…
A esa hora, en la Comisaría 2a de Florida, han terminado de concentrarse veinte hombres, para un miste-
rioso procedimiento (WALSH, 1972, p. 29).

A las 23.56 Radio del Estado, la voz oficial de la Nación, deja de ofrecer música de Stravinsky y pone en el 
aire la marcha con que cierra habitualmente sus programas. La voz del ‘speaker’ se despide hasta el día 
siguiente a la hora de costumbre. A las 24 se interrumpe la transmisión. Todo ello consta en el Libro de 
Locutores de Radio del Estado, en uso entonces, en la página 51, rubricada por el locutor Gutenberg Pérez.
No se ha pronunciado una sola palabra sobre los acontecimientos subversivos. No se ha hecho la más remota alu-
sión a la ley marcial, que como toda ley debe ser promulgada, anunciada públicamente antes de entrar en vigencia.
A las 24 horas del junio de 1956, pues, no rige la ley marcial en ningún punto del territorio de la Nación.
Pero ya ha sido aplicada. Y se aplicará luego a hombres capturados antes de su imperio, y sin que exista – 
como existió, en Avellaneda – la excusa de haberlos sorprendido con las armas en la mano (op. cit., p. 35).

Que los detenidos de Florida fueron penados, y con la muerte, y sin juicio, y arrancándolos a los jueces 
designados por la ley antes del hecho de la causa, y en virtud de una ley posterior al hecho de la causa, 



• 811 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

y hasta sin hecho y sin causa.
No habrá ya malabarismos capaces de borrar la terrible evidencia de que el gobierno de la revolución 
libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos el 9 de junio, una ley marcial promulgada el 
10 de junio (op. cit., p. 91).

Com os trechos expostos nestas citações podemos perceber o uso de supostos documen-
tos, fatos, registro de horário exato e o que acontecia naquele momento: artifícios que são utiliza-
dos para provocar no leitor um efeito de realidade uma sensação de veracidade e que dão ao texto 
um tom jornalístico. Assim, observamos que os dois livros são literatura de testemunho, porém 
cada uma faz parte de vertentes diferentes desse gênero.
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NEUTRO, INTERNACIONAL E ESTÁNDAR:  

AS DIFERENTES NOMENCLATURAS DO 

ESPANHOL UTILIZADAS PELAS PROPAGANDAS 

E OFERTAS DE EMPREGO NA INTERNET1

Wendy de Oliveira dos Santos
 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

O artigo referido compõe o projeto em curso de Iniciação Científica desenvolvido no curso 
de Letras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, campus Guarulhos).

No que diz respeito ao tema, o mesmo surgiu da dúvida em saber qual das diferentes va-
riantes do espanhol era privilegiada nos ramos de Tradução e Interpretação. Sendo assim, foi re-
alizada uma pesquisa on-line em sites do segmento e também em publicações de profissionais 
autônomos, a fim de identificar, dentre tantas variantes, a mais utilizada.

Não obstante, descobriu-se que as empresas do ramo optavam pelo espanhol denominado 
neutro, internacional, estándar, entre outras denominações, ao mesmo tempo em que apresen-
tavam, de modo conflituoso, a exigência de que o profissional fosse nativo. À vista disso, fizemos 
um recorte para analisar três nomenclaturas mais utilizadas por essas empresas e profissionais: as 
denominações espanhol neutro, espanhol internacional e espanhol estándar, com o propósito de 
buscar seus significados, assim como problematizar o diálogo construído em relação à necessidade 
de que o profissional dessas áreas seja nativo.

Este projeto pretende ser mais uma contribuição dentro do eixo das Políticas Linguísticas, 
e um material dentro da área de Espanhol dedicado aos estudantes e futuros profissionais que te-
nham interesse em conhecer não só as denominações aqui estudadas, mas também como elas são 
veiculadas na internet, como essa visão de língua é tratada fora do ambiente acadêmico, concebida 
pelas empresas dos ramos de Tradução e Interpretação, bem como o ensino do espanhol.

Foram retiradas propagandas divulgadas livremente na internet, algumas retiradas dos sites 
de empresas específicas e outras presentes em anúncios de profissionais autônomos oferecendo 
seus serviços de tradução, locução ou ensino de espanhol. Ao todo, coletamos por volta de vinte 
propagandas que fizessem menção às nomenclaturas aqui descritas. No entanto, foram apresenta-
dos no Simpósio oito exemplos dos corpora.

1 Trabalho orientado pela Profa. Ms. Neide Elias no curso de Letras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
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Gostaríamos de inserir duas pertinentes citações antes de começarmos com os elementos 
teóricos que permeiam as denominações estudadas: “A relação entre língua, identidade e cultura é 
imanente, uma vez que não há cultura sem língua e que a identidade é construída por meio desta e 
da cultura” (CHAUÍ, 2006 apud COELHO; MESQUITA, 2013, p. 31). As autoras também concluem “[...] 
que a língua existe antes de nós e, certamente, continuará existindo depois de nós” (op. cit., p. 31). 
Sobre esse aspecto, por se tratar de uma relação imanente, quando uma determinada língua existe, 
também há nela traços de cultura e identidade. Uma língua sempre existirá antes e depois de nós.

Compreendendo que a língua não pode ser desvinculada da cultura e, sobretudo, da iden-
tidade de um povo, problematizamos a ideia vigente compartilhada entre as propagandas de em-
presas e profissionais estudadas: apresentar uma língua “neutra”, “internacional” ou “estándar”, 
portanto sem traços de nenhuma comunidade falante dessa língua, pode ser ainda “indefinida” ou 
“indistinta”, conforme elucidará, por exemplo, o Diccionario panhispánico de dudas mais adiante. 

Para Castro Roig (2001 apud FONT, 2012), a nossa primeira denominação estudada, o es-
panhol neutro, possui caráter e imposição comercial; isto significa que, devido à modernização e 
crescimento das comunicações, segundo o autor, haveria a necessidade de “de ampliar o mercado 
da tradução”. Suas justificativas são as seguintes:

 
Además, los principales motivos que, como lingüistas hispanohablantes, deben motivarnos para utilizar 
el ‘español neutro’ son: lograr una progresiva unificación de neologismos en todos nuestros países; hacer 
que nuestro idioma sea competitivo y asequible para mayor número de fabricantes; ampliar el mercado 
de la traducción y evitar la disgregación de nuestra terminología, que sólo puede traernos perjuicios a 
largo plazo como comunidad (CASTRO ROIG, 2001 apud FONT, 2012, s/p).

Para Castro Roig (2001 apud FONT, 2012), o espanhol neutro é “competitivo; acessível”, 
fruto de uma “imposição comercial”, já que nos referimos à língua criada e homogênea (español 
neutro) para competir no mercado e garantir que este seja ampliado, isto é, que o espanhol ganhe 
espaço nos mais diferentes segmentos, nos quais ele é traduzido. Podemos identificar na fala do 
tradutor possíveis “vantagens” de implementar tal denominação, já que ela seria uma escolha me-
nos custosa, dentro do âmbito comercial e de negócios, evitando a produção de outros textos, e 
também facilitaria o entendimento entre sucursais ou filiais.

[...] el uso de una única versión reduce los costos que conlleva la creación de textos complementarios, 
publicitarios, promocionales, documentación de ayuda, material de formación y cursos, etcétera, y agili-
za el entendimiento entre las sucursales (CASTRO ROIG, 2006 apud FONT, 2012, s/p).

Conforme afirma Ávila (2001, p. 8), o espanhol neutro não é somente um produto, mas é um 
produto “exportável”, uma língua “criada” pelos meios de comunicação, também responsáveis por 
sua difusão. Uma concepção que dialoga com a de Petrella (1998), a qual elucida que o fim do espa-
nhol neutro é “comercial” e que nenhum especialista em linguística foi consultado para sua imple-
mentação, visto que, no seu país, Argentina, a falta de justificativas teóricas foi bastante discutida.2 

2 A lei sancionada em maio de 1986 na Argentina estava destinada a produções de dublagem. No primeiro 
artigo da publicação da lei se afirmava: “El doblaje deberá ser realizado en idioma castellano neutro, según su uso cor-
riente en nuestro país, pero comprensible para todo el público de la América hispanoahablante” (PETRELLA, 1998, s/p).
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A denominação “neutro” foi criada pela área de tradução a fim de economizar tempo no momento 
da tradução e evitar que determinado léxico não fosse entendível em territórios distintos.

Pinto (2006, p. 6) defende que o espanhol neutro é livre de “localismos”. Segundo a autora, é 
uma linguagem criada por pessoas, a partir de uma necessidade, isto é, a fim de ser algo entendível 
em qualquer território e difundido entre o mundo.

Finalmente, para Font (2012, p. 1), o termo tido como “neutro”, no que se refere ao espanhol, 
é “[...] uma modalidade do espanhol que não é própria de nenhum país”. Sobre o espanhol falado, 
ele explica: “[...] sem sotaque de nenhum lugar, mas que se usa e move pelo mundo”.

No que diz respeito à segunda denominação, o espanhol “internacional”, parece-nos haver uma 
finalidade parecida com a do espanhol neutro, embora o espanhol “internacional” seja menos di-
vulgado na área da tradução, mas mais frequente nos meios de comunicação massiva, de acordo 
com o que pudemos observar no corpus analisado.

Ávila (2001) explica que os meios de comunicação massiva – dentre eles a imprensa, a televisão e a 
internet – colaboram para a difusão da “estandizarção do idioma”, através do contato com a língua escrita:

Tan trascendental fue este invento que algunos investigadores lo consideran un factor muy importante 
para la formación de las naciones, en la medida en que permitió la estandarización de las lenguas – un 
elemento básico de identidad que sustentó a los nuevos estados (ÁVILA, 2001, p. 1) 

Ávila (op. cit.) explica, ainda, que o surgimento do ideal de idioma único nasce após a derro-
ta da Espanha contra os Estados Unidos, perdendo, consequentemente, o território das Filipinas, 
Cuba e Porto Rico; surge a ideia, promovida pelos demais países hispano-falantes de possuir uma 
“unidade linguística”, liderada por diversos escritores e literatos. O autor elucida que esse ideal per-
dura até os dias de hoje. Desta forma, criam-se denominações, dentre as quais buscamos analisar 
três, cujo objetivo é ser acessível a todos os países e ao mesmo tempo não pertencer a nenhum. 

Para concluir, os autores afirmam que o problema não é encontrar o espanhol internacional 
ou não, pois ele já é um produto vendido ao redor do mundo (ele existe), mas sim encontrar e 
compreender suas origens e quais são os critérios que são utilizados, que justifiquem sua escolha. 
Tal denominação é, segundo ele, de nenhum país e, ao mesmo tempo, de todos, já que não busca 
abranger um só país, mas todos.

Sobre nossa última denominação analisada, o espanhol estándar, algo que foi dicionarizado 
pela Real Academia Española (RAE):

estándar. 
(Del ingl. standard). 
1. adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
2. m. Tipo, modelo, patrón, nivel. Estándar de vida.3

Trataremos de problematizar uma das “definições da palavra ‘estándar’” apresentadas pela 
RAE: quando pensamos um “modelo”, imaginamos algo que queremos seguir; é nossa referência 
para reproduzir determinada coisa. E por que a definição acima destacada se encaixaria em uma 

3 Diccionario Virtual – Real Academia Española. Disponível em: <http://dle.rae.es/>. Acesso em: 10 abr. 2015.
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língua, mais especificamente, na língua espanhola? A padronização de uma língua não acontece 
por simples acaso, ela acontece quando existe uma relação entre língua e sociedade, através de 
uma norma legítima. O ato de padronizar vem de uma norma válida e aceitável, e é algo construído 
historicamente, diferente da definição dada nos dicionários; e as línguas mudam, mas mudam sem 
intervenções de poder.

Calvet (2007, p. 11) afirma que essas “[...] decisões referentes às relações entre língua e so-
ciedade” são tomadas por grandes centros de poder, mas quando elas são implementadas de fato, 
conformam um “planejamento linguístico”. As escolhas que se aplicam à língua são estabelecidas 
pelas instituições de poder, que decidem como determinada língua deve atuar.

No entanto, partimos da premissa advinda da sociolinguística que “toda língua varia”, tam-
bém reiterada por Moreno Fernández (2010, p. 15): “[...] las lenguas naturales son esencial y nece-
sariamente variables. Por lo tanto, el uso que se hace de ellas siempre tiene la capacidad de reflejar 
la variabilidad de su esencia”. Se todas as línguas variam, voltando à definição de “estándar”, isto 
é, a de um “modelo”, rejeitamos o ideal de “unificação” de qualquer língua. Seja ela o espanhol, do 
qual nos depreendemos, ou quaisquer línguas.4

Compreender que toda língua é variável é entender que a mesma não é estratificada, mas 
muda e muda sem intervenções de poder, sem planejamento, como elucida Calvet (op. cit.). 

Pudemos observar, analisando diversas publicidades que encontramos, inúmeros serviços, 
vagas de emprego etc. para o espanhol neutro. É uma nomenclatura muito utilizada, sobretudo 
na área de tradução e interpretação e considerada um “estilo” para a locução. Há muitos anúncios 
publicitários conflituosos com a noção de pertencer a um lugar versus ser neutro ao mesmo tempo. 

Sobre o espanhol internacional, identificamos que este foi uma criação advinda do mercado 
editorial e está presente até hoje em áreas como a do jornalismo e da publicidade. Há menos registros 
de espanhol internacional em anúncios para o ensino de espanhol; no entanto, é comum em jornais.

O espanhol estándar é uma denominação encontrada inúmeras vezes, como por exemplo, 
na Nueva Gramática Básica de la Lengua Española (Real Academia Española), porém não é esclare-
cida teoricamente. O encontramos hoje em editores de texto e em algumas propostas de locutores. 
É possível encontrar vídeos e publicações de blogues de pessoas dando dicas de como “pronunciar 
o espanhol estándar”, provando que o que se busca na internet, fora do meio acadêmico, advém do 
senso comum que acredita que haveria uma pronúncia “estandardizada” do idioma.

Em suma, concluímos que, como estudantes de Letras, sobretudo àqueles que possuem o 
Espanhol como Língua Estrangeira, faz-se importante compreender como nossa língua de estudo é 
vista fora do meio acadêmico e quais são as justificativas que motivam as escolhas das suas deno-
minações, além de buscar entender em que são baseadas essas escolhas, sendo elas fruto de um 
critério científico ou não.

Também ressaltamos que, muitas vezes, todas as decisões externas aplicadas à língua ten-
tam reduzir a identidade ou a cultura inerente a ela, criando situações conflituosas, assim como a 
tentativa de construir uma língua de nenhum lugar e, ao mesmo tempo, estagnada, relacionada a 
uma norma de prestígio, o oposto do que se caracteriza como língua: heterogênea e variável.

4 Outras línguas possuem definições como a do “español estándar”, como há na língua francesa (français stan-
dard) e na língua inglesa (standard english).
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No que diz respeito à exigência do profissional nativo, pudemos observar que tal requisito 
não vêm somente das empresas de tradução e interpretação, mas também de instituições de en-
sino ou profissionais autônomos. Parece-nos que o fato de o profissional ser nativo garante que a 
qualidade das aulas vendidas seja um diferencial, fazendo-nos concluir que o profissional nativo 
possua “um maior domínio”, ministrando aulas somente pelo fato de ser nativo. Mas, ao mesmo 
tempo, as ideias se contradizem, pois a característica de ser nativo de um país (no caso, da Espa-
nha) e falar “espanhol neutro” estabelece um conflito inerente.

Em suma, as nomenclaturas estudadas trazem à tona a existência de línguas que não per-
tencem a lugar nenhum, mas que estão condicionadas a uma norma de maior prestigio que, muitas 
vezes, é imposta como variedade alta em detrimento às variedades consideradas baixas, fruto da 
intervenção humana na língua ou nas situações onde a língua ocorre, assim como a “padronização”, 
cujo reflexo é o poder que isso implica à sociedade e à língua falada.
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NICARÁGUA EXTREMA: PODER E VIOLÊNCIA 

DE ESTADO NO CONTO “EL ZOOLÓGICO  

DE PAPÁ”, DE LIZANDRO CHÁVEZ ALFARO

Silvia Amancio de Oliveira1

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução
Comparado aos estudos da literatura dos países do Cone Sul, o acesso à fortuna crítica 

centro-americana é sensivelmente limitado. Na contramão desse panorama, esta pesquisa analisa 
a construção da personagem do conto “El zoológico de papá”, do nicaraguense Lizandro Chávez 
Alfaro (1929-2006), de seu primeiro livro de contos,2 Los monos de San Telmo (1960),3 que em 1963 
ganhou o concurso literário Casa de las Américas, em Havana, Cuba. Articulando técnicas literárias 
aplicadas pelas vanguardas latino-americanas do começo do século XX, o autor representa a violên-
cia de Estado sofrida pela Nicarágua durante décadas de governos autoritários comandados pela 
família Somoza (1936-1979).

Cabe aqui um breve panorama da produção literária nicaraguense, a fim de situar a nar-
rativa de Chávez Alfaro nessa trajetória, rica em imaginário popular e engajamento político. Para 
o escritor e crítico literário Jorge Eduardo Arellano (1991), a narrativa nicaraguense tem origem 
nas expressões populares da época colonial: textos transmitidos oralmente e impulsionados pelo 
universo mágico indígena e espanhol. Em geral, distinguiam-se entre histórias de animais, como o 
popular conto “Tío Coyote y Tío Conejo”, e histórias de “aparecidos”, personalidades que circun-
davam o espaço rural (os povoados, a escuridão das fazendas ou as pequenas cidades). Ao lado 
dessas narrativas, também eram comuns as de personagens folclóricos espanhóis do tipo “pícaros” 
ou do tipo “mentirosa”.

Mais adiante, a fase “costumbrista” foi marcada por fábulas e narrações sobre a vida ou persona-
gens populares, de maneira anedótica e superficial. Herdeiro dessa herança, o regionalismo não só perdu-

1  Trabalho orientado pela Profa. Dra. Graciela Foglia, na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
2  No decorrer desta pesquisa, o acesso aos contos de Chávez Alfaro se restringia ao livro impresso. Desde 
maio de 2015, a obra do autor ganhou novo alcance, quando se disponibilizaram on-line todos os contos do livro 
Los Monos de San Telmo, no seguinte endereço: <http://cuentosnicaragua.blogspot.com.br/search/label/Lizandro%20
Ch%C3%A1vez%20Alfaro> (acesso em 15 maio 2015).
3  Traduzido para o francês, o alemão e o romeno, o livro é composto de 13 contos: “Los monos de San Telmo”, 
“En tinieblas”, “El perro”, “Jueves por la tarde”, “El sermón del ómnibus”, “La estructura”, “Sudar como caballo”, “Una 
leyenda que heredar”, “Insignia”, “El zoológico de papá”, “Para abrir una puerta”, “En la crujía F” e “Corte de chaleco”.
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ra anacronicamente como tema, mas também é sinônimo do gênero preferido da região: a crônica.
Leonel Delgado Aburto (2011) afirma que uma das fontes originárias e decisivas das litera-

turas centro-americanas foram os textos coloniais que, diante do violento processo de dominação, 
reprimiram ou calaram outros tipos de manifestações literárias. Segundo o autor, no caso do ter-
ritório nicaraguense moderno, o imaginário sobre a costa caribenha se constituiu pela idealização 
geográfica e epistemológica criada a partir de crônicas do imperialismo inglês, diferentemente do 
que aconteceu na costa do Pacífico e no centro do país, de colonização predominantemente espa-
nhola. Assim, as culturas caribenhas-nicaraguenses sofreram um duplo movimento de repressão: 
de um lado, a colonização inglesa e, de outro, o Estado e o discurso nacional, que atuam sobre 
marcas ideológicas fundadas na colonização espanhola.

Essencialmente apoiada no fazer poético, a função moderna da literatura se consolida no 
movimento vanguardista encabeçado por José Coronel Urtecho, que em 1927 publicou “Oda a Ru-
bén Darío” no Diario Nicaragüense (SCHWARTZ, 2002). Vista como uma publicação de expressão 
individual,4 essa ode foi considerada um manifesto poético, em que o desejo de romper com o pas-
sado concretizou-se em versos livres e impactantes, sobretudo por negar a figura de Rubén Darío no 
próprio território que lhe rendeu reconhecimento. Em 1931, um grupo de jovens poetas marca uma 
nova etapa no movimento de vanguarda ao dar-lhe um tom coletivo e mais agressivo. Pablo Anto-
nio Cuadra,5 Octavio Rocha e Joaquín Pasos foram os responsáveis pela incorporação de influências 
literárias internacionais à literatura nicaraguense. Foi nessa época que Antonio Cuadra se posicionou 
frente à publicação de Urtecho, admitindo que Rubén Darío havia criado condições para que sua 
geração voltasse a falar do homem e de sua terra sem se respaldar no provinciano e no folclórico, 
como um dia acontecera. Antonio Cuadra ainda acrescentou que Rubén Darío “había recuperado las 
dimensiones universales de lo nacional” (ARELLANO, 19696 apud SCHWARTZ, 2002, p. 232).

Além das vertentes estadunidenses, os jovens poetas nicaraguenses também se aproxima-
ram da influência espanhola pelos ultraístas e pela geração de 27. A influência da literatura francesa 
ficou a cargo do poeta nicaraguense Luis Alberto Cabrales que, depois de anos morando na França, 
havia conhecido a poesia de Apollinaire, Paul Morand, Cocteau, Cendrars etc. (SCHWARTZ, 2002).

Com a chegada tardia das vanguardas literárias à Nicarágua, os anos de 1931 e 1932 já ace-
navam para o entorpecimento dos “ismos”, e essa deve ser uma das razões pelas quais a literatura 
nicaraguense não adotou nenhuma tendência estética definitiva como outros países – por exemplo, o 
estridentismo no México e o ultraísmo na Argentina –, mas assimilou diferentes correntes estéticas em 
geral, o que resultou na nova poesia nicaraguense (ARELLANO, 1969 apud SCHWARTZ, 2002, p. 233).

No campo da prosa, Irles (2001) aponta alguns motivos que explicariam o papel secundário 
da narrativa frente à poesia. Segundo a autora, para os escritores e críticos literários Sergio Ramírez e 
Ernesto Cadernal, a justificativa está no fato de não haver, na narrativa, um nome de tamanha impor-
tância como o de Rubén Darío. Outros pesquisadores, porém, atribuem essa situação à precariedade 
editorial e à falta de infraestrutura para se publicarem romances, enquanto a poesia, mais curta, po-

4  Schwartz (2002) afirma que o movimento de vanguarda na Nicarágua teve duas datas de “nascimento”: a 
primeira em 1927, com Urtecho, e a segunda em 1931, com um grupo de jovens poetas.
5  Antonio Cuadra morou por três anos nos Estados Unidos, onde conheceu a literatura de Pound, T. S. Eliot, 
Marianne Moore, e. e. cummings e William Carlos William (SCHWARTZ, 2002, p. 233).
6  ARELLANO, J. E. El movimiento de Vanguardia en Nicaragua. Managua: Imprenta Novedades, 1969, p. 66.
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dia ser difundida oralmente ou em jornais e revistas. A impossibilidade de os escritores se dedicarem 
exclusivamente à literatura e o peso decisivo da tradição oral também reforçam esse cenário.

O projeto vanguardista do início do século XX na América Latina ecoou nos anos 1960, dan-
do origem ao chamado “novo romance latino-americano”. De modo geral, na América Latina, a par-
tir de 1960, enfatizou-se a reflexão sobre questões formais, numa tentativa de dissolver a produção 
literária individualista, existencial e psicológica da década anterior (RUFFINELLI, 1994).

Assim, o “novo romance latino-americano” seria uma reverberação do que fora o projeto 
vanguardista do início do século XX, também desejoso de romper as formas convencionais que o 
antecediam e de buscar a modernidade.

Reconociendo como verdadera tanto la realidad como la voluntad de ruptura de los nuevos novelis-
tas, puede extenderse sin demasiada dificultad un arco hacia el pasado, un arco que alcanza la ruptu-
ra vanguardista, de la cual en un principio la novela latinoamericana de los sesenta pudo parecer una 
reverberación tardía o bien una puesta a punto de aquel proyecto anterior históricamente inacabado 
(RUFFINELLI, 1994, p. 369).

A literatura latino-americana dos anos 1960 foi pioneira no âmbito do romance no que 
tange à renovação formal, tanto dos recursos estilísticos como dos estruturais e, pelo fomento 
direto do mercado editorial e entusiasmo pelo futuro, deu origem ao boom latino-americano. Na 
Nicarágua não foi diferente. A publicação de romances nas décadas de 1960-707 introduziu a nar-
rativa nicaraguense num novo panorama nacional de cultura escrita, rompendo paulatinamente o 
epíteto de país da poesia, unicamente.

Nessa vertente literária também encontramos Chávez Alfaro8 que, devido a temas e técni-
cas das vanguardas literárias que se haviam destacado no começo do século XX, é considerado o 
primeiro narrador moderno nicaraguense, com sua primeira novela, Trágame tierra (1969) (RAMÍ-
REZ, 2000). Também para Arellano (1991), Chávez Alfaro precedeu os autores nicaraguenses dos 
anos 1960, com uma perspectiva nova sobre a realidade nacional.

O fato de viver em outro país não impediu que a produção literária de Chávez Alfaro se referis-
se à realidade nicaraguense, ao contrário: essa distância temporal e espacial lhe dava melhor enfoque 
dos assuntos relativos a Granada, à Guerra Nacional, a Sandino etc. Nas palavras de Arellano (1991):

7  Arellano (1969 apud IRLES, 2001) destaca a produção de romances como Trágame tierra (1969), de Lizandro 
Chávez Alfaro, Tiempo de fulgor (1970) e ¿Te dio miedo la sangre? (1977), de Sergio Ramírez, Balsa de serpientes 
(1976), de Chávez Alfaro, e Éramos cuatro (1978), de Calero Orozco.
8  Lizandro Chávez Alfaro nasceu na cidade de Bluefields, na Nicarágua, em 1929, ano em que o país viu 
desvalorizar-se um dos seus principais produtos de exportação, o café. Em 1948, recebeu uma bolsa do governo para 
estudar pintura na Academia San Carlos de México, onde teve contato com importantes nomes da literatura hispano-
americana, como Juan Rulfo e Carlos Fuentes, e viu fortalecer-se sua vocação literária, abandonando os estudos de 
pintura. No México, se envolveu com artistas plásticos mexicanos, sobretudo com o pensamento revolucionário que 
circulava entre os intelectuais. Regressou à Nicarágua em 1979, com o triunfo da Revolução Sandinista e, durante a 
década de 1980, foi diretor da Biblioteca Nacional Rubén Darío. Na ocasião de sua morte, o Centro Nicaraguense de 
Escritores lançou uma nota que, em que em meio a outras exaltações, afirmava que Chávez Alfaro fundou uma nova 
narrativa a partir dos romances Trágame tierra (México, 1969), Balsa de serpientes (México, 1976) e Columpio al aire 
(Mánagua, 1999), além de lhe atribuir a iniciativa de livrar a literatura nicaraguense do “pesado fardo del realismo-
regionalista, que con sus formas tradicionales y su temática orientada exclusivamente hacia el problema del hombre 
y la tierra, no permitía un avance de nuestra narrativa” (COMUNICADO, 2006), completando que ele foi o responsável 
por colocar a Nicarágua no rumo da narrativa hispano-americana contemporânea.
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Proyectado de fuera hacia dentro y viceversa, Chávez Alfaro había obtenido com su libro Los monos de 
San Telmo (1963) una inobjetable universalidad: por el primer proceso alcanzaba um sentido contem-
poráneo de la problemática humana y por el segundo una perspectiva de lo nicaraguense en particular 
y de lo hispanoamericano en general. Denominando una plástica preocupación estilística y la presencia 
de narradores de lengua inglesa, concilia la función concientizadora (“Los monos de San Telmo” y “El 
zoológico de papá”, por citar dos cuentos) [...] (ARELLANO, 1991, p. 1114)

Arellano termina seu texto afirmando que Chávez Alfaro iniciou um novo caminho, marcado 
por conteúdo dramático, telúrico e irônico, e por isso foi merecedor do grande prêmio internacio-
nal Casa de las Américas. 

Para Aragón (2011), Los monos de San Telmo seria um divisor de águas na narrativa nica-
raguense, porque pela primeira vez não se exploraram os temas comuns à narrativa criollista ou 
regionalista: a descrição da paisagem local, a reprodução da fala popular e regional e os dilemas do 
homem nacional, quase sempre relativos à terra. Assim, esse livro seria uma espécie de impulso 
para as obras de Chávez Alfaro de maior relevância e prestígio.

 
Sin embargo, para hablar de Los monos de San Telmo, es necesario remitirse a la literatura de compromi-
so social en la Centroamérica de inicios y mediados del siglo veinte. Porque especialmente en Nicaragua, 
como género literario, el ejercicio narrativo constituyó por mucho tiempo una especie de arma de lucha 
contra las formas de dominación política, social y económica que entonces terminaban de prefigurarse 
históricamente en nuestra región. 
En Nicaragua, la literatura sin duda jugó un papel importante en la lucha contra la dictadura familiar de 
los Somoza (1935-1979), y en ese sentido, Los monos de San Telmo funcionó como una de las piezas de 
narrativa corta que con mayor eficacia y trascendencia lograron representar las formas de dominación 
comunes en la región centroamericana (ARAGÓN, 2011, s/p).

Rosales (2007) também o considera assim e vai além: acredita que, a partir dessa publicação, 
a Nicarágua deixa de ter apenas poetas, vendo em Rubén Darío seu maior representante, e dá lugar, 
enfim, a uma narrativa nicaraguense enriquecida justamente por seus antecedentes. 

À luz de alguns desses aspectos, analisa-se aqui a personagem de “El zoológico de papá”, 
partindo da hipótese de que a animalização do homem em situações de extrema violência – como 
a sofrida pela Nicarágua – se constrói sobretudo por técnicas literárias de caráter sinestésico, que já 
haviam servido às vanguardas. “El zoológico de papá” é um relato em primeira pessoa de um garoto 
de 13 anos, filho do mandatário de um país não nomeado em cuja casa presidencial há uma espécie 
de zoológico particular, onde se intimidam opositores levando-os a compartilhar a jaula com feras.

Há aí um duplo registro da animalização do homem: 1) o prisioneiro enjaulado como um 
animal e; 2) a falta quase total de empatia do garoto com o universo que o rodeia, pois deseja ter 
poder e assim se embrutece como ser humano.

El zoológico de papá
O referido zoológico é frequentado por autoridades militares – coronéis, capitães, chefes de 

polícia e guardas –, que costumam levam “enemigos” para as jaulas dos animais.
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Claro que no a todos los traen al zoológico, solo a los más culpables, o a los que no quieren confesar, porque 
la reja que divide la jaula puede levantarse poco a poco para hacerle ver al preso que si no habla se lo puede 
comer la fiera. Cuando hay que hacer esto dejan al animal sin comer todo un día (ALFARO, 1960, p. 116).

O próprio garoto, que também tem livre acesso ao zoológico, se intitula coronel, tendo ganha-
do do pai a patente, o uniforme e broches por seu aniversário de 12 anos, data que deixa a infância 
e entra na vida adulta. De saída, o narrador declara seu “dom” intrínseco de mandar, assegurado por 
alguém externo, que mais adiante se saberá que é seu pai: “[...] Desde que nací, o desde que tengo 
uso de razón, me está diciendo que yo nací para mandar; que el país me necesita como yo lo necesito 
a él” (ALFARO, 1960, p. 113). Assim, ele também se vê no direito de usar seu poder hierárquico e or-
dena a um guarda que permita o combate entre um jornalista preso “con cara de indio” e um puma, 
a fim de atestar se o prisioneiro continuaria disseminando as mesmas mentiras e ofensas sobre sua 
família e seu pai.

Transvestido no monólogo inocente de uma criança, o conto tem um único parágrafo, re-
criando um fluxo de consciência. A voz interna reage conforme as recordações do dia em que seu pai 
o olhou zangado, justamente quando ele promoveu o enfrentamento entre o prisioneiro e o puma, 
levando o menino a entender, finalmente, o significado da palavra inimigo, que seu pai tanto falava.

Nas primeiras linhas, o narrador diz que se lembra desse dia “como si hubiera sucedido hoy”, 
mas, ao mesmo tempo, desconhece que o que se reprovava era uma atitude sua: “[...] Cuando le di-
jeron lo que había sucedido, vino, y me miró como nunca me había mirado. No sé por qué” (ALFARO, 
1960, p. 113). Logo, acredita que o incidente não deve ter sido tão grave, afinal, o pai tem muito mais 
o que fazer; no final do conto, entende o verdadeiro motivo da reprovação paterna. Imediatamente, 
rompe-se o flashback, e ele admite que, de onde está, pode ver que estão aprisionando alguém nas 
jaulas. O narrador parece surpreso e esboça uma fala “ah, están metiendo a otro”, mesclando pensa-
mentos e interjeições verbais. Aqui, a narrativa mais uma vez expõe a fragilidade infantil: o narrador 
afirma que às vezes demora a pegar no sono, ou porque fica pensando no que acontece em seu quin-
tal, ou porque se incomoda com o barulho dos animais, ou porque lembra dos ensinamentos do pai 
e agora entende o quê e quem são os “enemigos”.

A justaposição de recordações dá à narrativa uma temporalidade pendular, avançando ou 
regredindo. Pode-se dizer que o conto dura poucas horas: começa quando o garoto acorda, por conta 
da insônia ou do barulho do puma, passa pelo episódio da intimidação do prisioneiro e termina no 
momento em que o garoto é reprovado silenciosamente pelo pai. Ruffinelli (1994) aponta a ruptura 
cronológica como um recurso narrativo importante na configuração estética e estilística do novo ro-
mance latino-americano. Nesse sentido, pode-se lembrar que Chávez Alfaro foi leitor contumaz de 
vários autores considerados paradigmáticos no novo romance, como o colombiano Gabriel García 
Márquez, os cubanos Alejo Carpentier e José Lezama Lima, o brasileiro João Guimarães Rosa, e o não 
menos importante, o estadunidense William Faulkner.9

Além do intenso uso de verbos no presente do indicativo, afirmando o tom assertivo do 
poder, outro recurso estético são os parênteses, que parecem refletir o movimento do tempo da 

9  Informações extraídas do texto de Julio Valle Castillo (2007) e corroboradas por Donaldo Altamirano, amigo de 
Chávez Alfaro e fonte de comunicação pessoal, a quem agradeço a atenção e a inestimável contribuição a esta pesquisa.
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narrativa e as oscilações da criança, que divaga até se persuadir de que não é culpada pela irritação 
do pai. Irresoluto, o menino confunde o nome do animal da jaula e muitas vezes precisa de palavras 
que só sabe dizer em inglês: “Lástima, porque el mar es muy... exciting (no recuerdo cómo se dice 
en español)” (ALFARO, 1960, p. 115).

Porém os últimos parênteses aparecem logo que o garoto conta que o prisioneiro tenta se es-
quivar do puma e esbarra na arma (uma baioneta) com que o soldado o intimida dentro da jaula: “[...] 
En una de esas la punta de la bayoneta le cayó en el espinazo (bueno, lo que en inglés se llama spinal 
collumn)” (op. cit., p. 117-118). Nesses parênteses, ele já não se incomoda por falar ou pensar em inglês, 
porque assume a língua que o pai fala com ele, que é a mesma dos que realmente detêm o poder.

Tratando-se de um monólogo interior, confessam-se segredos e vontades íntimas do narra-
dor ou de quem o cerca. Por exemplo, o garoto revela que o pai não queria que soubessem de seu 
jardim, mas, dada a repercussão, mandou que um jornal de sua influência o noticiasse como algo que bene-
ficiaria o país: “[...] Hace poco permitió que en uno de sus periódicos – creo que fue en ‘La Estrella’10 que es el 
más importante – publicaran un reportaje. Tenía muchas fotografías; se llamaba ADMIRABLE ZOOLÓGICO EN 
CASA PRESIDENCIAL” (ALFARO, 1960, p. 114). Um dos traços da ficção latino-americana a partir do fim dos 
anos 1950 foi o questionamento e a oposição à versão histórica produzida e reproduzida pelos se-
tores dominantes, impulsionando uma crise da chamada história oficial (RUFFINELLI, 1994, p. 386-
387). Dessa tentativa de aproximação com a história e pelo engajamento dos autores como “gran-
des mediadores entre su público literario y la problemática global de la época” (RUFFINELLI, 1994, 
p. 383), incorporaram-se à narrativa elementos extraliterários como, por exemplo, essa manchete 
de jornal para corroborar o benefício público de um zoológico particular na casa do presidente.

O garoto diz que só soube da notícia sobre o zoológico quando o pai lhe escreveu, em inglês, 
antes de entrar de férias no colégio onde estuda, em Schenectady, em Nova York. A naturalização do 
uso da língua dos detentores do poder é mais um dado do encobrimento cultural ao qual a Nicarágua 
foi submetida desde o descobrimento.

Mais uma vez, o garoto se mostra prepotente, mas ao mesmo tempo não consegue distinguir realidade 
e fantasia ao se imaginar poderoso a ponto de querer manipular a natureza e projetar monumentos arquitetôni-
cos colossais, que expressariam um sentimento típico das oligarquias: o desprezo por seus conterrâneos.

Ojalá que aquí tuviéramos tan buen clima como en Schenectady, pero hace tanto calor. Una de las cosas 
que voy a ordenar cuando sea presidente es que construyan un gran tubo de aquí a los Estados Unidos 
para que por allí nos manden aire. Así ya no haría tanto calor, y a lo mejor, respirando ese aire, la gente 
de acá llega a parecerse a la de allá (ALFARO, 1960, p. 114).

Ademais, a influência do imperialismo estadunidense é reiterada em algumas passagens, 
como quando o pai, para convencer a esposa de que o filho devia estudar nos EUA, afirma que não 
seria o que é se não tivesse feito o mesmo quando pequeno. Passada essa pequena lembrança 

10  Possível referência ao jornal La Estrella de Nicaragua, fundado na década de 1940 por Adolfo Altamirano Browne, 
com direção de Alejandro Bermúdez Alegría e Leonardo Lacayo Ocampo. A publicação ganhou popularidade devido a seus 
títulos chamativos e polêmicos. Noticiando a tomada de Paris pelas tropas nazistas, La Estrella entrou para a chamada 
lista negra, elaborada pela embaixada estadunidense em cada país da América Latina identificando quem se posicionava 
“neutro” frente às potência do Eixo. As notícias deveriam ser favoráveis aos Aliados, o que nem sempre acontecia no caso 
de La Estrella, que desapareceu anos mais tarde (MONTALVÁN, 1967). 
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mais antiga, o narrador restitui o leitor ao lugar de onde consegue ver o que acontece no jardim. 
Dessa vez, sabemos que se trata de uma janela da qual reconta o que havia acontecido na manhã 
em que foi desaprovado pelo pai. A partir desse momento, o narrador começa a contar como fun-
ciona o zoológico como se descrevesse um jogo.

Tiene que ser así: la jaula está dividida en dos por una reja; en un lado está la fiera y en el otro un enemi-
go, acurrucado: la jaula está hecha para el tamaño del animal. Claro que no a todos los traen al zoológico, 
sólo a los más culpables, o a los que no quieren confesar, porque la reja que divide la jaula puede levan-
tarse poco a poco para hacerle ver al preso que si no habla se lo puede comer la fiera. Cuando hay que 
hacer esto dejan al animal sin comer todo un día. ¡Qué hambre! Algunos de los presos dan asco, otros 
dan risa, y otros dan cólera (ALFARO, 1960, 116).

Vendo um prisioneiro com “cara de índio”, o garoto diz não saber descrever a sensação de 
medo e cólera que experimenta ao sentir o cheiro vindo do refém; o cheiro exalado pelos olhos alu-
de à metáfora do ódio e do desprezo que impregna o ambiente extremo e cruel da tortura: “[…] Lo 
más extraño es que el olor parecía salirle de los ojos con que miraba al animal y me miraba, como si 
yo hubiera sido la cola del puma”11 (ALFARO, 1960, p. 116). Descoberta a identidade do prisioneiro 
e o motivo de ele estar preso, o garoto é tomado por uma vontade de justiça e autoritarismo, a fim 
de mostrar seu poder frente a quem fosse contrário a seu pai. Por isso, ordena que o soldado em-
purre com a arma o prisioneiro para perto das grades que o separavam do puma, na mesma jaula. 

O confronto só acaba quando a fera sacia sua fome: “[…] Tratamos de detener al puma con la 
misma bayoneta, pero de seguro tenía mucha hambre y con todo y pinchazos siguió manoteando” 
(ALFARO, 1960, p. 118). Depois de olhá-lo sério, o pai manda o garoto de volta para a cama.

Nesse episódio, o garoto julgou ter entendido o significado da palavra inimigo, pois creditou 
o conflito e a reprovação do pai ao prisioneiro. Esse embate suscitaria a ideia de inimigo interno.12 
Aí, o menino entende o motivo da irritação do pai: sua atitude frustrara os planos que ele tinha 
para o prisioneiro, nada mais.

O conto termina com a voz infantil do narrador tentando justificar sua atitude – “Yo sólo quería 
que el hombre dejara de pensar lo que pensaba; nada más” (ALFARO, 1960, p. 118) – e logo se distrain-
do com a paisagem que via de sua janela para além do jardim da casa presidencial. Confessa que gosta 
do entardecer de seu país, porque sabe que, diferentemente de Schenectady, “aqui” ele manda.

11  Na conferência “Rasgos identitarios en la obra de Rubén Darío”, Rosales (2015) considera a imagem do puma 
mais um elemento descritivo do mundo indígena mesoamericano. De fato, essa espécie felina é abundante na América 
Central e tem características físicas marcantes: sua cauda de ponta preta pode chegar a três metros de comprimento e 
é o que lhe garante equilíbrio e agilidade.
12  De acordo com Enrique Serra Padrós (2008), há dois fatores geradores de ditaduras: o interesse de impor um 
novo modelo de acumulação e a ideologia de segurança nacional, que seria a radicalização das tensões sociais e dos 
projetos reformistas e revolucionários.
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Considerações finais
Como visto, há um duplo registro da animalização do homem: 1) o prisioneiro enjaulado 

como um animal; e 2) a indolência e a apatia da criança com o universo que a cerca, pois o ensino 
do exercício do poder é uma das explicações de seu embrutecimento como ser humano.

A construção da animalização do garoto recairia exatamente ao ver sua autoridade ques-
tionada; por isso, tenta garantir e alimentar seu poder quando provoca a morte do prisioneiro. 
O anseio por poder o torna primitivo, fazendo com que alimente sua vontade para reafirmar seu 
posto “militar” e sua soberania. Com a naturalização da violência, nem a morte, nem o assassinato 
sensibilizam o menino, porque o que realmente importa é não parecer culpado aos olhos do pai.

O fato de não haver referências temporais ou espaciais que permitam identificar lugar ou 
data no conto reforça o caráter universal da questão envolvida: a violência do poder é cultural, se 
ensina. Outros recursos importantes são a narrativa pendular e o uso dos parênteses. Juntos, eles 
refletem o movimento do pensamento da criança até se persuadir de que não é culpado por frus-
trar os planos que o pai tinha para o prisioneiro.

O embrutecimento do menino é representado por inúmeras imagens que remetem à ideia 
de poder e permeiam todo o conto, a começar por ser um monólogo. Além de configurar uma 
forma vanguardista, o monólogo tem apenas um ponto de vista, o qual não é contestado por ne-
nhuma voz externa. A falta de diálogos e as escassas menções a discursos indiretos criam um mo-
nopólio em que são permitidos quaisquer julgamentos, hipóteses, mínimas incertezas e opiniões.

Quando o menino se confunde e diz/pensa palavras em inglês porque esqueceu como se 
dizem em espanhol, há outra representação do poder. A intensa violência identitária produzida 
pela prolongada influência e pelo controle político estadunidense na Nicarágua teria levado ao 
apagamento da língua materna. Essa violência contra a identidade estaria representada pelo fato 
de o menino e o pai se corresponderem por cartas apenas em inglês: “entonces mi papá dijo que si 
mi abuelo no lo hubiera mandado desde niño a educarse en los Estados Unidos, no sería el hombre 
que es” (ALFARO, 1960, p. 115).

Onde há poder, há hierarquia. Se, por um lado, temos a narrativa do menino explicando a 
lógica e o funcionamento do zoológico particular do pai, por outro lado as patentes hierárquicas 
militares mantêm o poder, como num jogo: quem avança e ganha insígnias, detém mais poder. O 
jogo de poder permeia todo o conto. 
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Introdução
Neste artigo apresentamos os resultados de um estudo inicial desenvolvido pelos estudantes 

do Curso de Letras/Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola, da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), bolsistas do subprojeto intitulado “Ensino-Aprendizagem de Espanhol como 
Língua Estrangeira nas Escolas Públicas e Salvador/BA: Conexões entre Teoria e Prática”. A referida 
proposta está ligada ao Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid), que tem como meta 
incentivar o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação Básica.

Este trabalho está estruturado em quatro partes. Na primeira seção (Introdução) apresentamos 
uma visão geral do estudo proposto. Na segunda seção (Por quê e para quê analisar as necessidades dos 
alunos?), mencionamos algumas definições e discutimos a importância da análise de necessidades no 
planejamento de um curso. Além disso, explicamos como se dá o processo de análise de necessidades, 
bem como os procedimentos mais usuais. Na terceira seção (Crenças e motivações), abordamos 
diferentes definições a respeito das crenças e motivações, com base em conceitos apresentados por 
estudiosos como Barcelos (2004; 2006; 2007) e Vygotsky (1991), no intuito de refletir sobre como esses 
temas são tratados na perspectiva de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Já na quarta seção 
(Metodologia e Análise dos Resultados), apresentamos os passos dados para a realização da análise de 
necessidades do público-alvo do nosso Subprojeto. Descrevemos o instrumento aplicado, bem como os 
objetivos que buscávamos alcançar por meio dele. Analisamos os resultados com vistas a compreender, 
inicialmente, as crenças dos discentes e o seu nível de motivação. 

Por último, nas considerações finais, enfatizamos a importância da análise de necessidades 
no processo educativo e afirmamos como a realização dessa etapa foi importante para nós, bolsistas 
de Iniciação à Docência, no momento da elaboração do plano de aula e dos materiais didáticos que 

1  Trabalho elaborado sob a orientação da Profa. Ms. Aline Silva Gomes, docente do quadro efetivo do Curso de 
Letras/Língua Espanhola e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB, Campus I).
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seriam aplicados aos estudantes, em sala de aula.

Por quê e para que analisar as necessidades dos alunos?
 Antes de se elaborar um plano de curso, faz-se necessário levar em consideração o público 
ao qual se destina, os conhecimentos prévios dos estudantes sobre uma determinada disciplina, 
bem como as suas crenças e aspirações. Deste modo, a análise de necessidades surge como uma 
ferramenta relevante para a obtenção de tais informações, pois a partir dela será possível dar os 
primeiros passos frente aos objetivos que se buscam alcançar em classe.
 Há diferentes estudos e interpretações sobre o conceito de análise de necessidades. 
Segundo Leffa (2008, p. 16), “[...] a análise parte de um exame das necessidades dos alunos, 
incluindo seu nível de adiantamento e o que eles precisam para aprender“. Para Brindley (1989 
apud SANTA-CECILIA, 2008), há pelos menos duas interpretações sobre o que se entende por 
análise de necessidades. A primeira coloca a atenção nas necessidades desde a perspectiva da 
língua que os alunos terão de usar em uma determinada situação de comunicação. Já a segunda se 
centra nas necessidades dos alunos como indivíduos na situação de aprendizagem. Com base nas 
referidas interpretações, postulamos que ambos os campos se entrecruzam; enquanto a primeira 
interpretação busca analisar os conteúdos linguísticos indispensáveis para o ensino/aprendizagem 
da língua, considerando o conhecimento prévio dos alunos e o que eles podem desenvolver durante 
o curso (sendo assim, o ponto de partida), a segunda visa conseguir dados dos aprendizes, com o 
intuito de guiar o gerenciamento do processo de ensino/aprendizagem da língua.
 Durante e após o processo de elaboração de um material ou plano curricular, é necessário 
levar em consideração que a análise de necessidades dos alunos (assim como a definição dos 
objetivos) deve ser uma ação contínua. Deste modo, acreditamos que a análise de necessidades 
não se limita a um procedimento a ser realizado apenas no início do curso, mas também durante 
e logo após o seu término, a fim de perceber os avanços apresentados pelos alunos, as novas 
necessidades que possam surgir, ou até mesmo auxiliar o professor a modificar o que foi previsto 
no plano inicial por meio das respostas obtidas dos alunos.
 A análise de necessidades pode estar condicionada a alguns fatores. Sobre este aspecto, 
Graves (1996 apud SANTA-CECILIA, 2008) esclarece que

[...] El análisis de necesidades es un proceso en gran medida condicionado por factores como las prescripciones 
institucionales, la visión que el profesor tenga sobre la razón de ser del curso o las percepciones de los 
alumnos sobre lo que se les está preguntando (GRAVES, 1996 apud SANTA-CECILIA, 2008, p. 36).2

Em outras palavras, o autor menciona que a aplicação prática da análise de necessidades 
pode abarcar algumas dificuldades e limitações referentes às prescrições condicionadas por 
determinadas instituições de ensino, pelas crenças dos professores sobre o curso que irão ministrar, 
bem como a perspectiva dos alunos no que diz respeito às dificuldades que eles podem apresentar 
no momento de responder a um questionário, ou mesmo a resistência em responder determinadas 

2 Traduzindo: [...] A análise de necessidades é um processo em grande medida condicionado por fatores como 
as prescrições institucionais, a visão que o professor tem sobre a razão de ser do curso ou as percepções dos alunos 
sobre o que está sendo perguntado.
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perguntas. Deste modo, Santa-Cecilia (2008) conclui que:

[...] No es fácil, además, diseñar procedimientos que permitan garantizar que la información obtenida 
es la adecuada para el objetivo que se pretende, lo que obliga a considerar el análisis de necesidades 
como un proceso continuado en el que se van depurando los instrumentos utilizados en función de los 
resultados de la experiencia (SANTA-CECILIA, 2008, p. 37).3

Os procedimentos mais usuais no momento de se realizar a análise de necessidades são 
as entrevistas, os questionários e as conversas com os alunos. Ainda que seja apontado como um 
processo complexo, postulamos que este pode contribuir – até mesmo de maneira decisiva – para 
a elaboração de cursos que, de fato, auxiliem no aprendizado dos discentes. 

A análise de necessidades é uma ferramenta útil e importante; contudo, para colocá-la em 
prática, é preciso investimento de tempo e dedicação por parte dos professores.

Crenças e motivação
Um dos temas que tem sido discutido no âmbito do ensino/aprendizagem é a noção de 

crenças. Deste modo, apresentamos neste artigo duas perguntas iniciais para reflexão: i) O que são 
crenças?; e ii) Qual a sua importância?

Segundo Barcelos (2006), crenças são definidas como

uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e 
seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências resultantes de um processo interativo de 
interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, 
contextuais e paradoxais (BARCELOS, 2006, p. 18).

Em outras palavras, para a autora acima, crenças são um processo de construção no qual o 
indivíduo está em constante interação social com outros e envolvido na construção paulatina das 
significações e ressignificações de seus conceitos. Já na perspectiva de Almeida Filho (1993), as crenças 
são consideradas como um princípio filosófico que serve para orientar a prática do professor no processo 
de ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira (LE). Deste modo, segundo o autor, é possível detectar 
em diferentes contextos uma incompatibilidade entre a abordagem de ensinar do professor e a forma 
de aprender dos alunos, o que pode gerar desistências e dificuldades durante o processo de ensino/
aprendizagem da língua-alvo. Para ambos os estudiosos supracitados, crenças são forças que nos 
direcionam e nos motivam a seguir um caminho em que acreditamos fielmente; porém, ao contrário 
de Almeida Filho (1993), Barcelos (2006) deixa claro que tais crenças não estão ligadas somente ao 
individual, mas também ao social, e que estas fazem parte de um processo de interação. 

Conforme Barcelos (2004), a importância das crenças no ensino e aprendizagem de línguas 
está relacionada a quatro aspectos: (i) à compreensão das ações ou do comportamento dos 
aprendizes de línguas; (ii) à utilização de diferentes abordagens pelo professor; (iii) à compreensão 
da relação das crenças de professores e alunos; e (iv) à formação de professores. Este último 

3 Traduzindo: [...] Não é fácil, além disso, desenhar procedimentos que garantam que a informação obtida é a 
adequada para o objetivo que se propõe, o que obriga a considerar a análise de necessidades como um processo contínuo 
no qual se vai depurando os instrumentos utilizados em função dos resultados da experiência.
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aspecto visa analisar e compreender as crenças dos professores de modo a ajudá-los a entender 
não somente suas escolhas e decisões, mas também as divergências entre a teoria e a prática.

Nos dias atuais, as discussões sobre crenças ganharam status e são consideradas, por 
diferentes estudiosos, uma das grandes forças que atuam em sala de aula. Hoje já se sabe que 
os professores são altamente influenciados por suas crenças, as quais (na maioria das vezes) são 
resultados de imagens e experiências construídas na época em que eram aprendizes. Em resumo: 
o professor é um reflexo de sua própria imagem como docente e da imagem de seus professores.

Outro tema que também se discute amplamente e que tem ocupado um lugar relevante no 
âmbito da educação é a motivação. Segundo Vygotsky (1991 [1984]), os nossos pensamentos são fruto 
da motivação, ou seja, ao sentirmos necessidades específicas, como desejos, interesses ou emoções, 
somos motivados a produzir pensamentos. O autor ainda postula que o aprendizado realizado de forma 
adequada e organizada resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 
crescimentos que, de outra maneira, seriam impossíveis de acontecer. O autor também pontua que a 
motivação é uma função psicológica, tal como a percepção, a emoção, a sensação etc.

Para Bock et al. (2002), o estudo da motivação deve considerar três variáveis, que são o 
ambiente, as forças internas do individuo e o objeto. Para os autores, a motivação é um processo 
que mobiliza o organismo para a ação a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a 
necessidade e o objeto de satisfação.

No que tange à motivação no processo de ensino/aprendizagem de LE, Pagoto de Souza 
(2009) cita uma afirmação de Dörnyei (2001), que descreve a motivação como um dos fatores 
mais importantes para seu sucesso, pois é ela que proporciona o ímpeto inicial para se estudar 
uma determinada língua, assim como direciona as forças que sustentam o processo de aprender/
ensinar. Segundo a autora, Dörnyei defende que a motivação está relacionada a um dos aspectos 
mais básicos da mente humana e que tanto professores quanto pesquisadores concordam que 
a motivação tem um papel importante no sucesso ou no fracasso, em qualquer situação de 
aprendizagem. No entanto, Dörnyei (2001) assegura que o termo motivação é utilizado de forma 
hipotética e abstrata com a função de explicar porque as pessoas pensam e agem da maneira como 
o fazem. Ou seja, este autor contempla a motivação como um processo de construção com muitas 
facetas, e vê a natureza dos componentes da motivação dentro de uma situação particular que 
depende de fatores contextuais.

Ainda no que diz respeito à motivação de um aprendiz, Pagoto de Souza (2009) cita, em seu 
trabalho, alguns fatores apontados por Dörnyei (2001) que podem influenciar a motivação de um 
aluno, como os pais, os professores, o grupo em que o aluno está imerso, a dimensão temporal, a 
autoestima e a autoconfiança. O autor pontua que esses são alguns dos fatores mais importantes 
para a motivação de um aprendiz. Concordamos com a visão de Dörnyei (2001) quando afirma 
que a motivação do professor para ensinar afeta diretamente a motivação do aluno para aprender, 
e quando menciona, também, que o professor é um fator-chave na influência motivacional do 
aprendiz no decorrer do processo de aprendizagem. 

Em conformidade com Dörnyei (2001), Pagoto de Souza (2009) indica ainda três condições 
motivacionais indispensáveis no processo de ensino/aprendizagem: i) o comportamento apropriado 
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dos professores; ii) a boa relação do professor com o aluno; e iii) uma agradável atmosfera na sala 
de aula. Afinal, o que motiva o professor? De acordo com os autores, o que motiva o professor é o 
seu amor pelo o que faz.

Na seção seguinte, explicamos os passos adotados durante o estudo, bem como os resultados alcançados.

Metodologia e análise de resultados
 Para esta pesquisa, elaboramos e aplicamos um questionário com vinte perguntas – 

distribuídas entre questões abertas e de múltipla escolha – para um grupo de aproximadamente 
40 alunos do 8o ano do Ensino Fundamental. Trata-se de estudantes de faixa etária entre 14 e 16 
anos, de uma escola pública municipal localizada em Salvador/BA. Nosso objetivo era conhecer 
as crenças, necessidades e motivações desses alunos no que tange o ensino/aprendizagem de 
Espanhol como Língua Estrangeira (ELE).
 Por meio da aplicação dos questionários e de entrevistas orais complementares, buscamos 
extrair informações importantes e que nos auxiliassem na elaboração das aulas, bem como na 
produção do material a ser trabalhado com o público-alvo. As respostas obtidas por meio dos 
instrumentos aplicados nos ajudaram na seleção dos temas, nos tipos de atividades a serem 
trabalhados, na identificação do nível da turma etc. A análise dos questionários e entrevistas nos 
auxiliou, ainda, a identificar algumas crenças dos estudantes a respeito da língua espanhola.

Neste trabalho, apresentamos os resultados da análise de cinco perguntas respondidas 
pelos estudantes. Nas perguntas 1 e 2, consideramos as crenças dos aprendizes acerca da língua 
espanhola. Já nas questões 3, 4 e 5, realizamos a análise no intuito de identificar seu nível de 
interesse e o que os motiva a aprender espanhol.

Sobre as crenças dos estudantes
Na primeira questão, os estudantes responderam a seguinte pergunta: “Você considera 

importante a oportunidade de poder aprender uma língua estrangeira na escola?”. Verificamos que 
100% dos estudantes responderam positivamente. No entanto, quando lhes perguntamos o por quê 
– como se pode ver no gráfico a seguir (Gráfico 1) – 52% dos entrevistados não souberam justificar 
suas escolhas. Os outros 48% deram respostas diversificadas: 23% mencionaram, por exemplo, 
que era importante aprender uma língua para passar no vestibular ou viajar; 18% afirmaram que 
aprender outro idioma poderia ajudar-lhes a conseguir trabalho, como, por exemplo, ser piloto de 
avião; já 7% dos entrevistados consideraram que aprender outra língua possibilita o aprendizado 
de novas culturas.
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Gráfico 1

O interessante neste estudo foi observar alguns estudantes – ainda que em número 
reduzido– afirmarem ter interesse em aprender sobre outras culturas. Os discentes entrevistados, 
mesmo que de forma inconsciente, conseguiram estabelecer uma relação entre língua e cultura, 
ou melhor, tiveram a sensibilidade de perceber que através da língua, eles podem se aproximar 
da cultura do outro. Com base nestas afirmações, observamos que era, sim, possível trabalhar 
com a Abordagem Intercultural de Ensino de línguas, abordagem com a qual desenvolvemos nossa 
proposta didática, posteriormente, em sala de aula.

Na segunda pergunta (ver Gráfico 2), os estudantes deveriam opinar, entre várias alternativas 
de respostas, sobre o que eles achavam da língua espanhola. O objetivo desta questão era saber como 
os alunos viam a língua espanhola e quais eram as suas crenças quanto à aprendizagem da mesma. 

Nesta pergunta, 34% dos entrevistados informaram que a língua espanhola é um idioma 
interessante, 30% disseram que era importante, 28% mencionaram que o espanhol é uma língua 
bonita. Identificamos um empate entre as opções difícil e fácil; cada uma das respostas somou 4%.

Gráfico 2

Com base nas respostas fornecidas, podemos notar que as crenças dos entrevistados de 
que a língua espanhola é “interessante”, “importante” e “bonita” como algo favorável, e que estas 
crenças, de certo modo, podem contribuir para que eles estejam mais abertos a uma aprendizagem 
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sem resistências. No entanto, sabemos que as crenças podem ser modificadas no decorrer das aulas, 
quando começam a surgir às dificuldades naturais – e que são comuns – na aprendizagem da língua.

As motivações dos discentes
 As questões 3, 4 e 5 do questionário foram formuladas com o objetivo de analisar a 
motivação dos discentes no processo de aprendizagem de ELE para que pudéssemos conhecer o 
público com o qual estaríamos trabalhando e, assim, desenvolver um plano curricular e materiais 
didáticos que, de algum modo, correspondessem as suas expectativas e interesses. Com base nas 
respostas dos alunos, obtivemos os resultados apresentados a seguir. 

Na questão três, buscamos identificar se os alunos se interessavam em aprender a língua 
espanhola, conforme se nota no gráfico a seguir (Gráfico 3):

Gráfico 3

Nesta questão, observamos que a maioria dos alunos possui interesse e está motivada em 
aprender a língua espanhola; 90% deles responderam que sim, e apenas 10% responderam que 
não. Os dados revelam um alto índice de respostas positivas desses alunos, referente ao interesse 
pelo idioma. Esses resultados favoráveis podem estar relacionados com o fato de os estudantes 
já terem tido contato com a língua em questão nos anos escolares anteriores (os estudantes têm 
aulas de espanhol na escola desde o 6o ano do Ensino Fundamental). Em outras palavras, isso 
comprova que, apesar do longo histórico de contato com o idioma, muitos deles ainda se sentem 
motivados em seguir aprendendo. Acreditamos que a associação que os alunos fazem entre o 
português (língua materna) e o espanhol (língua-alvo), isto é, a observação de semelhanças entre 
ambas as línguas, pode motivar seu processo de ensino/aprendizagem.

Quando perguntamos aos estudantes sobre a importância de estudar a língua espanhola 
(ver Gráfico 4), obtivemos resultados diversificados. A maioria respondeu que era relevante 
aprender o idioma para falar e escrever (36%), ou seja, para comunicar-se. Em segundo lugar, 
eles afirmaram que estudar espanhol lhes ajudaria aprender sobre outras culturas (35%). Neste 
momento, observamos, novamente, que os alunos conseguiram estabelecer uma relação entre 
língua e cultura. Esses dados foram importantes, pois, conforme mencionamos anteriormente, o 
objetivo principal do nosso subprojeto era elaborar uma proposta em classe que auxiliassem os 
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alunos a desenvolver uma perspectiva intercultural. Verificamos, ainda, um empate entre duas 
respostas; “passar no Vestibular/Enem” e “para conseguir um emprego” obtiveram 13% cada. 
Alguns alunos deram outras respostas, as quais equivalem a 3% das informações analisadas.

Gráfico 4

A quinta questão – que também visava verificar a motivação dos alunos – nos auxiliou na 
seleção dos temas a serem trabalhados em sala de aula. Perguntamos, por meio do instrumento 
aplicado, quais temas eles gostariam que fossem abordados nas aulas de espanhol e os quatro mais 
selecionados foram: Dança (20%), Esporte e Lazer (19%), Educação (16%) e Cinema (16%), como se 
pode ver no gráfico seguinte:

Gráfico 5

Além dos quatro temas mais selecionados pelos estudantes, o questionário apresentava 
outras opções de respostas (temas) como: festas populares, religião, tecnologia, meio ambiente etc. 
Observamos que alguns temas foram menos votados pelos alunos e outros, aliás, não obtiveram 
nenhum voto. Por exemplo, política e literatura estiveram entre os temas não selecionados pelos 
discentes, o que nos fez questionar quais motivos estão por trás do desinteresse dos discentes por 
essas temáticas. Cremos que uma das razões de desinteresse pelo tema literatura, em particular, 
seja a desmotivação dos alunos com as aulas da disciplina na escola. Outro motivo possível é o fato 
de que muitos alunos apresentam dificuldades, ou até mesmo não têm o hábito de ler esse tipo de 
texto. No que diz respeito ao desinteresse pelo tema política, acreditamos que por ser um assunto 
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polêmico, complexo e muitas vezes não tratado em classe. 
De modo geral, os resultados obtidos mediante a aplicação dessas perguntas e das outras 

que aqui não foram mencionadas nos auxiliaram na elaboração do planejamento do curso, 
pois pudemos criar um plano que atendesse às necessidades da turma e, ao mesmo tempo, 
correspondesse aos anseios dos estudantes.  

Considerações finais
Para finalizar, destacamos a importância do subprojeto Pibid/Letras-Espanhol na formação 

dos estudantes, bolsistas do Curso de Letras/Espanhol da Uneb, pois vem proporcionando-nos 
chances de estabelecer conexões entre a teoria apresentada durante as aulas do curso de graduação 
e a prática desenvolvida em sala de aula. Entre as diversas experiências vivenciadas, destacamos 
que a tarefa de analisar as necessidades dos estudantes da escola parceira nos proporcionou fazer 
reflexões com base no que se aprende no espaço acadêmico.

O processo de análise de necessidades colaborou para alcançarmos um nível satisfatório no que 
diz respeito ao desenvolvimento e aceitação das atividades, pelos alunos, durante o período em que 
ministramos as aulas. Conforme mencionamos anteriormente, essa atividade contribuiu como ponto 
de partida, além de ter servido para estimular as nossas percepções e, consequentemente, nos dar as 
condições necessárias para produzir materiais didáticos significativos. Essas medidas foram adotadas 
com vistas a atender às expectativas dos alunos, de modo a tornar as aulas de ELE mais atrativas.

Por último, defendemos que as discussões, no que tange ao processo de análise de 
necessidades, devem ter lugar especial nos cursos de formação inicial de professores de espanhol, 
pois, por meio desse mecanismo, podemos ter uma visão ampla sobre as crenças, expectativas e 
anseios dos nossos alunos, bem como compreender o que pode motivar a aprendizagem de uma 
língua estrangeira. 
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O PIBID DE LETRAS/ESPANHOL NA 
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ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL  

DE SERGIPE

Alba Oliveira dos Santos
Edilde da Conceição Santos

Universidade Federal de Sergipe (UFS)1

Introdução
A partir de 1961, começaram as primeiras tentativas de implantação do ensino de língua 

espanhola no currículo escolar brasileiro; na década de 90, ampliaram-se as discussões que 
visassem contribuir para a qualidade da formação docente. Buscando colaborar com este processo, 
esta investigação traz dados informativos os quais colaboraram para identificar quais são as 
experiências adquiridas por bolsistas no processo que visa à qualidade profissional do professor de 
Língua Espanhola e o papel que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (Pibid) 
Letras/Espanhol da Universidade Federal de Sergipe (UFS) exerce na formação destes. 

Com isto, nossa pesquisa objetivou coletar dados para realizar um levantamento crítico das 
ações do Pibid e, assim, descrevê-las desempenhando a tarefa de verificar e informar quais são 
as contribuições adquiridas pelos bolsistas, no decorrer da formação docente através do projeto, 
fornecendo um balanço demonstrativo formal para o meio acadêmico, mostrando como o projeto 
auxilia os cursos de licenciaturas, neste caso o de Letras Português/Espanhol e Letras/Espanhol, no 
papel formador e que, consequentemente, influenciará na qualidade do ensino superior e básico 
em Aracaju/SE. Ao fornecer estes dados informativos, auspiciosamente, visamos auxiliar futuras 
pesquisas no campo, provendo informações dos primeiros anos do projeto no estado.

Ao justificar a importância da nossa investigação não procuramos desconsiderar as ações 
das faculdades de Letras, pois, elas desempenham papel fundamental na formação docente, 
mas pretendemos fazer um exame mais detalhado, baseado nas análises dos resultados obtidos 
nos questionários respondidos por trinta pibidianos. E, assim, notamos que as ações do Pibid 
propiciaram uma formação diferenciada por buscar melhor qualificação profissional. 

1 Trabalho orientado pela Profa. Dra. Doris Cristina Vicente da Silva Matos, do Departamento de Letras 
Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
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É sabido que muitos acadêmicos, quando ingressam em uma faculdade, buscam um 
desenvolvimento a mais; o nosso trabalho indica, portanto, os caminhos da formação percorridos 
pelo projeto para que o futuro profissional conduza sua sala de aula fazendo com que o livro didático 
seja apenas um dos instrumentos no ensino aprendizagem de línguas, prosseguindo na certeza de 
que existem, além de vários materiais didáticos, a necessidade de produzi-los adotando o princípio da 
flexibilização e contextualizando-os com a realidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, procuramos organizar esta investigação em quatro tópicos. No primeiro, apresentamos 
o objetivo do artigo e justificamos a produção temática. No segundo, trazemos o panorama teórico 
baseado em leituras e reflexões críticas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), 
Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006), e dos estudos de Paraquett (2009), 
Daher e Sant’Anna (2010), Eres Fernández (2010), Severino (2002) e outros pesquisadores da 
área de Espanhol como Língua estrangeira (ELE). No subtópico que segue, trazemos um contexto 
histórico desde o início do projeto Pibid e seus objetivos até a atuação do Pibid Letras/Espanhol 
na UFS. Já no terceiro, tratamos de registrar os dados obtidos através do questionário aplicado 
com os bolsistas e apresentar seus resultados. E o quarto segue com as considerações finais e as 
referências nas quais se baseou esta investigação.

Documentos oficiais e formação docente em ELE
Segundo Paraquett (2009), com a convivência de brasileiros e espanhóis (imigrantes) no 

século XIX e a percepção da necessidade de integração social com os hispano-americanos, surgiu a 
necessidade do ensino-aprendizagem da língua espanhola na escola básica – no entanto, só a partir 
de 1961, quando foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) o ensino de uma 
língua estrangeira moderna foi estabelecido. Outros fatos históricos implicaram e/ou contribuíram 
para o avanço de partida do ensino da língua espanhola, como a hegemonia econômica que 
determinou o inglês em posição quase exclusiva, por muito tempo, até que, com o acordo do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL/1991), é sancionada a LDB em 1996, regulando diretrizes 
e tratando do “plurilinguismo”, sugerindo a escolha de uma língua estrangeira pela comunidade 
escolar, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental estabelecem:

A inclusão de uma área no currículo deve ser determinada, entre outros fatores, pela função que 
desempenha na sociedade. Em relação a uma língua estrangeira, isso requer uma reflexão sobre o seu 
uso efetivo pela população. No Brasil, tomando-se como exceção o caso do espanhol, principalmente nos 
contextos das fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das comunidades de imigrantes 
(polonês, alemão, italiano etc.) e de grupos nativos, somente uma pequena parcela da população tem 
a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do 
país. Mesmo nos grandes centros, o número de pessoas que utilizam o conhecimento das habilidades 
orais de uma língua estrangeira em situação de trabalho é relativamente pequeno (BRASIL, 1998, p. 20).

O profissional necessita ter uma visão direcionada para a língua espanhola, como instrumento 
de comunicação entre culturas. Com isso, percebemos que, atualmente, existe um avanço significativo 
na procura dos cursos de Licenciatura na área de Espanhol; na verdade, o espaço aos poucos está 
sendo valorizado, mostrando à sociedade que língua estrangeira não é somente o inglês.
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Assim, no ensino-aprendizagem da língua espanhola na rede pública, gerou-se a necessidade 
de novas pesquisas na área, além de qualificar a formação dos novos profissionais nas universidades 
públicas e privadas. Porém, segundo Paraquett (2009), as perspectivas ainda não são agradáveis e, 
portanto, os avanços foram poucos diante da demanda:

Penso que faltam pesquisas que representem bem a realidade brasileira quanto ao que se privilegia 
em cursos de formação de professores. E se o problema é sério nas universidades públicas, temo que 
seja pior nas privadas e, principalmente, naquelas que estão fora dos grandes centros urbanos. Pode 
ser preconceito de minha parte, e tomara que seja, mas por isso sinto falta de pesquisas que nos deem 
respostas a essas dúvidas. Como está a formação de professores de espanhol no Brasil? Está aí uma 
excelente pergunta para quem se apresente como candidato a um curso de mestrado ou doutorado, pois 
sem saber a realidade com a qual convivemos e sem conhecer as atuais tendências metodológicas e as 
novas formas de abordar a língua, não trocaremos de lugar (PARAQUETT, 2009, p. 14).

A pesquisa e capacitação são peças fundamentais para a formação continuada dos 
profissionais. Entende-se, com isso, o alerta da pesquisadora ao pontuar a necessidade de novos 
estudos e de capacitar os acadêmicos para que, ao saírem da Universidade, utilizem métodos 
inovadores nas salas de aulas, encaminhando seus alunos à auto percepção do mundo. 

Compreende-se que o ampliar dessas discussões entre os teóricos com relação à formação 
de professores no contexto ELE, novos métodos e enfoques, materiais didáticos etc. surgem para dar 
respaldo ao ensino da língua meta, pois antes o ensino da língua estrangeira se pautava no princípio 
metalinguístico e gramatical. As inovações, no entanto, incentivam a aprendizagem do aluno e 
fazem com que este atinja um nível de competência linguística capaz de obter informações no ELE 
(no contexto de uso/língua) necessárias a sua formação cidadã, conforme sugerem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e reforçam as Orientações Curriculares do Ensino Médio:

[...] definir a(s) linha(s) metodológica(s) e as estratégias mais adequadas, tendo em vista tanto o processo 
de ensino-aprendizagem quanto os resultados que se pretende alcançar, e, de acordo com isso, fazer a 
escolha do material didático adequado para a abordagem e estabelecer critérios de avaliação condizentes 
com suas escolhas e plausíveis nessa situação (BRASIL, 2006, p. 146).

Os procedimentos dessas práticas no ensino/aprendizagem revelam a importância da boa 
formação do professor por levar o aprendiz da língua meta a alcançar os objetivos desejados. É 
importante que o professor siga um procedimento de aprendizagem de acordo com a necessidade 
da turma; os materiais didáticos podem estar inseridos neste contexto desde que sejam utilizados 
de maneira dinâmica e adequada.

Teóricos como Almeida Filho (2005) apontam que o conceito de metodologia relaciona-se 
à didática de línguas e pode-se definir como “[...] um conjunto de procedimentos recomendáveis 
para o bem ensinar a língua”, definição que se acerca à que oferece o Dicionário de Termos de ELE:

En la enseñanza de lenguas se conoce por ‘metodología’ aquel componente del currículo que se relaciona con 
los procedimientos mediante los cuales se pretende alcanzar el dominio de los contenidos y el logro de los 
objetivos; atañe fundamentalmente al papel y funciones que se asignan al profesor, aunque afecta también a 
los de los alumnos y los de los materiales (ALMEIDA FILHO, 2005 apud ERES FERNÁNDEZ, 2010, p. 73).
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Quando surgiu a consciência de que a formação para o trabalho do professor não é um 
monopólio de responsabilidades do Instituto/Faculdade de Letras, notou-se a necessidade de 
ter auxiliadores neste processo de formação profissional que buscassem aliar a teoria e prática; 
desenvolve-se, assim, uma crença de que as disciplinas de caráter pedagógico seriam práticas. 
Um desafio surge levando o acadêmico a conviver um tempo maior dentro do cotidiano escolar; 
nasceu, assim, a possibilidade de vínculos mais profundos com a escola básica. 

A comunidade de profissionais que constitui o ambiente escolar –, os professores, alunos 
e funcionários que trabalham como membros de um grupo social – prescinde a entrada de um 
membro nessa família, não como mero visitante, a curto prazo, como um do estágio supervisionado, 
mas sim como um etnógrafo, pronto para se engajar neste espaço para desvendar, diminuir e 
tentar solucionar os problemas que afetam o ensino-aprendizagem por meio da convivência no 
meio escolar. A responsabilidade da educação do aluno, não é somente do professor-regente, mas 
também dos membros que constituem a comunidade como um todo. 

Muitos profissionais ainda buscam o ensino-aprendizagem das salas de aula sem a mínima 
noção da realidade, e outros sobrevivendo das experiências adquiridas na carreira, alheios às 
novas pesquisas; porém, vivenciar o processo de ensino-aprendizagem significa perceber as 
dificuldades do processo de ensino. É por isso que, na formação continuada, deve haver cobranças 
para melhorias, para conduzir os profissionais a proporcionar ao alunado a interação com o outro. 
Conforme pontua Paraquett (2009): 

Cabe-nos como professores de espanhol no Brasil exigir que o estabelecido por lei se cumpra, além de 
aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas. Nem sempre temos tempo ou disposição 
para frequentar cursos de educação continuada, mas necessitamos fazer um grande esforço porque esta 
é uma forma de cumprir com nosso papel. De um lado, há profissionais que ministram os cursos graças 
à experiência que acumularam, enquanto por outro, há os professores que voltam à sala de aula para 
receber conhecimentos que os ajudam a manter viva a chama de sua profissão e, ao mesmo tempo, 
alimentar a pesquisa daqueles que ministram os cursos. Portanto, todos têm o que trocar entre si... 
(PARAQUETT, 2009, p. 134).

Porém, é importante salientar que construir e produzir conhecimento exige relacionar os 
saberes acadêmicos e os saberes instituídos com as experiências vividas pelas pessoas que atuam 
na atividade de professor de ELE, ou seja, a formação do professor só tem sido reforçada devido ao 
âmbito de que haveria um momento destinado à teoria e outro à prática.

Portanto, qualquer discussão sobre teoria e prática, sobre formação profissional de docente precisa 
incorporar essas visões que os estudos do mundo do trabalho nos oferecem de modo que possamos 
compreender que, por mais que se estudem teorias e se observem práticas, a atividade de trabalho 
não é de todo ‘ensinável’. Tratar a formação profissional do professor sob essa perspectiva diminui o 
sofrimento do formador de professor e do professor em formação (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p. 63). 

Assim surgem projetos como o Pibid, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), cujo papel tem sido fundamental na qualificação desses novos 
profissionais do ensino básico da língua espanhola, e cujo projeto tem dado o apoio às instituições 
públicas do Brasil; portanto, este trabalho se delimitará à apuração dos aspectos inerentes à 
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formação do bolsista através do projeto. 
 

Contextualizando o Pibid e suas contribuições para formação docente do bolsista em Sergipe
Como uma ferramenta aliada para impulsionar o processo de formação docente, no Pibid 

os graduandos das mais diversas licenciaturas dos cursos superiores de Licenciatura da UFS, ao 
serem orientados por professores da instituição, realizam atividades e pesquisas junto às turmas 
do ensino fundamental e médio de escolas públicas. E como resultados, trazem a criação de jogos 
didáticos, projetos, novas metodologias e uso das tecnologias que são inseridas no contexto escolar, 

apoiando a busca do objetivo da aprendizagem. 
Segundo informações disponíveis no site da Capes/MEC, “[...] O Pibid é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica” (FUNDAÇÃO 
CAPES, 2014) Aos alunos/participantes das mais diversas áreas/prodocências das licenciaturas, são 
concedidas bolsas pelo projeto Pibid desenvolvido nas instituições de ensino superior que, por 
sua vez, ao promover a parceria junto às escolas públicas do ensino básico, desenvolvem ações 
didático-pedagógicas na escola básica. 

Ainda segundo a Fundação Capes (2014), o programa tem como objetivos: incentivar e 
elevar a qualidade da formação docente, promovendo a integração entre o ensino superior e o 
básico; valorizar o magistério; inserir o aluno/participante na realidade escolar da rede pública 
favorecendo a oportunidade de criar e participar de novas experiências metodológicas na prática 
docente como elemento inovador, nas quais busquem superação de problemas; entre outros. 

A UFS tem se empenhado no seu papel de formadora através do Pibid, que foi trazido para 
Sergipe em 2013 pelos professores Sandro Drumond, Doris Matos, Valéria Jane Loureiro e Acácia 
Lima. Na época, com um quantitativo de um coordenador, duas auxiliares e 25 pibidianos (os quais 
atuaram no colégio Barão de Mauá, contando com a supervisão do professor de espanhol, Carlos 
Júnior). O resultado desse trabalho foi notado a partir de 2014, com a ampliação do projeto, que 
agora segue em vigor com seis coordenadores e 120 bolsistas atuando em 11 escolas, tais como: 
Colégio Estadual Barão de Mauá, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, Colégio Estadual 
Tobias Barreto, Colégio Estadual Governador João Alves Filho, Colégio Estadual Dom Luciano José 
Cabral Duarte, Escola Estadual Nilson Socorro, Colégio Estadual professor Gonçalo Rollemberg 
Leite, Colégio Estadual Atheneu Sergipense, dentre outras.

No intuito de contribuir com o andamento de pesquisas na área, realizamos um levantamento 
de ações com uso de questionário no qual os bolsistas da prodocência de espanhol responderam 
a nove perguntas; assim, com os resultados encontrados e registrados neste trabalho, detectamos 
mediante análise qual o papel formador do Pibid/UFS.

Análise dos questionários
O Pibid é um programa que proporciona ao acadêmico maior vivência na sala de aula, 

propiciando-lhe uma formação acadêmica mais significativa por construir uma postura crítico-
reflexiva no licenciando. Seguindo o objetivo desta pesquisa, percorremos um caminho teórico 
e prático nos trabalhos executados, em que 30 dos 120 pibidianos atuantes nestas escolas 
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responderam aos questionários para a elaboração do nosso trabalho.
Segundo Severino (2002, p. 46), “[...] a teoria separada da prática, seria puramente 

contemplativa e, como tal, ineficaz sobre o real; a prática desprovida da significação teórica 
seria pura operação mecânica, atividade cega”. Pela avaliação observada nas escolas na prática 
educativa dos acadêmicos, percebe-se que o Pibid busca ampliar a aprendizagem dos profissionais 
conduzindo-os através da teoria e prática ao conhecimento profissional, quando possibilita ao 
acadêmico o contato com a realidade de classe.

Tentando apresentar o desenvolvimento da carreira docente dos acadêmicos, pensamos 
em um trabalho que despertasse novas pesquisas e, assim, constituímos um trabalho em equipe 
e percorremos caminhos mostrando, a partir do Pibid, como a formação continuada é importante. 
Dentre as respostas dos 30 participantes, foram selecionados alguns depoimentos. Na identificação 
dos pibidianos utilizou-se a nomenclatura “(ID com pontuação)” (Iniciação à Docência e um 
número). Os resultados desses dados serão apresentados a seguir.

Na primeira questão, perguntamos: “Há quanto tempo está no Pibid?”. A maioria dos pibidianos 
atua no Pibid há um ano, somente um (ID10) está há três anos. Notamos a permanência de um bolsista 
participante do projeto desde a sua implantação no estado, estando dentre os bolsistas de 2014.

Na segunda questão perguntamos aos pibidianos “Qual sua motivação para a inscrição 
no programa Pibid?”. 100% dos bolsistas responderam que se inscreveram no projeto para o seu 
crescimento profissional; porém, entre eles, 10% disseram que foi pela questão financeira e 5% por 
ganho de créditos. Percebemos que além do crescimento profissional, o financeiro também foi um 
caminho para se inserir no projeto; porém, apesar das dificuldades, a formação continuada atraiu 
o crescimento para a carreira docente.

Na terceira questão, “Um dos objetivos do Pibid é incentivar a formação de docentes em nível 
superior para a educação básica. Você considera que esse objetivo está sendo colocado em prática para 
a sua formação acadêmica? De que maneira?”, todos os pibidianos responderam que sim; contudo, nas 
suas respectivas justificativas, cada um expôs opiniões diferenciadas sobre teoria e prática:

— “Sim. Nas produções de materiais didáticos e nas aplicações nas escolas” (ID20).
— “Sim. Os bolsistas aplicam na prática nas escolas o que aprendem na universidade” (ID21).
— “Sim. Levando os alunos licenciando as escolas públicas em tempo real de sua formação” (ID10).
— “Sim. Através do contato com os alunos na escola pública” (ID3).
— “Sim. Pois estamos vivenciando a dinâmica da sala de aula, como também da comunidade escolar” (ID15).

Cada bolsista apresentou a necessidade de contribuir com o trabalho na sala de aula, 
vencendo desafios da área educacional, tanto na UFS como na escola contemplada pelo programa.

Na quarta questão, “Durante sua participação no projeto você consegue visualizar progresso 
no seu desempenho didático?”, 100% dos pibidianos responderam que “sim”, demonstrando que 
sua participação no projeto os levou a uma visão de mundo ampliada através das escolas públicas:

— “Sim, desempenho absoluto” (ID19).
— “Claro que sim. Vejo que consigo passar o conteúdo com clareza, o estímulo a participarem das aulas 
e interagirem uns com os outros e percebo que já tenho domínio de classe” (ID6).
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— “Sim, a partir do Pibid comecei a ter mais desenvoltura em sala de aula” (ID14).

Na quinta questão, “Após sua participação no Pibid você se sentiu motivado a seguir sua 
carreira docente? Explique”, 25% responderam que sentiram-se motivados a seguir a carreira 
docente, e 75% disseram que ,após a participação no projeto, sentiram-se motivados com a 
convivência semanal na escola e com os alunos através das necessidades da escola pública e da 
orientação dos professores. 

— “Sim. Porque podemos vivenciar a realidade da carreira docente” (ID25).
— “Sim. A experiência permitiu-me conhecer a possibilidade do sistema escolar público e formar de 
superar os desafios” (ID16).
— “Sim. Porque as experiências vividas me influenciaram bastante para isso” (ID19).
— “Sim. Estando no Pibid, os meus contatos com as escolas públicas me deram, antecipadamente, uma 
visão do que já seria uma nova forma de ver o ensino aplicado em sala” (ID14).

Percebemos que, na formação dos discentes, a vivência na escola é importante, pois o 
espaço tanto dentro ou fora (administrativo e pedagógico) dela proporciona a melhor formação, 
no sentido de auxiliar uma aprendizagem significativa e participativa.

Na questão seguinte, “Ao promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 
públicas o Pibid tem dado ao acadêmico a condição de perceber se quer seguir a carreira docente? Ou 
tem apenas ensinado a postura profissional na sala de aula?”, 90% dos pibidianos disseram acreditar 
que o Programa tanto leva a uma decisão da carreira docente, como tem ensinado os acadêmicos a 
serem mais dinâmicos e ativos na sala de aula. Portanto, a interdisciplinaridade através dos conteúdos 
transmitidos na escola leva-os a um comprometimento com a carreira docente.

Em seguida, perguntamos “Com que frequência ocorrem as reuniões do Pibid entre bolsistas 
e coordenador?”. A resposta em comum obtida foi que as reuniões acontecem quinzenal ou 
semanalmente e sempre que há necessidades. Vale salientar que, nestas reuniões, são estudadas e 
discutidas pesquisas de vários teóricos, ocasionando em debates, construções de artigos e projetos, 
elaboração de materiais para aulas práticas e trocas de ações para manter o diálogo educacional 
sobre as ações educativas realizadas nas escolas pelos pibidianos.

Na oitava questão, “Qual o papel do professor-supervisor no Pibid? Você acredita que seu 
supervisor cumpre esse papel? Por quê?”, 100% dos pibidianos responderam que o papel do professor 
é auxiliar na prática educativa executada na sala de aula. Selecionamos o depoimento a seguir: 

— “O papel é auxiliar o bolsista naquilo que for necessário na sala de aula ou na preparação do material 
didático. O supervisor ajuda na medida do possível” (ID10).

O professor-supervisor precisa colaborar com os pibidianos na sala de aula para que as 
experiências e conhecimentos de ambos contribuam para o crescimento profissional de cada um. 
Com o auxílio do professor-supervisor, os pibidianos têm oportunidades de vivenciar a realidade em 
sala de aula ao mesmo tempo em que compartilham os conhecimentos adquiridos na Universidade, 
em prol da formação continuada.
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Para incentivar a avaliação crítica dos bolsistas, perguntou-se: “Que sugestão você daria 
para contribuir com a qualidade do programa com relação ao bolsista/pesquisador?”. 70% dos 
bolsistas pibidianos deram, como sugestão, o aumento da remuneração, mais recursos tecnológicos, 
aumento das vagas, e encontro entre os bolsistas. Alguns pibidianos não responderam. Seguem 
alguns depoimentos:

— “O aumento da bolsa, quantitativamente” (ID6).
— “Aumentar o valor da bolsa para os alunos” (ID13).
— “Encontros entre os bolsistas da UFS, para trocar experiências e ver o que está funcionando ou não” (ID2).
— “Aumentar os recursos tecnológicos para utilizarmos nas aulas dadas por nós” (ID28).

Pudemos perceber que muitos pibidianos gostariam de receber um aumento na 
remuneração da bolsa; notamos que o financeiro é importante para o acadêmico, tanto para os 
trabalhos internos quanto os externos à universidade (fotocópias, locomoção para as escolas 
que recebem o Pibid, eventos locais, nacionais e internacionais etc.); porém, esse fato não os 
impediu de serem pesquisadores. Segundo os depoimentos dos graduand, houve aprendizado e 
crescimento profissional porque, com a atuação através do Pibid nas escolas, uma nova abordagem 
para a aprendizagem e reflexão sobre problemas e vivências na vida docente lhes abriu um leque 
de oportunidades além da Universidade.  

Em relação à voz do pibidiano (ID28), ao dar como sugestão o aumento de recursos 
tecnológicos para serem utilizados nas aulas dadas, entendemos que há grande necessidade dos 
recursos para levar às escolas conveniadas ao Pibid um ensino de qualidade, pois desta maneira 
não dependeríamos somente da escola pública que, algumas vezes, não nos oferece tais recursos 
– ou porque não possuem ou pela ausência do responsável pelo material, quem não se encontra 
nas dependências da escola). Não podemos vendar os olhos em relação à Universidade que, muitas 
vezes, não oferece os recursos tecnológicos nem mesmo para os professores da própria Instituição. 
Até mesmo nós, alunos do ensino superior, percebemos essas dificuldades de os professores 
ministrarem as aulas, mediante a carência de material nas apresentações dos seminários 
acadêmicos, por exemplo.

A relação entre acadêmicos, Universidade, professor-supervisor e orientadores conduz o 
profissional ao estímulo e criatividade nas salas de aula, e também torna as aulas mais práticas 
e interessantes aos olhos dos que a promovem, como também da clientela beneficiada, o aluno 
da escola básica e o bolsista, considerando as experiências adquiridas. Por meio das nossas 
análises, concluímos que a parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e a escola básica, 
através do professor-supervisor tem contribuído para o sucesso do projeto, pois essa união 
proporciona o desenvolvimento do ensino/aprendizagem para além do que as teorias estudadas 
têm proporcionado.  

Considerações finais
Portanto, conclui-se que o Pibid é um programa que contribui de forma positiva para a 

qualificação dos docentes, aproximando a realidade da escola à vivência do acadêmico. Com o intuito 
de apresentar resultados concretos quanto à aprendizagem dos graduandos, pensou-se em um tema 
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que contribuísse para a percepção da realidade do processo ensino/aprendizagem, aportando uma 
maior visão de mundo para os novos profissionais. As experiências adquiridas no projeto trazem o 
enriquecimento dos debates em sala de aula, levam o professor regente à atualização e reciclagem 
quanto à inserção das novas metodologias e teorias, conduzindo ao compartilhamento das nossas 
experiências, dúvidas, angústias e alegrias que tivemos durante o projeto.

A princípio desenvolvemos o tema, fundamentados na base teórica na qual discutimos nas 
nossas reuniões quinzenais do Pibid; depois sentimos a necessidade de ampliar esse propósito 
para verificar se a experiência obtida reforça ou não, nos acadêmicos, o desejo de seguir a carreira 
docente. Para constatação, aplicamos questionários para verificar quantos bolsistas pretendiam 
seguir a carreira docente. Chegamos à conclusão de que os conhecimentos e experiências obtidas 
no Pibid levaram-lhes à valorização e gosto pela carreira (por parte de muitos entrevistados), e 
menor evasão de curso (isto porque o Pibid abarca também o lado social e humano, pois muitos 
jovens ingressam na Universidade e desistem do curso presencial porque lhes faltam condições 
econômicas para arcar com os custos das passagens diárias, ou estadia na cidade pólo do campus) 
e, por sua vez, na qualidade da educação básica. 

Assim, com os resultados obtidos, percebemos que o leque de aprendizado foi aberto para 
além das portas da Universidade, nos conduzindo a abraçar a teoria e a prática num propósito 
transformador de aprendizagem. Esse processo de transformação no ensino nos direciona não a 
ser o melhor docente, pois não existe perfeição na prática docente, mas sim a fazer a diferença 
dentro da sala de aula, ou seja, proporcionar aos nossos alunos a visão de mundo no sentido de 
formar cidadãos críticos, capazes de impor suas ideias diante da sociedade.

Trabalhar com este tema foi e é importante porque se obtém uma maior visão tanto do 
andamento da aprendizagem dos futuros profissionais, quanto do que enfrentarão na realidade 
da sala de aula. Buscamos, com nosso trabalho, a exatidão e autenticidade de fatos seguindo as 
orientações dos documentos oficiais citados na introdução desta pesquisa e segundo os respaldos 
teóricos discutidos e absorvidos, pois o desenvolvimento da aprendizagem se dá quando se 
possibilita a qualificação dos profissionais; além disso, as experiências do acadêmico incentivam a 
progressão da formação continuada, e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 
nos incentiva através das práticas que visam nossa formação.
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O TEATRO COMO ELEMENTO MOTIVADOR 

NAS AULAS DE LE

Edna Gabriela Gomes da Silva 
Suiara Santos da Silva 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)1

Introdução
Este trabalho tem como objetivo relatar a realização de atividades teatrais como prática 

educativa motivadora na escola, na aprendizagem da Língua Estrangeira (LE), da interação social e 
da expressão individual dos alunos. As atividades foram organizadas pelos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid),2 no subprojeto Letras/Espanhol da Univer-
sidade Federal de Sergipe, realizado na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, situada na ci-
dade de Aracaju/SE. A metodologia seguida foi de base qualitativa e de cunho etnográfico, na qual 
procedemos às seguintes etapas: observação, descrição e análise das aulas de espanhol de três 
turmas de ensino médio do período vespertino da escola conveniada. No decorrer do processo de 
observação, notou-se pouca integração social e falta de entusiasmo para aprender LE, motivos os 
quais justificam este trabalho. Ao detectar tais problemas, esta investigação buscou fundamentar-
se nos documentos oficiais que norteiam a educação brasileira: os PCN (BRASIL, 1998) e as OCEM 
(BRASIL, 2006), que visam contribuir com reflexões sobre a qualidade do ensino público, apontan-
do caminhos para a superação de possíveis dificuldades. Para tanto, foram pensadas e trazidas para 
as classes atividades teatrais que possibilitam o uso da linguagem e promovem uma forma especial 
de interação e cooperação entre os alunos. Percebeu-se que os objetivos propostos, em sua maio-
ria, foram alcançados, pois notou-se um interesse maior dos alunos na aprendizagem de LE e uma 
grande melhora no convívio entre eles em sala de aula. Concluímos que o teatro motiva os alunos 
à aprendizagem e lhes permite construir seu próprio conhecimento, de maneira interativa. Perce-
bemos que é possível promover a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes por meio de 
atividades que promovem a linguagem teatral nas classes de LE.

Este artigo visa destacar o teatro como forma lúdica de aprendizagem nas aulas de LE, pois 
este é um dos caminhos para que a escola e os professores possam interagir com os alunos de for-
ma criativa, produtiva e participativa, usando a língua. O teatro é um importante recurso didático 
pedagógico que pode incentivar os alunos na aprendizagem de LE e também dar suporte para sua 

1 Trabalho orientado pela Profa. Dra. Doris Cristina Vicente da Silva Matos, do Departamento de Letras Estran-
geiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
2 Capes, edital no 61/2013.
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trajetória na vida social, proporcionando experiências novas que contribuirão para o crescimento 
integral do aluno sobre vários aspectos. 

Nesta mesma conjuntura, “[...] a dramatização acompanha o desenvolvimento da criança 
como uma manifestação espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem perder jamais o 
caráter de integração e de promoção de equilíbrio entre ela e o meio ambiente” (BRASIL, 1998). E 
neste sentido que a contribuição do teatro nas aulas de LE como recurso didático e os jogos teatrais 
proporcionarão ao sujeito um crescimento pessoal, em diversos aspectos (motricidade, afetivo, cog-
nitivo). O relacionamento entre o indivíduo e o coletivo permitirá a vivência de situações importantes 
para o seu convívio social, exercendo de direitos e deveres, o respeito às diferenças, dentre outras. 

Para tanto, foi desenvolvido o projeto Desafio Cultural Hispânico, proposto aos alunos do 
ensino médio do turno vespertino do Colégio Presidente Castelo Branco, situado no Bairro Indus-
trial, em Aracaju/SE, sendo ele executado pelos bolsistas de espanhol do Pibid juntamente com o 
professor supervisor da escola, Eduardo Marques Pinheiro, e a coordenadora, Doris Matos.

Fundamentação teórica
A metodologia utilizada por muitos professores vem se diversificando com o passar dos 

anos, principalmente para romper a monotonia na sala de aula, além de transformar as aulas, 
tornando-as mais produtivas e proveitosas. O teatro, por exemplo, é um instrumento de ensino-a-
prendizagem fundamental na aquisição de conhecimentos, principalmente em temas transversais, 
ou seja, temas que expressam conceitos e valores básicos sobre cidadania e que dizem respeito à 
sociedade contemporânea, mesmo que alguns fatores impeçam a sedimentação dessa prática de 
maneira mais frequente. As atividades teatrais também ajudam a fixar os conteúdos, além de se-
rem trabalhados com os discentes a criatividade e o vocabulário.

Os PCN (BRASIL, 1998) também tratam dessa inovação na metodologia escolar: 

No contexto específico de ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira, no entanto, essas definições 
podem ser resumidas como experiências de aprendizagem relacionadas a uma meta ou atividades espe-
cíficas realizadas pelo uso da linguagem, com algum tipo de relação com o mundo fora da escola ou com 
alguma atividade de significado real na sala de aula (BRASIL, 1998, p. 88).

A relação que o teatro tem com a educação mostra que é possível trabalhar todas as disci-
plinas do currículo escolar. Se o professor é criativo, ele cativa a atenção do aluno, faz com que a 
matéria seja mais interessante e desperta o interesse do estudante pelo ato de estudar e aprender. 
Se o docente é a peça fundamental para estimular o discente, porque não fazer isso utilizando a 
didática teatral? É necessário inovar, mesmo que atividades extracurriculares não sejam vistas com 
bons olhos; é preciso que alguém (o professor) dê o primeiro passo, e para que isso aconteça é 
necessário que o professor esteja motivado para levar as suas classes novas métodos de ensino. 

Para Silva e Cabreira (2006), [...] acredita-se que a utilização de obras teatrais na aula de espa-
nhol pode servir como elemento de estímulo, ao se tratar de um recurso diferenciado do que se pode 
encontrar em livros e materiais didáticos” (SILVA; CABREIRA, 2006, p. 3). Essa citação mostra que, 
além da motivação do professor em fazer algo diferente da grade curricular, o estudante pode sim se 
sentir estimulado com o teatro, e a partir desse método de ensino, ter um contato mais próximo e 
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real com a língua meta.
Oliveira e Stoltz (2010), por sua vez, concordam com o uso do teatro para o ensino-apren-

dizagem e concluem afirmando que a atividade teatral na escola “[...] é uma atividade artística que 
privilegia a interação social [...], promove o desenvolvimento da imaginação e o uso da linguagem 
oral de forma especial” (OLIVEIRA; STOLTZ, 2010, p. 81).

O teatro faz com que o discente aprenda não somente o vocabulário e desenvolva a criativi-
dade, mas também faz com que o estudante tenha pouca sobrecarga do conteúdo ensinado. Afinal, 
o teatro é um modo natural de aprendizagem, pois ele trabalha uma função específica, por meio 
da linguagem. Além do vocabulário e da criatividade, o aluno obtém outras vantagens, tais como: 
improvisar, desenvolver a oralidade e a impostação da voz, trabalhar o lado emocional, oportuni-
zar a pesquisa, incentivar a leitura, desinibir-se e adquirir autoconfiança, trabalhar temas como o 
cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, a interdisciplinaridade, e a se entrosar com as pessoas. 
Enfim, são inúmeras as vantagens de se trabalhar o teatro em sala de aula.

Vemos isso com clareza nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006):

Uma abordagem de ensino se estabelece a partir da reflexão e consolidação de um conjunto de concepções 
e princípios, segundo as experiências, crenças e pressupostos específicos de cada docente, ancorados (em 
maior ou menor medida) nas ideias sobre o que significa ensinar, ideias essas que podem ser próprias (re-
sultantes de experiências e reflexões pessoais) ou de outros (outros professores, instituições, organismos, 
agentes educacionais, alunos, autores de livros didáticos, sistemas de avaliação etc.) (BRASIL, 2006, p. 153).

Portanto, o uso do lúdico faz com que o estudante interaja com mais facilidade, e apesar das 
normas às quais se vincula o trabalho do professor, suas experiências pessoais e religiosidade são 
determinantes em seu trabalho, ou seja, as experiências pessoais do docente (seu conhecimento 
de mundo) são importantes para a formulação de suas aulas. Assim, com o teatro, os alunos são 
espectadores e atores ao mesmo tempo, e através do trabalho colaborativo que essa nova metodo-
logia de ensino traz, eles têm uma vida mais sociável tanto no âmbito escolar quanto na sociedade.

Projeto Desafio cultural hispânico
O projeto Desafio Cultural Hispânico, adotado como “Desafio CCB” (que corresponde às iniciais 

do nome da escola), foi proposto aos alunos ao início desse trabalho e foi desencadeado através do Pibid.
Desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

o Pibid é um Programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo 
de formação de docentes para a educação básica. O Programa oferece bolsas para que alunos de 
licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuin-
do para a integração entre teoria e prática, para a aproximação entre universidades e escolas e 
para a melhoria de qualidade da educação brasileira. Para assegurar os resultados educacionais, 
os estudantes de Iniciação à Docência são orientados por coordenadores de área – docentes das 
licenciaturas – e por supervisores – docentes das escolas públicas onde exercem suas atividades –, 
todos bolsistas do programa.

O intuito do “Desafio CCB” foi o de renovar o processo de ensino-aprendizagem da língua estran-
geira, nesse caso o espanhol, através da cultura hispânica, dando um novo ânimo ao ambiente escolar 
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através da interação em forma de teatro, além de ampliar o conhecimento dos alunos com a abordagem 
dessas culturas, saindo um pouco da monotonia das classes tradicionais dentro da sala de aula.

O projeto foi desenvolvido a partir das observações semanais dos bolsistas nas turmas da 
escola em questão, nas quais foi percebida, além de uma desmotivação por parte dos alunos, uma 
falta de interação entre eles, o que dificultava as atividades em sala de aula, sendo este o objeto 
referencial da nossa pesquisa e que, consequentemente, justificou a produção deste trabalho. A 
partir daí, foi iniciada a ideia de se desenvolver um projeto com a finalidade de aparar os problemas 
encontrados no ambiente escolar, sempre com a ideia de renovação.

Nas reuniões quinzenais, foram discutidas questões sobre a produção do projeto, chegan-
do-se à conclusão do seu embasamento, que foi divido em dois momentos: na primeira parte, 
foram apresentados o conteúdo teórico e a encenação teatral, pelos pibidianos, de umas das festas 
mais populares do México, o “Día de los muertos”, com a participação do professor supervisor da 
escola, como forma de motivação. Foram designadas quatros etapas de apresentação, explorando 
aspectos lendários, crenças e literatura: crenças relacionadas à pós-morte; uma narrativa literária 
da lenda de Homero Adame, “Leyenda del hombre que no creia en la fiesta de todos los santos”; e 
uma crença popular, “El niño de panteón”.

Foram reservados encontros entre os pibidianos para que houvesse a distribuição dos pa-
peis, além da fundamentação teórica, dos ensaios e dos ajustes necessários para as apresentações. 
Além disso, também foram discutidas questões sobre o cenário, os trajes, enfim, todos os detalhes 
das apresentações, que seriam realizadas em um sábado letivo no auditório da escola.

Após as apresentações dos pibidianos, foi lançado o “Desafio CCB”, quando cada turma ficou 
designada a abordar novas festividades, mitos ou contos de países hispânicos distintos. O intuito do 
desafio era fazer com que os alunos montassem uma peça teatral com os temas que foram escolhi-
dos pelo professor supervisor e os pibidianos de espanhol da escola, e cujas apresentações tivessem 
o mesmo nível (ou até mesmo melhor) que o da apresentação feita pelos integrantes do Pibid. Os 
temas selecionados foram: Los tres reyes magos, baseado e adaptado na obra de Rubén Darío; Car-
naval de Barranquilla, na Colômbia; Día de la Candelaria en Venezuela, e Cuaresma y Semana Santa. 

Esses temas foram trabalhados pelas respectivas duplas de bolsistas de cada turma, em 
aulas de 40 minutos, para as quais foram pensadas e produzidas aulas práticas com uso de tecnolo-
gia, textos autênticos com temas transversais, exercícios que estimulassem a reflexão de aspectos 
culturais, éticos, profissionais e linguísticos, além de dinâmicas em sala, visando à integração soci-
al, as quais levaram o aluno à compreensão do valor da aprendizagem de outra língua no mundo 
contemporâneo, objetivando sempre a construção da consciência crítica, o respeito mútuo e o 
interesse pela aprendizagem, ou seja, a busca pela formação de cidadãos críticos.

Além dessas aulas, o professor supervisor da escola reservou três aulas, que consistiram 
no intervalo entre a primeira e segunda apresentação, para que os pibidianos pudessem auxiliar, 
desenvolver, motivar e estimular os alunos na fase de elaboração dos teatros, através de diálogos, 
pesquisas e materiais levados para a classe, chegando-se à conclusão da divisão das tarefas (como 
seriam designadas as apresentações e quantos ensaios seriam necessários).

Os discentes também apresentaram suas peças teatrais em um sábado letivo, e todas as 
apresentações alcançaram parte dos objetivos traçados para o “Desafio CCB”, tendo um padrão 
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similar às apresentações do primeiro momento; boa parte do alunado utilizou a língua espanhola 
em suas falas e obtiveram êxito na encenação. A partir da motivação através do trabalho realizado 
pelo Pibid/Espanhol, os alunos puderam entender seu lugar no mundo globalizado, em que os es-
tudos da língua espanhola contribuem oferecendo respaldo para a formação crítica, profissional e 
o exercício da cidadania, mundo este no qual o estudante está sendo inserido.

Ao decorrer de todo processo de construção do projeto, foram notórios alguns pontos ne-
gativos. A demanda de alunos foi bem maior no segundo momento, o que nos faz perceber a difi-
culdade obtida na realização do projeto, além de mostrar a desmotivação por parte dos discentes. 
Também houve aspectos positivos, como um maior nível de interação entre o alunado durante 
esse período de elaboração e execução do projeto, e a aquisição de conhecimentos através de algo 
novo, o seja, o teatro.

Análise dos questionários
No dia do evento, foram aplicados 32 questionários aos alunos, compostos de quatro per-

guntas. Na primeira questão, perguntamos: Alguma vez foram realizadas atividades de teatro na sua 
escola? Obtivemos 17 respostas positivas e 15 respostas negativas. Segundo os alunos, essa é uma 
escola que costuma desenvolver o teatro como atividades interativas, diversificadas. Na segunda, 
perguntamos: Você acha importante o uso do teatro nas aulas de língua espanhola? Por quê? Obti-
vemos 28 respostas positivas e quatro negativas. Para a maioria dos alunos, o uso do teatro é, sim, 
importante nas aulas de Espanhol. Selecionamos algumas respostas positivas dos alunos:

“Porque incentiva os alunos a aprender e as aulas se tornam mais interessante [sic]”.

Percebe-se que, por ser uma atividade que desvincula o aluno da rotina da sala de aula, desen-
volve nele o interesse da participação na produção da atividade, além de facilitar sua aprendizagem.

“Por que estimula e é mais fácil de aprender.”

É notório, através do desenvolvimento de atividades interativas e diversificadas como o 
teatro, o quanto pode-se instigar o interesse do alunando e facilitar sua aprendizagem da língua 
estrangeira em questão, não só do Espanhol, como também de qualquer outra língua estrangeira, 
ou até mesmo de qualquer outra disciplina.

“Porque é divertido.”

O aluno sente-se interessado em participar, pois desenvolver uma atividade como o teatro 
na escola também pode ser algo divertido.

Para respostas negativas, selecionamos as seguintes:

“Porque eu não entendo nada.”
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Podemos acreditar, nesse caso, que ou o aluno simplesmente não se interessou por não 
gostar de atividades como esta, ou podemos supor que ele possui algum problema de capacidade 
intelectual, que afeta sua aprendizagem. 

Na terceira questão, perguntamos: Você acredita que houve uma interação maior depois 
do projeto? Por quê? Obtivemos 20 respostas positivas e 12 negativas. Para a maioria dos alunos 
houve uma maior interação entre eles. Selecionamos as seguintes respostas como positivas:

“Porque durante esse projeto várias atividades foram realizadas em turmas, fazendo com que os mesmos 
pudessem interagir.”

Nas turmas, a falta de interação entre os alunos era algo muito notável e maléfico para eles; 
dessa forma, é perceptível o quanto o projeto refletiu positivamente na resolução dessa problemática.

“Porque é um trabalho feito em equipe.”

Evidente que, para este aluno, o desenvolvimento do projeto só poderia ser realizado com 
um ajudando ao outro, trabalhando em equipe, mediante a interação entre todos.

“Porquê [sic] dessa forma uniu nossos colegas.”

O despertar da noção de coletividades, de trabalho em equipe e de interação foi uma das 
tarefas primordiais do nosso projeto, objetivo esse alcançado, como podemos perceber. 

Como negativa, selecionamos a seguinte resposta:

“Muitos faltaram.”

Podemos supor que as ausências ocorreram por motivos diversos, como de saúde, pessoais 
ou por falta de motivação, pois se tratou de um público muito diversificado.

Na quarta questão, por fim, perguntamos: Você se sentiu motivado ao realizar o projeto? 
Por quê? Obtivemos 27 respostas positivas e cinco negativas. Pelo fato de o projeto ser o teatro, 
que é uma atividade diversificada e que desperta o interesse do aluno – pois faz com que ele se 
interesse, participe e entre em contato de maneira culturalmente simples com o espanhol –, espe-
rou-se, sim, que a maioria dos alunos se sentisse motivada a realizar as atividades. 

Selecionamos as seguintes respostas dos alunos como positivas:

“Porque foi um projeto em que [sic] ajudou a todos nós.”

É possível observar, pelo discurso satisfatório do aluno, o quanto o projeto foi benéfico para 
eles, tanto no convívio no âmbito escolar quanto na questão de melhorias para a disciplina.

“Porque o espanhol, assim como outras línguas, depois de aprendida é levada para vida toda.”
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Para esse aluno, é evidente a importância da aquisição de outra língua. Talvez, para ele, o 
projeto não acarretou somente para seu contato com uma Língua Estrangeira, mas também para sua 
formação ética, seu desenvolvimento humano; intelectual, e para o pensamento crítico, aspectos que 
ultrapassam as barreiras de uma sala de aula. 

“Porque valia a quarta avaliação.”

Esta resposta demonstra que o projeto foi, também, uma oportunidade para que os alunos 
melhorassem suas notas na disciplina de Língua Espanhola.

Como negativa, selecionamos a seguinte resposta:

“Porque eu não estava motivada.” 

Nota-se, também, que o projeto não motivou a todos, fato que era de se esperar, principal-
mente por se tratar de um público adolescente.

Considerações finais
O que se pretendeu com este artigo foi mostrar como o teatro pode ser uma forma de incen-

tivar os alunos a quererem aprender uma LE de uma maneira diferente, pois ele é importante para o 
desenvolvimento do aluno, tanto no aspecto cognitivo, como nos aspectos motor e afetivo. 

A proposta da realização do projeto na escola, foi fazer com que os estudantes do “CCB”, que 
estavam desmotivados, vissem o Espanhol de uma maneira diferente e atrativa, através do teatro, 
que pode contribuir para que o aluno compreenda a importância da atividade teatral e amplie sua 
capacidade de estudo e reflexão sobre a produção de sentidos. 

Em síntese, o teatro contribui para o desenvolvimento da expressão e comunicação e favorece 
a produção coletiva de conhecimento da cultura, seja no valor estético ou educativo. E as práticas 
pedagógica e didática, que o docente utiliza, são fundamentais para que ocorra a interação do teatro 
com os diversos eixos da aprendizagem, proporcionando uma interdisciplinaridade de conteúdo, pois 
o teatro não deve ser trabalhado apenas nas disciplinas de artes, como pudemos aqui demonstrar.
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O USO DE JOGOS COMO RECURSO 

DIDÁTICO NAS AULAS DE ESPANHOL
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Capes 

Introdução
Com a aprovação da Lei 11.161, em agosto de 2005, que torna obrigatória a oferta da língua 

espanhola no Ensino Médio, é notório que, a partir desse marco, o espanhol torna-se muito mais co-
nhecido e importante nas escolas. Seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio, os PCNEM (BRASIL, 2000), é preciso desenvolver a habilidade oral de língua espanhola 
dentro da escola para rescindir um antigo paradigma: de que é somente em cursos de idiomas que 
será possível aprender uma Língua Estrangeira (LE). Para tal, nosso artigo tem a pretensão de apre-
sentar os jogos como um possível recurso para que essa habilidade seja desenvolvida em sala de aula. 

Quando da escrita deste artigo, nos encontramos no 4o período do curso de Letras-Espa-
nhol da Universidade Federal de Sergipe, e fazemos parte do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid), gerenciado pela Capes e cujo objetivo é o incentivo à formação de pro-
fessores. Dentro desse Programa, tivemos a oportunidade de nos aproximar da realidade de uma 
escola pública de ensino médio, a Escola Estadual Professor Nilson Socorro, localizada no município 
de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe.

Observamos, durante o segundo semestre de 2014, os trabalhos da professora supervisora 
e detectamos a necessidade de se ter um trabalho mais voltado para a expressão oral na classe do 
3o ano do ensino médio da escola supracitada, já que nas outras habilidades da língua (compreen-
são leitora, compreensão auditiva e expressão escrita) esses alunos mostravam uma maior desen-
voltura. Neste artigo, apresentaremos a experiência em sala de aula e os resultados obtidos. Para 
essa turma, usamos dois jogos: a subasta (leilão) e o tatetí (jogo da velha), tendo como objetivo, em 
ambas as atividades, realizar a revisão e aprendizagem de vocabulário em LE.

Para tanto, dividimos nosso texto em quatro principais seções: “Expressão oral sob diversos 
olhares”, em que trataremos da realidade que encontramos na escola, dificuldades e motivações; “A 
utilização dos jogos em sala de aula”, como usá-los e por quê; “Saindo da rotina”, que expõe como 
foram as aplicações das atividades; e, por fim, os “Resultados” obtidos na aplicação desses jogos.

1 Trabalho orientado pela Profa. Ms. Acácia Lima Santos.
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Expressão oral sob diversos olhares
A expressão oral não significa decodificar símbolos, repetir frases ou emitir sons; é fazer com que 

exista uma relação interacional entre o eu e o outro, gerando, assim, a comunicação propriamente dita. 
Segundo Santos (2012), a não prática da expressão oral pelos alunos vem de diversos fa-

tores, externos e internos, como a falta de incentivo do professor, por exemplo, ou simplesmente 
quando este se omite ao dar as aulas em espanhol. Outra barreira é a timidez do aluno, a vergonha 
de falar em público e o medo de errar por não saber falar, não sabendo ele que o erro pode ser uma 
grande fonte de aprendizado.

A partir de sete observações, vimos que na Escola Nilson Socorro, os alunos do terceiro ano 
têm dificuldades para se expressar em espanhol. Tratando-se de material didático, a escola tem 
uma estrutura regular, contendo biblioteca, sala de informática, projetor e laboratório de ciências, 
mesmo tratando-se de uma instituição pública. Supomos, então, que a falta de participação dos 
alunos nas aulas de espanhol em relação à oralidade não esteja no quesito falta de materiais, mas 
na estratégia utilizada pelo professor em sua utilização.

Segundo Baralo (2004), qualquer indivíduo, desde que tenha uma idade cognitiva madura, é 
capaz de aprender quantas e quaisquer línguas estrangeiras. Sendo assim, ele pode estar apto a de-
senvolver as quatro habilidades – expressão oral e escrita, compreensão auditiva e leitora –, podendo 
então produzir e receber qualquer mensagem em LE. Geralmente o que ocorre é que os alunos não 
estão recebendo um input preciso, como diria Chomsky (2002), para poder mostrar seu output.

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 19), “[...] a aprendizagem de uma língua estrangeira deve 
garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros 
no discurso”. A partir disso, entendemos por aprender uma língua, também aprender a falar, ou seja, 
expressar-se da mesma forma como na língua materna. Os alunos que iniciam o ensino fundamental 
e veem uma língua estrangeira em seu currículo pela primeira vez têm a ideia de que aprenderão a 
falar aquele idioma. No entanto, a realidade mostra-se bem divergente do que se almeja. 

Embora muitos alunos tenham o desejo de se expressar oralmente em língua estrangeira, 
há muitos bloqueios que os impedem de realizar essa ação, como, por exemplo, o medo de errar 
e a timidez, como mencionamos anteriormente. Essas são duas grandes barreiras que precisam 
ser vencidas em sala de aula, afinal, segundo Costa (2011), lugar de aprender línguas é na escola. 
Nesse contexto, percebemos o quanto é importante e fundamental o papel do professor para de-
senvolver a expressão oral.

Santos (2012) nos diz que 

[...] está claro que se expressar oralmente em uma língua estrangeira não supõe apenas decodificar e 

transmitir uma mensagem, mas também, e principalmente, presume uma interação efetiva (SANTOS, 

2012, p. 20)

Ou seja, fazer com que o indivíduo seja capaz de interagir em qualquer situação dentro de 
um contexto social. É importante que o aluno saiba expressar-se oralmente em língua estrangeira, 
empregando seus códigos e significados, para poder utilizar a língua nos diversos contextos aos 
quais será exposto. 
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Segundo os PCNEM, 

atualmente, a grande maioria das escolas baseia as aulas de Língua Estrangeira no domínio do sistema for-

mal da língua objeto, isto é, pretende-se levar o aluno a entender, falar, ler e escrever, acreditando que, a 

partir disso, ele será capaz de usar o novo idioma em situações reais de comunicação (BRASIL, 2000, p. 28).

Isso significa que ensinar somente a gramática não é o suficiente para comunicar-se em 
uma língua estrangeira. Para que haja tal comunicação, deve haver uma relação interacional entre 
quem fala, o que, para quem, por quê, quando e onde.

Sabemos, por experiência, que dentre todas as habilidades, a que menos se pratica e se 
incentiva na sala de aula do ensino básico é a expressão oral. Por diversas vezes o professor não 
possui domínio da língua estrangeira e nos traz aquela velha rotina: gramática, leitura e tradução 
de palavras. Essa realidade vem sendo mudada gradativamente. 

Observando os alunos do terceiro ano do ensino médio do colégio Nilson Socorro, perce-
bemos que eles gostam das aulas de espanhol e tentam interagir na aula, mas essa interação não 
acontece em espanhol. Acreditamos que, nessa turma, a falta do desenvolvimento da expressão 
oral ocorre pela quase não prática de atividades voltadas para essa habilidade.

Apresentamos tal afirmação após percebermos que, nessa mesma turma, há alunos que con-
seguem ler muito bem em espanhol, e a grande maioria tem uma sensibilidade para audição, que 
consideramos um grande progresso no ensino da língua estrangeira. Os alunos conseguem traduzir 
palavras simples dentro de uma letra de música, por exemplo, ou em frases expostas no quadro. Não 
é uma turma numerosa, condição essa que acentua a viabilidade para se trabalhar a expressão oral.

Nós, enquanto professoras em formação, buscamos possíveis saídas para aguçar nos alunos 
a vontade de falar em espanhol. O aluno precisa ver e perceber que se expressar pode não ser 
difícil, e pode ser prazeroso. Sabemos que, para o exercício dessa habilidade, torna-se necessário 
muito mais que conhecimento; requer querer, requer vontade; reservar momentos das aulas de 
espanhol para aprender a falar, “brincar” com as palavras.

O caminho entre a língua materna e a língua meta é longo, difícil, mas não impossível; demonstra-
mos isso com a utilização de jogos como forma de praticar e incentivar o uso da habilidade oral em sala.

A utilização de jogos em sala de aula
Sabemos que a utilização de aulas somente expositivas faz com que o aluno perca o interes-

se durante o processo de aprendizado e acabe se distraindo com conversas, brincadeiras alheias ao 
conteúdo etc. Com a intenção de buscar reaver esse interesse nos alunos, propomos a utilização 
de jogos para fins didáticos, mais especificamente a expressão oral dos alunos, cuja prática não é 
corriqueira nas salas de aulas pelos motivos mencionados anteriormente.

Para Pizarro e Silva (2007),

el juego presupone una competición entre los participantes y el resultado final será entre “ganadores y perde-

dores” […] El juego competitivo proporciona el aumento de la interactividad entre los alumnos y también con el 

profesor. [...] Es una buena manera de motivarlos a estudiar en casa, de estar siempre preparados y que deseen 

aprender cada vez más. El juego es sobre todo un elemento comunicativo (PIZARRO; SILVA, 2007, p. 8). 
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Percebemos que, ao informar em sala de aula que haveria um jogo como forma prática para 
determinado conteúdo, a postura dos alunos transmutava-se, passando a ser animada e curiosa, e 
é este tipo de interesse e disposição que queremos ver nos alunos.

Podemos utilizar um jogo em qualquer circunstância: para esclarecer um assunto que não 
se fixou bem, para animar um pouco as aulas, ou até mesmo como forma de avaliação das expres-
sões dos alunos, desde que seja planejado e adequado à turma na qual será trabalhado.

Quando propomos aplicar o lúdico em sala de aula, não buscamos substituir as aulas expo-
sitivas por jogos ou dizer que tais propostas são mais importantes, mas sim, com a aplicação dessas 
ferramentas didáticas, agregar qualidade às aulas, torná-las mais atraentes e participativas. Dentro 
dessa perspectiva, não estamos propondo um jogo sem objetivos, apenas por diversão; pelo con-
trário, sugerimos uma atividade que tenha uma finalidade pedagógica e motivadora.

O primeiro passo para envolver os alunos na aula de espanhol é sair da rotina. O jovem 
gosta dessas mudanças e é de suma importância que todos participem. Utilizando as brincadeiras 
em sala de aula, notamos que os alunos participam de maneira mais direta, envolvendo-se nas 
atividades propostas.

Ao aplicar uma atividade, devemos lembrar que não pode ser qualquer proposta, pois como 
afirmam os PCNEF (BRASIL, 2000), todos os materiais, todos os meios tecnológicos podem ser uti-
lizados em sala, desde que tenham um fundamento, uma justificativa da razão de utilizar aquela 
atividade. Não podemos brincar por brincar, temos que ter objetivos. 

Para muitas pessoas, brincar é sinônimo de “perder tempo”, de algo infantil. Ao utilizarmos 
esse recurso, precisamos mudar essa visão. Quando criamos um jogo competitivo, por exemplo, 
os alunos perdem a timidez, esquecem que estão sendo avaliados e se soltam. Eles interagem e 
sabem que brincar é bom; com o jogo na aula, eles percebem que aprender brincando é melhor. 

Segundo Pizarro e Silva (2007), dentro da sala de aula não existe um momento específico 
para utilizar os jogos, em qualquer circunstância a atividade torna-se válida; somente deve ser 
planejada e organizada para que o objetivo se realize. É interessante também lembrar que, ao apli-
carmos atividades na sala, não façamos nada muito extenso, pois há risco de tornar-se cansativo.

García (2004) afirma que 

ver las cosas de otra manera nos llevará a encontrar, en la realidad, multitud de fuentes de inspiración, 

a plantearnos preguntas constantemente y a animar a nuestros alumnos y alumnas a que se las plan-

teen. De los constantes ‘porqués’ pueden salir si no siempre respuestas, sí dudas y, muy especialmente 

respuestas divertidas como aquella de Groucho March: “¿Cuál es la principal causa del divorcio?”… “El 

matrimonio” (GARCÍA, 2004, p. 24 ).

Sendo assim, o jogo é importante, pois consegue abrir “janelas” nas mentes dos jogadores, 
consegue torná-los críticos e estratégicos, faz com que eles pensem antes de agir, que calculem e 
tracem seus melhores caminhos para se chegar à vitória. Algumas atividades podem resultar signi-
ficativas, ocorrer adequadamente, e outras, por sua vez, não alcançar o mesmo êxito. O importante 
é não abandonar a atividade; deve-se apenas reformulá-la e/ou aprimorá-la.

Os alunos sabem como surpreender o professor, e quando se sentem desafiados, gostam 
de mostrar seu potencial. O lúdico dentro da sala de aula pode trazer resultados inimagináveis e 



• 861 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

inesperados, resultados positivos e construtivos, não somente para ter um bom desempenho na 
língua estrangeira, mas para ter êxitos na vida. 

Saindo da rotina
Observando os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Nilson Socorro, percebe-

mos que cada um tem uma realidade distinta. Os alunos têm uma faixa etária entre 19 e 20 anos, 
alguns já são casados, outros têm filhos, mas algo importante a se ressaltar é que, dentre os aspec-
tos condicionados, eles gostam de espanhol, embora não tenham o hábito de falar. A turma não é 
muito grande, porém unida; em sua totalidade, são 15 alunos, em sua maioria mulheres.

Aplicamos dois jogos nessa turma que, além de estimularem a oralidade, desenvolveram a 
cooperação e a lógica. Verificamos ainda que a participação dos alunos era assídua nas atividades 
e muito integradora, pois todos os presentes participaram.

O nome do primeiro jogo foi subasta, que significa “leilão” em português. Dividimos a tur-
ma em dois grupos. Nesse dia estavam presentes nove alunos. A partir da integração, estaríamos 
avaliando o desempenho dos grupos, ou seja, se durante a brincadeira eles realmente estavam 
falando em espanhol. Entregamos a eles a letra da canção Para tu amor, do cantor colombiano 
Juanes. Antes de iniciar a subasta, lemos a letra da música, para que eles tomassem conhecimento 
e observassem as palavras e seus significados. Como eles já a conheciam, isso contribuiu bastante 
para que se familiarizassem com as palavras. Eles souberam desenvolver muito bem a leitura. Os 
nove alunos leram, alguns com muita timidez, mas todos participaram.

Após a leitura, cada equipe ficou com uma folha em que se encontrava a letra da música. A 
primeira regra era que todos, professoras e alunos, só poderiam falar em espanhol durante a brin-
cadeira, o que todos aceitaram e realizaram. O funcionamento da atividade foi feito dessa forma: 
explicamos à turma o que queríamos que fosse feito, esclarecemos o que era uma subasta e como 
a seria a realização da nossa.

No lugar de arrematar objetos, eles arrematariam sílabas para formar palavras que esta-
riam na letra da música entregue no início da aula. Cada grupo recebeu 500 pesos, dinheiro que 
confeccionamos e levamos para tornar mais real a subasta, sendo o lance mínimo de 25 pesos. 
Após essas explicações iniciais, ditamos as regras do jogo: falar somente em espanhol; não podiam 
formar palavras monossilábicas e as sílabas arrematadas seriam para formar unicamente palavras 
que havia na canção. Ganharia o jogo quem formasse mais palavras dentro do tempo da atividade, 
que teve a duração de uma aula – 50 minutos. Foi muito proveitoso e, em alguns momentos, di-
vertido. Durante a brincadeira, os alunos se soltaram e esqueceram que estavam sendo avaliados 
e começaram a falar.

Como foi dito anteriormente, os alunos não estavam em grande número, o que contribuiu 
para a aplicação da atividade. Uma das coisas que observamos é que, ao se dividirem, eles opta-
ram em se juntar com pessoas com as quais tinham mais afinidade. Para dizer a palavra final, por 
exemplo, eles discutiam, cochichavam em português para não “errar” e saber que sílaba comprar 
para formar o vocábulo.

No entanto, à medida que o jogo ia transcorrendo, eles iam se soltando e interagindo em 
espanhol uns com os outros. Como todo leilão, quanto mais valioso, mais cobiçado é o produto, o 
mesmo ocorreu com as sílabas. Quando uma equipe percebia que uma sílaba daria origem a várias 
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palavras, levando em consideração as sílabas que a equipe adversária já havia arrematado, eles bus-
cavam comprar aquela sílaba com a intenção de não deixar o grupo oposto vencer. Faziam com que a 
equipe oferecesse lances altos para gastar logo todo o dinheiro, e assim não formasse palavra alguma.

A aplicação dessas atividades objetiva a expressão oral, e um fato curioso que ocorreu dentro 
desse jogo – e é pertinente apontar – foi o uso da interlíngua por parte de um aluno. Ao explicarmos 
o jogo, o tempo todo nós falávamos em espanhol, utilizando palavras que faziam parte do cotidiano 
linguístico deles, e eles, por sua vez, respondiam e tentavam tirar dúvidas em espanhol. Logo no início 
da atividade, quando dávamos as explicações do que seria uma subasta, um aluno, ao entender o que 
estava sendo caracterizado, gritou a palavra “leilón”, ou seja, que subasta era “leilón”.

Sabemos que “leilón” não é leilão em espanhol; no entanto, sem saber, o aluno “espanho-
lizou” uma palavra portuguesa, usando da interlíngua como recurso para responder. Ele tentou 
falar a partir do momento que foi provocado, que se sentiu livre para falar como pensava que era; 
mesmo que não fosse, ele tentou. E apesar de sua resposta fugir do adequado e ter sido um “por-
tunhol”, ele continuou tentando falar em espanhol.

O jogo foi tão participativo que algo muito relevante aconteceu. Uma determinada equipe 
conseguiu formar uma palavra que não havia na letra da música, que foi a palavra mira (mirar), e 
isso nos chamou a atenção, porque nos deixa claro que os alunos já tinham um conhecimento de 
algumas palavras em espanhol. Portanto, tomando como base essa primeira atividade, a falta de 
expressão oral nos alunos está na ausência de aulas voltadas somente para o desenvolvimento 
dessa habilidade. 

Para essa atividade, os resultados foram positivos por dois aspectos importantes: primeiro, 
a recepção da atividade; depois, o retorno, a participação mútua deles. Por se tratar de uma turma 
muito madura, esperava-se que houvesse uma rejeição aos jogos, por talvez considerar algo muito 
infantil, mas não foi o que aconteceu.

Quando queremos trazer o jogo para sala de aula, não queremos transformar tudo em brin-
cadeira, mas agregar, despertar no aluno as competências que ele possui e não usa. É possível, sim, 
aprender brincando.

O segundo jogo foi o tatetí, que é “jogo da velha” em português. No primeiro momento, fo-
ram explicadas as regras do jogo aos alunos, sendo importante responder às perguntas somente em 
espanhol, para que o objetivo final (que é expressar-se oralmente em outra língua) fosse alcançado.

O tatetí funcionava da seguinte forma: assim como no jogo da velha, o objetivo era conse-
guir formar a sequência dos três símbolos iguais; o primeiro que conseguisse, ganhava o jogo. Para 
que tivessem direito a colocar um símbolo no espaço em que desejassem, tinham que responder 
a uma pergunta em espanhol.

Fizemos um questionário de 50 perguntas sobre assuntos que eles já haviam visto com a 
professora regente, dessa forma não haveria perguntas que não pudessem ser respondidas. Se a 
resposta estivesse certa, eles colocavam um símbolo no espaço desejado; caso a resposta fosse 
equivocada, retirávamos um símbolo. 

Primeiramente, pedimos aos alunos para que se dividissem em dois grupos; como só havia 
cinco alunos, eles optaram por meninos de um lado e meninas do outro. Depois de cada um estar com 
seus grupos e símbolos escolhidos, demos início ao jogo. À medida que íamos fazendo as perguntas, 
eles iam respondendo, muitas das vezes utilizando a interlíngua para responder ao questionamento.
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Houve momentos em que os alunos não conseguiam entender a pergunta feita, como por 
exemplo: “qual a diferença entre pero e perro?”. Então, para que fosse compreendido, demos dicas 
para que pudessem recordar; nesse caso, especificamente, as palavras foram contextualizadas, de-
mos duas frases e a resposta veio de imediato. Outra pergunta que não conseguiram responder de 
imediato foi quanto à diferença entre muy e mucho: as meninas, apesar de não saberem explicar a 
pergunta de forma sintática, deram frases corretas. É interessante ressaltarmos que, antes de res-
ponder qualquer questionamento, eles primeiro traduziam a pergunta para a língua portuguesa, 
objetivando compreendê-la melhor. 

Infelizmente não conseguimos terminar a atividade em apenas uma aula porque não foram 
respondidas todas as perguntas elaboradas, mas o jogo foi tão bem recebido que os próprios alu-
nos pediram para que o terminássemos na aula seguinte.

No segundo dia da atividade, encontramos o dobro de alunos do primeiro dia, um total de 
dez. Dessa forma, voltamos a dividir a sala em dois grupos, cada um com cinco alunos, explicamos 
rapidamente as regras do jogo àqueles alunos que faltaram e continuamos. Os mesmos aspectos 
ocorreram: o uso da interlíngua, a utilização de dicas e a tradução antes de responder. Aconteceu 
também, neste segundo dia, o fato de um aluno responder mesmo às perguntas que não eram 
direcionadas ao seu grupo, o que efetiva o conhecimento que eles possuem da língua espanhola.

Resultados
Ao final do segundo dia da segunda atividade, aplicamos aos discentes um questionário, para 

que eles pudessem avaliar as atividades aplicadas em classe. Avaliando este questionário obtivemos 
100% de aceitação por parte dos alunos; todos acreditaram que os jogos ajudaram a adquirir vocabu-
lário e gostariam que ocorressem mais atividades lúdicas, sobretudo atividades musicais, mas tam-
bém sugeriram outras atividades, como trabalhar contos, dança, forca, entre outros. Perguntamos 
qual das duas atividades eles acharam mais difícil, e 60% dos alunos responderam que foi o tatetí, 
por diferentes motivos: falar resposta em espanhol ou interpretar a pergunta, por exemplo. Os outros 
40% se dividem em 20% que acharam a subasta mais difícil por causa da ansiedade para trocar o di-
nheiro por sílabas, e 20% que disseram não sentir dificuldade com nenhum dos jogos.

Considerações finais
Ser professor é uma virtude, um trabalho que requer muita dedicação. Ao aplicarmos essas 

atividades no colégio Nilson Socorro, se aguçou em nós um desejo ainda maior de ir para a sala 
de aula e levar algo novo para os alunos. Mas as coisas não são tão simples. Sabemos que não é 
somente chegar e fazer; o processo requer toda uma estrutura e estamos cientes disso. Porém, sa-
bemos que dentro da educação brasileira, em especial no ensino de língua espanhola, há aspectos 
que precisam ser mudados, e neste caso a mudança está em nós.

Utilizar jogos em sala não é algo sobrenatural, não é algo que não podemos fazer. Queremos 
deixar claro que os jogos não substituem as aulas expositivas; eles não são mais importantes, mas 
são precisos e eficazes. Não afirmamos que é a única maneira para motivar a expressão oral, mas é 
um recurso que, como pôde ser percebido no decorrer das atividades, apresentam um grande êxito. 

Para a nossa formação acadêmica, essas atividades nos acrescentaram, pois pudemos ver 
a realidade de uma sala de aula, tentar entender e ver o que é e o que não é possível. Tudo o que 
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aconteceu foi muito pertinente, do início até o fim de cada aula. A cada dia nossa responsabilidade 
aumenta e, consequentemente, o desejo de uma educação melhor também. Não somos os melho-
res profissionais, mas com muito empenho daremos sempre o nosso melhor.
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O USO DO CURTA-METRAGEM NAS AULAS 

DE ELE PARA ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II: UMA PROPOSTA DIDÁTICA1

Ícaro Francisco Campos de Oliveira
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Capes

Introdução
No intuito de alcançar mudanças significativas no ensino de línguas estrangeiras, faz-se 

necessário levar em conta qual ideia os aprendizes têm a respeito do idioma que estudarão, o que 
envolve as suas crenças, motivações, expectativas e conhecimentos prévios. Essas informações, 
certamente, contribuem para que os docentes tenham um ponto de partida na hora de planejar 
as aulas e, consequentemente, decidir sobre o que ensinarão aos alunos. Em outras palavras, 
conhecendo inicialmente os anseios dos estudantes, torna-se mais fácil propor atividades que 
enriqueçam a sua formação.

Partindo desta reflexão, neste artigo tem-se como objetivo apresentar os resultados alcançados 
na utilização de curtas-metragens nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), por meio de 
relatos das experiências didático-pedagógicas vivenciadas dentro do subprojeto Pibid-Letras/Espanhol, 
que está ligado ao Curso de Letras-Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola da Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, intitulado “Ensino-Aprendizagem de Espanhol como Língua 
Estrangeira nas Escolas Públicas de Salvador/BA: conexões entre Teoria e Prática”. O referido subprojeto 
faz parte do Programa Institucional de Iniciação à Docência da referida Universidade, sendo fomentado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Diferentes autores como Brandimonte (2003) e Soriano (2009) afirmam que o uso do curta-
metragem na sala de aula pode proporcionar o aperfeiçoamento das competências comunicativas, 
de modo a contribuir para o avanço do aluno no aprendizado da língua por apresentar um recorte 
real e natural. Pensando assim, apresenta-se neste texto uma reflexão sobre como o uso do curta, 
em sala de aula, pode produzir impactos no processo comunicativo e sobre como o docente pode 
utilizá-lo como instrumento de ensino-aprendizagem. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: Na seção 1 (Introdução) aborda-se o tema em 

1  Trabalho elaborado sob a orientação da Profa. Ms. Aline Silva Gomes, docente do quadro efetivo do Curso de 
Letras/Língua Espanhola e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I.
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questão. Na seção 2 (Audiovisuais: um recurso favorável no ensino de LE) menciona-se a importância de 
introduzir as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como um recurso durante as aulas de línguas, 
a fim de alcançar melhores resultados. Na seção 3 (Sobre o curta-metragem e as razões para utilizá-lo nas 
aulas de ELE) pondera-se acerca da utilização do curta-metragem como um meio eficaz para introduzir o 
estudante em outras realidades e fomentar o conhecimento de outras culturas, de modo a oferecer-lhe 
uma amplitude na aprendizagem de ELE. Na seção 4 (Apresentação da proposta didática e resultados), 
apresenta-se uma das sequências didáticas elaboradas e aplicadas (com base em curtas-metragens) pelo 
subprojeto em questão, na escola parceira, bem como os resultados alcançados em sala de aula.

Por último, nas considerações finais, destaca-se a importância do subprojeto PIBID-Letras/
Espanhol na formação inicial dos discentes do curso em questão, de modo a contribuir na construção 
de sua identidade profissional. Além disso, menciona-se a relevância de se elaborar materiais didáticos 
adequados aos estudantes de ELE utilizando curtas-metragens, de modo a contribuir para a formação 
de indivíduos mais éticos, desenvolvendo, desta maneira, seu intelecto e pensamento crítico.

Audiovisuais: um recurso favorável no ensino de LE
Ao pensar no ensino de línguas estrangeiras, o professor pode deparar-se, atualmente, com 

inúmeras ferramentas didáticas que lhe permitem entreter e dinamizar as aulas. No entanto, como 
é de conhecimento de qualquer professor/educador, as práticas educativas vêm sendo modificadas 
com o avanço das tecnologias no âmbito da educação. Consequentemente, essas mudanças têm 
concedido aos docentes oportunidades de encontrar novos sentidos para o processo de ensino-
aprendizagem, bem como a chance de desenvolver atividades mais democráticas e inclusivas em 
classe, com o objetivo de fortalecer a colaboração, a criatividade e o compartilhamento mais justo 
do conhecimento, proporcionando uma educação de qualidade.

Devido à nova situação global, as TIC também impactaram o âmbito educativo. Essa repercussão 
foi permitida através da nova perspectiva social, que facilita o acesso à tecnologia e que, de certa forma, 
vem influenciando os processos de ensino-aprendizagem. Como consequência, é cada vez mais comum 
que as instituições e os docentes busquem adaptar-se às necessidades da sociedade atual, utilizando 
novas tecnologias a fim de aproveitar as vantagens e oportunidades que estas oferecem.

Utilizando-se da tecnologia como material de apoio, é possível oferecer aos estudantes 
variadas experiências na língua que se está aprendendo; o que se deve ter cuidado é se, de fato, a 
utilização destes recursos trará benefícios ao público-alvo que queremos ensinar. É interessante, 
antes de utilizar esse mecanismo nas aulas, que o docente faça um diagnóstico para avaliar se o 
emprego de uma determinada tecnologia terá êxito ou não. 

Sobre a eficácia do uso de recursos tecnológicos no ensino de Língua Estrangeira (LE), é 
possível afirmar que

la implementación de las TIC no es un fin en si, sino un medio posible para hacer que la enseñanza 
de lenguas sea más eficaz, considerando el número de horas disponibles y los objetivos que tenemos 
que lograr. Eso nos obliga a considerar seriamente qué medio elegimos, en qué momento y para qué 
(SIMONS, 2010, p. 4).2

2  A implementação das TIC não é um fim em si mesmo, mas um meio possível para fazer com que o ensino de 
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Deste modo, o professor precisa estar ciente de que a utilização das TIC deve interferir, de 
forma que o aprendiz possa conquistar o aperfeiçoamento das competências que permitem o seu 
desenvolvimento na língua meta. Nesse aspecto, o suporte audiovisual para o ensino pode ser um 
componente que contribua para o sucesso das aulas de LE, em nosso caso, nas classes de Espanhol 
como Língua Estrangeira (ELE).

De acordo com Brandimonte (2003),

el soporte audiovisual, representado por el cine y la televisión, nos puede proporcionar una fuente 
inagotable de recursos para las clases de E/LE, y debe convertirse en un instrumento imprescindible 
en los centros y academias. [...] El material vídeo permite actualizar todos los elementos lingüísticos y 
extralingüísticos que participan en la competencia comunicativa y, al combinar sonido e imagen, presenta 
situaciones comunicativas completas, tal como sucede en la vida real y difícilmente reproducibles en el 
aula por el profesor, utilizando exclusivamente los libros de texto (BRANDIMONDE, 2003, p. 872).3

Em linhas gerais, segundo a autora supracitada, além do desenvolvimento linguístico, 
é possível trabalhar também as competências comunicativas dos estudantes com o auxílio dos 
recursos audiovisuais, de modo a ajudá-los a ir além da memorização de regras gramaticais. Isto 
contribuirá não apenas para aquisição de um novo idioma, mas também para o desenvolvimento 
sociocultural e intelectual dos aprendizes.

Por meio do suporte audiovisual, o estudante poderá tornar-se capaz de perceber as 
questões reais de comunicação e ter a sensibilidade de notar o impacto que as diferenças culturais 
exercem no processo comunicativo. Sobre o auxílio do mecanismo audiovisual, Brandimonte (2003) 
explica que este

[…] proporciona además una gran cantidad de información sociocultural, en el sentido sociológico y 
antropológico (mentalidades, actitudes, costumbres y valores). De esa manera los alumnos tienen la 
oportunidad de ver cómo la gente de otras naciones actúa, piensa, se comporta de un modo diferente y 
en determinadas situaciones. La cultura evidentemente no se aprende de forma pasiva, sino a través de 
un proceso interactivo en el que cada individuo compara sus propios conocimientos con los ajenos, para 
comprender y conocer la nueva realidad social (BRANDIMONDE, 2003, p. 872).4

Pensando em todos estes aspectos, apresenta-se, neste trabalho, como exemplo, a 
possibilidade de uso de audiovisuais como ferramenta de aprendizagem docente, através da 
utilização do curta-metragem nas aulas LE (sobre a noção de curta-metragem, se aborda, com mais 

línguas seja mais eficaz, considerando o número de horas disponíveis e os objetivos que temos que alcançar. Isso nos 
obriga a considerar seriamente que meio escolhemos, em que momento e para quê (tradução nossa).
3  O suporte audiovisual, representado pelo cinema e televisão, pode nos proporcionar uma fonte inesgotável 
de recursos para as aulas E/LE, tornando-se uma ferramenta imprescindível nas escolas e academias. [...] O material de 
vídeo permite atualizar todos os elementos linguísticos e extralinguísticos envolvidos na competência comunicativa, e 
ao combinar som e imagem, temos situações de comunicação completas, como na vida real e difícil de reproduzir em 
sala de aula pelo professor, usando apenas livros didáticos (tradução nossa).
4  [...] proporciona também uma grande quantidade de informação sociocultural, no sentido sociológico e 
antropológico (mentalidades, atitudes, costumes e valores). Dessa forma, os alunos têm a oportunidade de ver como 
as pessoas de outras nações agem, pensam, e se comportam de forma diferente, e em determinadas situações. A 
cultura, obviamente, não se aprende passivamente, mas através de um processo interativo no qual cada indivíduo 
compara seus próprios conhecimentos com os outros, para compreender e conhecer uma nova realidade social 
(tradução nossa).
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detalhes, na seção três). Além de constituir-se um grande aliado no ensino de LE (pela sua vantagem 
de propor, em um único suporte, um recurso motivador), o curta oferece ao professor a facilidade 
de utilizá-lo como material didático por ser um filme de curta duração. Além disso, este recurso 
se mostra útil nas aulas de ELE por possibilitar o trabalho com uma mostra autêntica da língua, 
suprimindo um pouco a ideia de que o estudante, para aprender uma língua, deve memorizar a 
gramática para entender e se fazer entendido na língua meta.

No entanto, é importante esclarecer que não se está defendendo que o professor deva 
descartar o ensino da gramática, até porque o ensino deste conteúdo tem como objetivo central 
auxiliar o aprendiz a estabelecer a competência comunicativa, o domínio da oralidade e da escrita 
na modalidade padrão, como afirma Oliveira (2010 apud LIMA; SILVA, 2015):

Não há nenhum problema em ensinar gramática, se o professor estiver consciente de que o ensino da 
gramática é um meio que ele tem para ajudar os alunos a produzirem textos adequados a contextos de 
interação social específicos e de que ensinar gramática não é a mesma coisa que ensinar (OLIVEIRA, 2010 
apud LIMA; SILVA, 2015, p. 3).

Assim, defende-se que o professor precisa ter em conta que a competência comunicativa 
não se limita apenas a conteúdos gramaticais. É interessante mostrar os aspectos da gramática na 
sala de aula por meio de diferentes metodologias de ensino, permitindo que o aprendiz deixe de 
ser apenas um mero repetidor, reproduzindo o que lhe foi ensinado, mas se torne um ser pensante 
e capaz de refletir sobre a língua que está aprendendo.
 Ainda conforme Brandimonte (2003), os estudantes

necesitan conocer las variedades del español, más allá de la norma culta que suelen aprender en clase. Hay 
que proporcionar a los alumnos todo este tipo de información y de una forma lo más atractiva posible y, 
en mi opinión, el componente audiovisual en la clase de E/LE puede resultar de gran ayuda: todo aparece 
más real, más verídico, y representa el puente de unión ideal entre el aprendizaje tradicional en el aula y 
el momento de la práctica real, en vivo, en territorios de habla hispana (BRANDIMONDE, 2003, p. 871).5

Com isso, acredita-se que ensinar uma nova língua por meio de recursos audiovisuais 
permite ao professor propor um ensino comunicativo, no qual não se toma as formas da língua 
contidas nas gramáticas como uma amostra suficiente para aprender outro idioma, mas sim uma 
abordagem da língua em sala de aula com base em situações cotidianas. Isso se dá por meio de 
amostras variadas e autênticas da língua alvo que podem favorecer ao aluno um maior interesse 
em estudá-la e contribuir para um maior desempenho no processo de aprendizagem.

Sobre o curta-metragem e as razões para utilizá-lo nas aulas de ELE
O Dicionário da Real Academia Espanhola (DRAE) define curta-metragem como um filme 

curto e de duração imprecisa. Em outras palavras, o curta nada mais é que um filme de pequena 

5  [Os estudantes] precisam conhecer as variedades de espanhol, mais além da norma culta que geralmente 
aprendem em sala de aula. Há que proporcionar aos alunos todo tipo de informação, e da forma mais atraente possível 
e, em minha opinião, o componente audiovisual na aula de E/LE pode ser de grande ajuda: tudo parece mais real, mais 
verdadeiro, e representa a ponte de união ideal entre a aprendizagem tradicional na sala de aula e o momento da 
prática real, ao vivo, em territórios de fala hispânica (tradução nossa).
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duração (de até 30 minutos), de intenção estética, informativa e educacional.
É a partir da década de 20, do século XX, que no mundo inteiro entende-se “filme” como 

uma história contada em imagens (e mais tarde com sons), com duração entre 90 e 120 minutos. 
Qualquer obra que saísse desse padrão necessitava de uma nomenclatura extra. Há relatos de que, 
em 1895, foram projetados os primeiros filmes pelos irmãos Lumière, considerados os inventores 
do cinema. Com base nos relatos históricos, se pode perceber o quão importante é o cinema ou a 
sétima arte (como ficou conhecida) para a humanidade. Como naquela época não havia os recursos 
tecnológicos com os quais se contam atualmente, os filmes projetados eram de curta duração. 
Deste modo, considera-se que, assim, nasceram os curtas-metragens.

Mais tarde, descobriram-se novas técnicas para a projeção de filmes mais longos, até se 
chegar ao que conhecemos, nos dias atuais, como longa-metragem. O que de fato interessa é que, 
mesmo depois de um largo processo de mudanças cinematográficas, o curta-metragem ainda tem 
seu espaço garantido, devido ao grande crescimento de espectadores e festivais no mundo inteiro, 
de modo a favorecer a sua popularização. Como exemplo, há o prêmio Goya,6 que em toda edição 
oferece um prêmio para a categoria “Melhor curta-metragem”.

Após apresentar o conceito e um breve histórico sobre o surgimento do curta-metragem apresentam-
se, em seguida, algumas reflexões acerca de seu uso nas aulas de ELE, como ferramenta didática.

Tendo em vista o grande aporte que o curta-metragem pode proporcionar às aulas de ELE, 
este pode ser utilizado como recurso didático por oferecer ao docente inúmeros benefícios, tais 
como: o tempo de duração; a motivação para aprendizagem; elementos interdisciplinares; e o 
melhor, é elaborado através de imagem, elemento que os estudantes já estão acostumados e têm 
acesso no dia a dia.

O curta-metragem é um material que pode constituir-se um acervo riquíssimo de questões 
sociais, políticas, culturais etc. do país de origem, com o qual os aprendizes podem ter contato, 
podendo funcionar como meio para fomentar a aprendizagem, tanto da língua, quanto da cultura.

Biedma Torrecillas e Torres Sánchez (1994) afirmam que

ao contrário do longa-metragem, a curta-metragem permite-nos uma exploração didática mais adaptada 
às necessidades da aula de ELE, tanto pela sua curta duração, como pela verossimilhança dos temas 
tratados, atualidade das situações e amostras de língua. O curta-metragem pode visionar-se mais do que 
uma vez, dando margem para reforçar a sua compreensão ou simplesmente para salientar um aspeto 
linguístico (BIEDMA TORRECILLAS; TORRES SÁNCHEZ, 1994, p. 539). 

No que se refere ao aprendizado de ELE (e das demais línguas estrangeiras), o ideal é que o 
professor não seja um mero reprodutor do livro didático. Assim, é importante a utilização de diferentes 
recursos em sala de aula para um melhor aproveitamento das turmas e, consequentemente, um 
maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas, despertando neles uma visão crítica e 
ampla da língua meta. Para isso, acredita-se que o curta-metragem constitui-se uma ferramenta 
essencial para dinamizar as aulas, como sugere Ontoria Peña (2007):

6  Os Prêmios Goya são prêmios outorgados anualmente pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas 
da Espanha com a finalidade de condecorar os melhores profissionais em cada uma das diversas especialidades do 
setor. O prêmio consiste em um busto de Francisco Goya, feito em bronze pelo escultor José Luís Fernández.



• 870 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

Ello contribuye a motivar al alumno y a centrar su atención en un solo argumento (los cortometrajes no 
pueden permitirse, por lo general, el desarrollo de más de una historia). Otras ventajas son la sencillez 
de los personajes y del espacio y el tiempo en que se desarrolla la acción. En ocasiones encontramos 
cortometrajes con poco diálogo o sin él, lo que permite a los alumnos de niveles iniciales realizar 
pequeñas descripciones de las imágenes o aprender vocabulario nuevo; y a aquellos de niveles avanzado 
y superior, hacer conjeturas e interpretaciones de mayor complejidad. Además se ha señalado la íntima 
relación que los cortometrajes guardan con el contexto social y cultural, mucho mayor que la que tienen 
los largometrajes al estar sometidos a exigencias comerciales, de hecho, el lenguaje que se utiliza en 
ellos es muy coloquial y expresivo, y se puede tomar como reflejo fidedigno del lenguaje con el que el 
alumno se encontrará en la calle (ONTORIA PEÑA, 2007, p. 3).7

É importante salientar que a utilização de curta-metragem como material didático necessita uma 
seleção, da mesma forma como se faz com outros materiais de apoio, como livros de textos, músicas, 
fotos etc. No entanto, vale destacar que não se deve considerar o curta-metragem apenas como uma 
mera distração para os alunos, mas sim como um suporte que pode facilitar a sua aprendizagem.

Ontoria Peña (2007) explica que há alguns critérios que precisam ser levados em consideração 
no momento da seleção de um curta-metragem. Segundo a autora, a escolha deve ser feita com 
cuidado, tendo em conta não só os objetivos propostos, mas também o perfil do alunado (idade, 
cultura de origem, preocupações, motivos porque aprender espanhol).

Por último, destaca-se que, ao desenvolver um trabalho em sala de aula utilizando o curta-
metragem, o professor deve considerar – entre os principais aspectos – a necessidade do aprendiz, 
a adequação do filme, bem como averiguar se a linguagem é apropriada ou não. Além destes 
aspectos, destaca-se a necessidade de eleger curtas que sejam atrativos para os alunos, de modo a 
facilitar o seu aprendizado e, consequentemente, alcançar os objetivos desejados.

Em seguida, apresenta-se um exemplo de sequência didática elaborada com base em 
curtas-metragens, aplicada em uma das atividades desenvolvidas pelos bolsistas de Iniciação à 
Docência (ID) no subprojeto Pibid-Letras/Espanhol na escola parceira. 

Apresentação da proposta didática e resultados 
Os primeiros passos para a elaboração da sequência didática foram a definição do tema e o 

levantamento dos curtas-metragens a ser utilizados. Alguns critérios foram levados em consideração 
como, por exemplo, a maneira como o tema era abordado nos vídeos e também a curiosidade que 
os curtas poderiam causar nos alunos e o idioma do filme (que deveria estar na língua meta). 

A aula, que teve como tema Cine, foi ministrada a uma turma de aproximadamente 40 
estudantes do 8o ano do Ensino Fundamental, com idades entre 13 e 17 anos, no segundo semestre 
letivo do ano de 2014. O tema proposto foi desenvolvido em duas aulas de 100 minutos cada.

Na primeira aula, os bolsistas de ID apresentaram aos estudantes o vocabulário relacionado 

7  Isso contribui para motivar os alunos a concentrar sua atenção em um único argumento (os curtas-metragens, 
em geral, não podem desenvolver mais de uma história). Outras vantagens são a simplicidade dos personagens, do 
espaço e do tempo em que a ação se desenrola. Às vezes encontramos curtas-metragens com pouco ou nenhum diálogo, 
permitindo aos alunos de níveis iniciais fazer breves descrições das imagens ou aprender um novo vocabulário; e para 
aqueles de níveis avançado e superior, fazer suposições e interpretações de maior complexidade. Além disso, tem-se 
destacado o alto grau de afinidade entre os curtas-metragens e o contexto social e cultural muito maior do que os filmes, 
pois estes são submetidos a exigências comerciais, de fato, a linguagem utilizada por eles é muito coloquial e expressiva, 
e pode ser tomado como um reflexo preciso da linguagem que o aluno vai encontrar na rua (tradução nossa).
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aos gêneros cinematógrafos, bem como trouxeram informações acerca da história do cinema na 
Espanha através de um texto escrito. Em seguida, os estudantes realizaram uma leitura silenciosa 
do referido texto, com o objetivo de identificar o vocabulário relacionado ao cinema e também 
conhecer alguns nomes de atores e diretores espanhóis conhecidos mundialmente. Ainda nesta 
aula, os estudantes assistiram quatro trailers dos filmes que apareciam no texto escrito, e depois 
do visionado lhes foi proposto como tarefa identificar o gênero dos filmes, com base nos trailers 
vistos. A última atividade consistiu na resolução de exercícios escritos (em português) baseados no 
mesmo texto escrito. 

A proposta didática aplicada no segundo encontro foi desenvolvida com base em três curtas-
metragens em espanhol. O objetivo principal da aula foi incentivar em classe uma reflexão sobre 
os valores e os comportamentos humanos para o desenvolvimento do aprendiz como um agente 
social. Além disso, por meio das atividades propostas, buscou-se promover o desenvolvimento da 
habilidade leitora (através de imagens e textos escritos) tornando-os espectadores-ativos.

A aplicação da sequência didática se desenvolveu da seguinte maneira: Para iniciar, foi feita 
uma revisão do vocabulário visto na aula anterior. Num segundo momento, os alunos assistiram os 
curtas-metragens selecionados. Vale destacar que, antes da projeção de cada vídeo, os estudantes 
realizaram atividades de pré-leitura, mediante perguntas orais, a fim de atrair a sua atenção para os 
curtas que iriam assistir posteriormente. Em seguida, descreveram-se mais detalhes com relação 
aos curtas apresentados, assim como as atividades propostas após o seu visionado.

O primeiro curta-metragem tem como título Cuerdas, de direção de Pedro Solís, com 
duração de 10 minutos. Em resumo, o filme retrata a história de uma menina que estabeleceu uma 
amizade muito especial com um novo colega de classe que sofre de paralisia cerebral. Para este 
curta, se propôs como atividade de pós-leitura uma reflexão acerca das diferenças, sensibilizando 
os estudantes acerca do conceito de inclusão social. Foram feitas aos alunos perguntas como ¿Qué 
sensación el cortometraje “Cuerdas” ha causado en ti? En tu opinión, ¿es importante la inclusión de 
niños minusválidos en las escuelas?, entre outras. 

Na sequência, exibiu-se o segundo curta-metragem, cujo título é La Leyenda del 
Espantapájaros, dirigido por Marcos Besas. Com duração de 10 minutos, o filme narra a história de 
uma mudança radical que se deu na vida de um espantalho a partir do momento que este decide 
ter amigos. Trata-se de uma adaptação espanhola de Frankenstein. Por meio deste curta, buscou-se 
fomentar entre os alunos uma reflexão a respeito das relações que, muitas vezes, são construídas 
por intermédio de aparências. Como atividade de pós-leitura, a fim de verificar se os alunos haviam 
compreendido a mensagem e conteúdo do curta, se propôs a eles perguntas como: i) En tu escuela, 
en el aula, ¿puedes percibir situaciones de acoso?; ii) ¿Cuáles son las posibles soluciones para este 
problema?; iii) ¿Puedes sacar alguna lección de esta historia?, dentre outras. 

Por último, foi exibido o terceiro curta-metragem, Vestido Nuevo, dirigido por Sergi Pérez e 
com 14 minutos de duração. O filme conta a sutil e emocionante história de Mario, um garotinho 
que surpreende toda a escola ao chegar à classe vestido de menina na festinha de carnaval. Através 
da projeção deste curta-metragem, buscou-se discutir com os estudantes temas como questões de 
gênero e o bullying. Como atividade final, os alunos responderam algumas questões (por escrito e 
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em português) como: ¿Crees que es una forma de violencia no respetar la diferencia de los demás? 
Explícalo; ¿Qué piensas sobre la homofobia y el acoso? etc. 

Para cada curta-metragem utilizado na aula, foram elaboradas perguntas que pretendiam 
avaliar se os alunos compreendiam os conteúdos que se apresentavam nos vídeos de maneira 
explícita, assim como perguntas de reflexão que visavam ir além das informações fornecidas pelos 
filmes, de acordo com temas abordados. 

Durante o desenvolvimento da sequência didática, foi possível fomentar discussões sobre 
os assuntos relacionados à inclusão social, sobre as relações pessoais, e questões de gênero, de 
modo a estimular aos alunos a pensar sobre assuntos emergentes tão evidentes e discutidos no 
mundo atual. Tais temas ofereceram aos estudantes um processo de reconhecimento, por tratar-
se de assuntos que, de uma forma ou outra, seja no ambiente escolar ou familiar, fazem parte do 
cotidiano deles, levando-os a refletir acerca das suas próprias atitudes. A repercussão observada 
através das intervenções dos estudantes a respeito dos curtas exibidos contribuiu para confirmar 
que esta ferramenta pode promover resultados positivos em sala de aula. 

Após o feedback dos estudantes, feito por meio de entrevistas orais, se pode afirmar 
que a utilização do curta-metragem favorece ao ensino de ELE, pois se notaram transformações 
significativas no desempenho dos alunos envolvidos. Verificou-se que os alunos da escola parceira, 
em geral, alcançaram os objetivos propostos através de atividades planejadas com base em curtas, 
pois estes fomentaram, em sala de aula, o conhecimento de diferentes culturas e contribuíram para 
promover, inclusive, uma melhoria no comportamento da turma, tornando-os mais sensíveis e 
críticos. Além disso, percebeu-se que houve um maior interesse por parte dos alunos para continuar 
participando das atividades propostas pelo subprojeto Pibid-Letras/Espanhol, confirmando, deste 
modo, o que postula alguns autores como Soriano (2010), quando diz que a motivação é uma das 
razões que levam alguém a aprender um idioma. 

Considerações finais
Espera-se que os relatos de propostas didáticas e os resultados obtidos através do uso 

do curta-metragem sirvam de estímulo para que os professores de ELE se animem a utilizar essa 
ferramenta em sala de aula. Com base nas experiências vivenciadas no subprojeto PIBID Letras/
Espanhol, acredita-se que o curta oferece ao professor a possibilidade de trabalhar situações 
comunicativas, de modo a contribuir para o aprimoramento dos estudantes na língua meta.

Em resumo, o curta-metragem é uma ferramenta cujo benefício enriquece o processo de 
ensino-aprendizagem pelo fato permitir a exploração de seu potencial sociocultural e linguístico (e 
até mesmo lúdico) que traz consigo. Trata-se de um recurso significativo para as aulas de ELE pela 
sua fácil aplicação, pelas inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas, pela apresentação 
de um recorte da língua real aos alunos, além da capacidade de fomentar a discussão de temas 
universais. Além disso, contribui para a formação crítica dos aprendizes, motivando o estudo da 
língua e facilitando a participação do alunado em todo processo de ensino-aprendizagem.

Para terminar, é relevante também destacar a importância do subprojeto Pibid-Letras/
Espanhol da UNEB na formação inicial dos professores de espanhol, ao incentivar os discentes a 
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desenvolverem diferentes práticas pedagógicas e, consequentemente, auxiliar a escola parceira a 
elevar a qualidade de ensino da disciplina em questão. As experiências vivenciadas no cotidiano 
da escola, as práticas pedagógicas construídas, os materiais didáticos produzidos e as pesquisas 
realizadas possibilitam o aprimoramento da experiência docente e das técnicas de ensino, o que 
contribui para a formação de um professor de espanhol mais qualificado.  
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Introdução
O trabalho a partir do uso de gêneros textuais na escola é bastante discutido na área do 

ensino de línguas. Marcuschi (2003) e Costa (2008) defendem, assim, a importância de o professor 
trabalhar com o texto na sala de aula através da abordagem do Gênero Textual. O ensino de uma 
língua estrangeira é muito mais do que regras e estruturas gramaticais; é preciso ensinar o uso 
da língua de uma maneira contextualizada, de forma que os alunos possam participar das aulas 
e compreendê-las. Através de diferentes gêneros textuais podemos ensinar o funcionamento da 
língua tanto relacionado à gramática, como por exemplo, classes gramaticais, tempos verbais etc. e 
quanto aos temas sociais e transversais, permitindo o conhecimento de novas culturas e ampliando 
a visão de mundo dos alunos.
 Neste artigo abordaremos o uso de gêneros textuais nas aulas de língua espanhola do Colégio 
Estadual Barão de Mauá, localizado na cidade de Aracaju/SE. Com a experiência do uso desses textos 
em nossas classes, podemos perceber o quanto os alunos se sentem motivados a participar das aulas, 
pois os gêneros estimulam a leitura, a criatividade e a curiosidade de buscar novos conhecimentos, 
além de nos possibilitar trabalhar as quatro habilidades (ler, falar, escutar e escrever).

O presente trabalho visa relatar as experiências vivenciadas por bolsistas de iniciação à 
docência, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), fomentado pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que tem, como objetivo, 
incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica e contribuir para a 
valorização do magistério, elevando assim a qualidade da formação inicial de professores nos cur-
sos de licenciatura e promovendo a integração entre educação superior e educação básica. É uma 
forma de inserir os graduandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcio-
nando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas 
e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem a superação de problemas 

1 Trabalho orientado pela Profa. Dra. Doris Cristina Vicente da Silva Matos, do Departamento de Letras Estran-
geiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
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identificados no processo de ensino-aprendizagem e, com isso, incentivar escolas públicas de edu-
cação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros docentes e tornan-
do-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério, de forma a contribuir para 
a articulação entre teoria e prática, necessárias à formação dos docentes, e elevar a qualidade das 
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Com base na realidade vivida pelos estudantes do Colégio, notamos a necessidade de se abor-
dar uma temática social vivida atualmente por grande parte dos jovens de nossa sociedade que não 
tem interesse em investir na carreira estudantil e profissional. Observando esta realidade decidimos, 
juntamente com o professor supervisor da escola, elaborar o projeto “Geração Nem Nem”, que em 
espanhol se traduz para “Generación Nini”, que teve por objetivo conscientizar os alunos e fazê-los 
refletir sobre a importância dos estudos e do trabalho para a sua formação como cidadãos. 
 Diante disso, analisaremos os gêneros mais utilizados pelas bolsistas pibidianas e quais fo-
ram os critérios utilizados para a escolha desses gêneros em classe durante a aplicação do projeto.

Os documentos oficiais e os gêneros textuais
Nesta seção, apresentaremos as pressuposições teóricas que norteiam esta discussão. Em 

um primeiro momento, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN (BRASIL, 1998), e 
nas Orientações Curriculares do Ensino Médio, as OCEM (BRASIL, 2006), discorreremos acerca de 
suas propostas para o uso de gêneros textuais nas aulas de língua estrangeira. Num segundo mo-
mento, nos reportaremos aos estudos de Marcuschi (2003) e Costa (2008), que desenvolvem um 
trabalho significativo acerca deste tema. Logo, apresentaremos a análise e as considerações sobre 
o uso de gêneros textuais em nossas classes de língua espanhola do Colégio Barão de Mauá.

Com a publicação dos PCN (BRASIL, 1998), o uso dos gêneros textuais passou a ter destaque 
no ensino da língua estrangeira, no nosso caso o Espanhol. Segundo a proposta dos PCN, as ativi-
dades desenvolvidas em sala de aula, no que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras, podem 
ser feitas baseadas no uso de gêneros textuais:

A utilização em sala de aula de tipos de textos diferentes, além de contribuir para o aumento do co-
nhecimento intertextual do aluno, pode mostrar claramente que os textos são usados para propósitos 
diferentes na sociedade (BRASIL, 1998, p. 45).

Os PCN nos orientam quanto ao uso de diversos tipos de textos em sala de aula, pois esta 
diversidade acrescenta ao aluno saberes sobre várias áreas de conhecimento, possibilitando-o am-
pliar sua visão de mundo ao ponto de identificar e analisar quando um texto faz referência a outro, 
ou seja, ao abordarmos em classe um determinado texto, pode-se assim utilizá-lo para diversos 
fins, contribuindo para o desenvolvimento do educando; isso o ajudará a alcançar, por si só, sua 
autonomia leitora, formando discentes críticos e que sabem o que estão lendo.

Os gêneros textuais em sala de aula são de extrema importância para a utilização da diver-
sidade textual como uma forma de aproximar o discente das diversas situações de produções de 
textos orais e escritos, contribuindo assim, efetivamente, para o seu aprendizado. Os PCN (BRASIL, 
1998) apontam que
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em geral, os textos orais e escritos podem ser classificados em três tipos básicos: narrativos, descritivos e 
argumentativos. [...] Esses três tipos básicos são usados na organização de vários outros tipos de textos, 
que têm funções diferentes na prática social: textos literários (poema, romance etc.,), textos pedagógicos 
(material didático para ensinar espanhol; aula expositiva etc.), textos científicos (relatório de pesquisa, 
trabalho publicado em revista científica etc.), textos epistolares (carata pessoal, carta de negócio etc.), 
textos de propagandas (anúncio para vender uma TV), entrevistas, debates etc. Assim, dependendo do 
alvo a ser atingindo, o autor escolherá um ou outro tipo de texto (BRASIL, 1998, p. 31).

Na medida em que o aluno se acerca a um gênero textual diferente, percebe-se a grande 
contribuição que este proporciona para seu desenvolvimento em sua aprendizagem, e ao explorar 
essa diversidade, o gênero textual o aproxima de uma perspectiva na qual o aprendiz compreende 
o seu funcionamento, facilitando, assim, a prática de leitura, de produção textual e de compreen-
são. E como esse uso desencadeia vários outros aspectos de conhecimento intertextual, a neces-
sidade de se trabalhar os gêneros textuais em sala de aula é uma excelente oportunidade de lidar 
com a língua nos seus diversos usos do cotidiano; cabe aos professores exercerem seu sentido 
crítico na escolha temática.

Com base nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006), que abordam 
como trabalhar, nas aulas de língua espanhola, os diferentes tipos de textos, podemos perceber a 
importância da utilização dessas variedades de gêneros, tanto para a melhoria da aprendizagem 
dos alunos quanto para o conhecimento de novas culturas, como a sua e a do outro:

[...] A escrita e a cultura ficam mais claras ainda quando se consideram os gêneros da escrita, que variam 
de uma cultura para outra e de uma língua para outra (BRASIL, 2006, p. 100).

 Sabemos que os textos, de uma certa forma, chamam a atenção dos alunos, e levar diversos 
gêneros fará com que se interessem pela aula e queiram aprender a língua estrangeira. Materiais 
utilizados por eles mesmos no dia a dia, por exemplo, podem ajudar bastante no desenvolvimento 
escolar e, com isso, ampliar as formas de se pensar sobre eles, fazendo com que tenham bons re-
sultados nas atividades passadas pelo professor.
 Os gêneros textuais não são uma nova ferramenta de aprendizagem, porém tampouco eram 
usados de uma maneira que instigasse a curiosidade dos discentes. Mas se forem aproveitados de 
forma atual, com conteúdos que cercam a realidade vivida pelos aprendizes, eles perceberão que 
o aprendizado do espanhol não é difícil:

Para ilustrar, pode-se pensar na proposição de sequências didáticas que envolvam agrupamentos de 
textos, baseados em recortes relativos a: temas neles abordados; mídias e suportes em que circulam; 
domínios ou esferas de atividades de que emergem; seu espaço e/ou tempo de produção; tipos ou 
sequências textuais que os configuram; gêneros discursivos que neles se encontram em jogo e funções 
sociocomunicativas desses gêneros; práticas de linguagem em que se encontram e comunidades que os 
produzem (BRASIL, 2006, p. 36).

Através de distintos gêneros, pode-se também lançar mão da proximidade dos alunos, fa-
zer com que eles se comuniquem mais entre si e que haja uma boa relação entre os discentes. Os 
gêneros textuais podem abordar valores e deveres para que os educandos possam, mais tarde, 
compreender, de uma forma ampla e com discernimento, o seu contexto social.
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Gêneros textuais na sala de aula
Uma das alternativas para trabalhar o ensino de gêneros textuais em sala de aula é envolver 

os alunos em situações de uso da língua, de modo que consigam, de forma criativa e consciente, 
escolher meios adequados aos fins que se deseja alcançar. Ao explorar a diversidade textual, o pro-
fessor aproxima o aluno das situações originais de produção dos textos não escolares. Essa apro-
ximação proporciona condições para que ele compreenda como funcionam os gêneros textuais, 
conhecendo, a partir disso, suas principais características, o que facilita o domínio que deverá ter 
sobre eles. Além disso, o trabalho com gêneros contribui para o aprendizado de prática de leitura, 
de produção textual e de compreensão.

Marcuschi (2003) defende que o trabalho com o gênero textual vai além da peculiaridade 
linguística e estrutural, ou seja, os gêneros textuais ajudam os alunos a desenvolverem suas fun-
ções comunicativas e cognitivas, estimulando assim o processo de ensino/aprendizagem:

[O gênero textual é] Uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos 
usos autênticos no dia a dia. Pois nada do que fizermos linguisticamente estará fora de ser feito em 
algum gênero. Assim, tudo o que fizermos linguisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero 
(MARCUSCHI, 2003, p. 15).

Com base nesse pressuposto, reconhecemos que os gêneros são ferramentas indispensá-
veis para a eficácia do ensino da língua espanhola, pois através deles podemos trabalhar diversos 
tipos de temáticas. A grande vantagem de se utilizar gêneros como a tira cômica, o vídeo, a música, 
a noticia, por exemplo, é que eles ajudarão no ensino da língua através das diversas maneiras de 
se abordar um tema social, cultural e gramatical. Algo relevante no uso desses gêneros é a contex-
tualização, e essa contextualização é o assunto a ser desenvolvido em sala, implícito nos gêneros, 
para que, através disso, o professor desperte nos alunos o senso crítico, a fim de possibilitá-los a 
identificar e aprender o uso do conteúdo que está sendo tratado no gênero; sendo assim, qualquer 
assunto a ser tratado na sala de aula pode ser trabalhado em classe de maneira mais atrativa atra-
vés dos gêneros textuais, porque a diversidade de textos atrai a atenção dos alunos e estimula a 
prática da leitura:

No ensino de uma maneira geral, e em sala de aula de modo particular, pode-se tratar dos gêneros na 
perspectiva aqui analisada e levar os alunos a produzirem ou analisarem eventos linguísticos os mais 
diversos, tanto escritos como orais, e identificarem as características de gênero em cada um. É um exer-
cício que, além de instrutivo, também permite praticar a produção textual (MARCUSCHI, 2003, p. 15).

Outra função importante do gênero textual é servir de base para a construção de outros 
textos, pois através do conhecimento e análise de outros gêneros textuais o aluno poderá identi-
ficar as características particulares de cada gênero, tendo autonomia para construir o seu próprio 
texto. Sendo assim, consideramos essencial o estudo de gêneros textuais visando o aproveitamen-
to das possibilidades de desenvolver sua própria produção textual.

Costa (2008) relata sobre a importância de os docentes trabalharem nas aulas de língua 
espanhola os diferentes gêneros textuais através de uma sequência didática:
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[...] Quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação sociodiscursiva numa 
cultura e não um simples modo de produção textual [...], parece necessário, antes de planejar qualquer 
atividade de leitura e escrita, realizar em aula um trabalho direcionado à compreensão do que são os gê-
neros discursivos, sua variedade e função na sociedade, já que se trata de uma abordagem relativamente 
recente e os alunos, em geral, ainda mantêm as concepções tradicionais de exercícios de interpretação 
de textos e redações (COSTA, 2008 p. 1).

Segundo Costa (2008), quando os professores de língua espanhola abordam em suas aulas 
os gêneros textuais, esses profissionais estão desenvolvendo, em seus alunos, perfis de leitores 
que compreendem o sentido do texto que estão lendo e, com isso, estão ampliando cada vez mais 
o conhecimento de seus alunos sobre o mundo através de assuntos tratados no texto. O estudo de 
gêneros textuais nas aulas de língua estrangeira ajuda a melhorar a vida dos educandos e auxilia 
os professores, para que possam ter uma prática efetiva de maneira que, ao demonstrar a contex-
tualização de um texto, estão fazendo com que os discentes se engajem no discurso dos textos na 
sociedade de maneira concreta e clara:

Se o professor quer contribuir para a formação de leitores proficientes e críticos em língua estrangeira, 
deve proporcionar aos alunos o contato com gêneros discursivos diversos e rentáveis, do ponto de vista 
da reflexão sobre as práticas sociais em que se manifestam e do diálogo que possibilitam com outras 
formas de pensamento, e também propor atividades que os ajudem a construir sentidos para os textos, 
relacionando conhecimentos linguísticos, discursivos e socioculturais (COSTA, 2008, p. 9).

Costa (2008) relata que é de suma relevância a utilização da diversidade textual nas aulas 
de língua espanhola, para conexões entre as tarefas discursivas e a vida do aluno no contexto so-
cial orientadas pela instituição de ensino (escola), observa-se o uso de textos diversos como uma 
maneira de acerca-se o aluno das ocasiões originais na elaboração de textos escritos e orais, e 
como esse processo contribui claramente para o aprendizado dos processos de compreensão, lei-
tura e produção. A discursão de textos nas aulas de língua (L2) é uma forma de instruir os alunos 
a manusear um texto, ensinar uma forma de atuar na sociedade e não uma simples atitude de 
produção textual mostrando assim aos discentes suas funções e diversidades como forma de 
aproximar os educandos da realidade onde estão inseridos. 

Contexto e metodologia do projeto
Este projeto foi elaborado por um grupo de bolsistas de Iniciação à Docência, do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid)2 da Universidade Federal de Sergipe, sob co-
ordenação institucional da Profa. Dra. Dóris Matos e supervisão do professor Antônio Carlos Silva 
Júnior, que atuaram nas turmas de espanhol do 1o ano do ensino médio, nos turnos da manhã e da 
tarde no Colégio Estadual Barão de Mauá em Aracaju/SE. O projeto realizado em sala de aula foi 
denominado “Generación Nini”, que se trata de uma geração de jovens e adolescentes que nem es-
tudam e nem trabalham – e essa é uma realidade social que afeta a muitos jovens. Baseado nesse 
problema social, o professor sugeriu que trabalhássemos esse tema de maneira que os conscien-
tizássemos sobre a importância do estudo e do trabalho para a melhoria de sua qualidade de vida 

2 Programa da Capes, edital no 61/2013.
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e também a fim de motivá-los a seguirem com seus estudos. Para aplicação do projeto, nos subdi-
vidimos em quatro grupos, em que cada um teve a responsabilidade de ministrar duas oficinas e 
desenvolver suas aulas usando os gêneros textuais. 

Análise das oficinas
Um ponto positivo que nos chamou atenção foi que abordamos o mesmo tema de maneiras 

distintas. Ao analisarmos os gêneros textuais utilizados nas oficinas, percebemos que as bolsistas 
escolheram aqueles com que os alunos tinham mais contato em seu dia a dia, pois esse fator aju-
daria bastante no desenvolvimento das aulas. 

O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de gêneros escolhidos:

Gráfico 1 Quantitativo de gêneros escolhidos.

Percebemos que houve a utilização de vários textos nas oficinas, tais como: tiras cômicas, 
vídeos, músicas e notícias. Observamos que, geralmente nas aulas de língua espanhola, o gênero 
mais abordado é a notícia, e nas oficinas ele não foi muito utilizado: houve uma maior predo-
minância das tiras cômicas, por serem um gênero que é mais próximo ao aluno e trazerem, em 
seu contexto, temas sociais que despertam neles a curiosidade e interesse por um determinado 
assunto. Outro fator é que, por ser um gênero bem parecido com o gibi (e os alunos terem um 
conhecimento prévio desde tipo de gênero em seu cotidiano), nos possibilitou desenvolver aulas 
que chamassem a atenção dos alunos; além disso, pelo fato de as aulas de língua espanhola serem 
reduzidas, este seria um texto que o docente pode explorar ao máximo no quesito conteúdo, por 
exemplo, durante toda sua aula.

Escolhemos também o vídeo, um gênero que desperta a atenção do aluno por utilizar de 
artefatos visuais e por ser um recurso educativo ao qual praticamente todos têm acesso em seus 
lares, possibilitando-nos demonstrar e informar através de imagens, além de auxiliar no processo 
de aprendizagem dos alunos, pois quando os discentes estão assistindo um vídeo, este momento 
é uma forma de diversão, informação e estudo. Elegemos também a música, por ser um gênero 
mais comum e de grande acessibilidade aos alunos, além de que a música os envolve, fazendo com 
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que participem ativamente, cantando, e auxiliando na fixação do conteúdo que vamos ministrar, 
ademais de poder se desenvolver a competência auditiva.

Trabalhamos, por fim, com a notícia, por se tratar de um gênero textual bastante presente 
no nosso cotidiano e fácil para ser encontrada, seja assistindo a noticiários na televisão, ou mesmo 
sendo lendo-as em jornais impressos ou on-line, ou ainda ao vivo, por meios de comunicação como 
o rádio. A importância de usar esse gênero nas oficinas foi a de abordar uma grande diversidade de 
temas que estão acontecendo atualmente na sociedade.

Considerações finais
Consideramos que os gêneros textuais são instrumentos fundamentais para o trabalho no 

âmbito escolar, e seu uso pode tornar as aulas muito mais produtivas e interessantes para os alunos. 
Com isso, podemos notar que a utilização do gênero textual pode ser o caminho para um processo 
de ensino/aprendizagem executado de maneira mais eficaz, colaborando de forma expressiva para 
que os alunos sejam capazes de interagir e produzir não somente suas atividades escolares, mas 
principalmente atuar nas suas práticas sociais. Como se pode perceber ao longo das discussões 
deste artigo, os gêneros textuais contribuem para a melhoria do ensino de línguas estrangeiras.

Percebemos que os gêneros textuais utilizados nas oficinas aproximaram os alunos das situ-
ações diversas de produções de textos, e essa proximidade proporciona condições para que o dis-
cente compreenda como lidar com os diferentes gêneros. Trabalhar com gêneros textuais contribui 
para o aprendizado significativo de prática de leitura, produção e compreensão de texto. Quando 
os gêneros textuais que circulam socialmente são inseridos nas aulas, cumprem um papel modeli-
zador, ou seja, o texto deve ser como um instrumento que deverá unir os conteúdos das disciplinas 
a um contexto social, que deverá instigar a leitura, provocando reflexão. 

Assim, percebe-se a necessidade de usar gêneros textuais nas aulas, pois isso mostra os 
benefícios que sua utilização alcança. E através da experiência vivenciada nas oficinas, partindo dos 
conhecimentos prévios que os alunos já possuíam, os levamos a descobrir e compreender o uso 
de um gênero, da sua forma de linguagem, ampliando assim seus conhecimentos e suas formas de 
linguagem. Aos discentes, mostrou-se os diferentes tipos de textos, ao inseri-los nesse contexto de 
conhecer, saber, produzir e classificar um gênero textual.
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“GENERACIÓN NINI”
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Introdução
Neste artigo, abordaremos o desempenho da aplicação de uma unidade didática em uma turma 

de alunos do 1o ano do ensino médio do Colégio Estadual Barão de Mauá, localizado em Aracaju/SE, 
com a qual tivemos, como objetivo, mostrar a realidade dos jovens que não estudam e nem trabalham, 
com o interesse de despertar-lhes a reflexão sobre a importância dos estudos para a inserção no merca-
do de trabalho. Com a experiência do uso dos gêneros textuais em nossa unidade, percebemos o quan-
to os alunos se sentiram estimulados a participar das aulas, pois os textos que utilizamos estimulam a 
leitura, a criatividade e a curiosidade deles na busca por novos conhecimentos, além de nos possibilitar 
o trabalho com as quatro habilidades (ler, falar, escutar e escrever).

O presente trabalho relata, ainda, experiências vivenciadas por bolsistas de Iniciação à Do-
cência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid),2 que tem como objetivo 
incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica e contribuir para a 
valorização do magistério, elevando, assim, a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura e promovendo a integração entre educação superior e educação básica. O 
Programa é, ainda, uma forma de inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências me-
todológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem 
a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem e, com isso, incenti-
vem escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos 
futuros docentes, tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para a licenciatura, 
além de contribuir para a articulação entre teoria e prática, caras à formação dos docentes e elevar 
a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.

Com base na realidade vivida pelos estudantes do Colégio, vimos a necessidade de se trabalhar 
uma temática experienciada atualmente por grande parte dos jovens de nossa sociedade, que não pos-
suem interesse em investir na carreira estudantil e profissional. Observando esta realidade, decidimos, 

1  Trabalho orientado pela Profa. Dra. Doris Cristina Vicente da Silva Matos na Universidade Federal de Sergipe (UFS).
2  Financiamento de bolsas concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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juntamente com o professor supervisor da escola, elaborar o projeto intitulado “Geração Nem Nem”, 
que em espanhol se traduz para “Generación Nini”, tendo como objetivo conscientizar os alunos e fazê-
los refletir sobre a importância dos estudos e do trabalho para sua formação como cidadãos. 

Diante disso, analisaremos a nossa unidade, os gêneros textuais nela utilizados e os resulta-
dos percebidos depois da aplicação do projeto.

Fundamentação teórica
Com base nos documentos que regem a educação básica brasileira e com a leitura de alguns 

textos teóricos, percebemos a importância de se trabalhar com gêneros textuais nas classes de lín-
gua espanhola, para assim obter uma melhoria no ensino-aprendizagem dos alunos.

Propõe-se, então, que a LE: amplie a leitura de mundo do aluno, a partir de uma perspectiva crítica; 
favoreça o contato com outras realidades e o conhecimento de outras culturas; propicie a apreensão 
do significado social da linguagem; e ofereça oportunidade de leitura, reconhecimento e discussão de 
diversos gêneros textuais e das práticas sociais às quais se vinculam (BARROS; COSTA, 2010, p. 86-87).

Podemos compreender a importância do uso desses vários gêneros, que podem ser utiliza-
dos tanto para a melhoria da aprendizagem dos alunos, como também para favorecer o conheci-
mentos de novas culturas, não só a deles, mas também a cultura do outro. Com isso, eles podem 
se tornar cidadãos críticos e com ampla visão de mundo.

Entretanto, considera-se material didático qualquer instrumento ou recurso (impresso, sonoro, visual etc.) 
que possa ser utilizado como meio para ensinar, aprender, praticar ou aprofundar algum conteúdo. Sen-
do assim, enquadram-se nessa definição não só os manuais mencionados acima, ou apostilas, folhas de 
exercícios, testes, provas, mas também livros em geral, dicionários, áudios, vídeos, jornais, revistas, textos 
diversos, músicas, jogos etc. Cada um desses instrumentos tem suas especificidades e cabe destacar que 
materiais tais como vídeos, histórias em quadrinhos, músicas etc. só se caracterizam efetivamente como 
didáticos quando são usados com alguma finalidade pedagógica determinada pelo professor, o qual, na 
maior parte das vezes, prepara uma atividade para explorá-los (BARROS; COSTA, 2010, p. 88, grifo nosso).

Quando falamos em “material didático”, pensamos logo no livro, mas além do livro existem 
vários outros tipos de materiais. Ou seja, todo material usado em sala com intuito de transmitir 
algo para os alunos, pode ser chamado de didático, pode ser dito gêneros textuais: “a escrita e a 
cultura ficam mais claras ainda quando se consideram os gêneros da escrita, que variam de uma 
cultura para outra e de uma língua para outra” (BRASIL, 2006, p. 100).

Mediante as Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM), percebemos que o ensino 
dessa língua vai muito além de ser um instrumento linguístico: ele pode transformar a vida de mui-
tos cidadãos. Esse ensino mostra uma visão de mundo diferente para os alunos, mostra que com 
essa língua eles podem conhecer o contexto cultural, social, histórico e político de outro país, até 
mesmo de sua própria cidade ou estado. Porque, muitas vezes, quando falamos em outras culturas, 
os alunos pensam logo em outros países ou cidades distintas, sendo que essas culturas podem es-
tar bem perto deles; sendo assim, o uso de diversos gêneros só vai melhorar sua visão de mundo.

Foi constatada, na aplicação de nossa unidade, a eficácia do uso dos gêneros textuais no 
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ensino da língua espanhola. Os gêneros textuais são instrumentos mediadores entre a língua es-
trangeira e o aluno, e a partir deles o aluno pode compreender temas sociais e culturais, sistema-
tizando melhor os assuntos.

A consciência de que a capacidade de comunicação em uma língua é manejar alguns de seus gêneros 
– aqueles que se relacionam com as práticas sociais exercidas pelo sujeito – é, a nosso ver, um ponto-
chave para o ensino de línguas estrangeiras, pois indica caminhos para a determinação de seus objetivos 
e conteúdos (VARGENS; FREITAS, 2010, p. 196)

Pautando-se nesse pressuposto, reconhecemos que os gêneros são ferramentas importan-
tes para o ensino da língua espanhola, pois através deles podemos trabalhar uma diversidade de 
temas sociais e culturais A grande vantagem de se utilizar gêneros nas aulas de espanhol é que o 
ensino da língua está nas diversas maneiras de se trabalhar uma temática, ou seja, mediante gêne-
ros como músicas, tiras cômicas, vídeos, poesia etc. Outro fator importante no uso desses gêneros 
é que estes estimulam a prática da leitura e interpretação dos textos. Uma característica dos textos 
é a sua contextualização, pois qualquer assunto a ser tratado na sala de aula torna-se muito mais 
atrativo quando se é explicado de maneira contextualizada.

Conhecer, portanto, os gêneros de uma LE, é um elemento essencial para alcançar a competência discur-
siva nessa língua, isto é, para produzir e compreender sentidos que circulam nos contextos socioculturais 
em questão (VARGENS; FREITAS, 2010, p. 197)

Como se pode perceber, os gêneros textuais ainda têm muito para contribuir com as novas 
metodologias de ensino de línguas estrangeiras. No entanto, se entendemos que a comunicação é 
feita através dos gêneros e se nos comunicamos a maior parte do tempo oralmente, não podemos 
nem ignorar a importância dos gêneros textuais orais nas nossas vidas, nem negar aos nossos alunos 
esse conhecimento sobre os gêneros escritos, que é tão importante. Enfatizamos, mais uma vez, dada 
a importância que esta premissa assume, que ao trabalharmos com o gênero textual no contexto de 
ensino/aprendizagem de línguas, é importante que não o tomemos como desculpa para que o aluno 
decore estruturas gramaticais, mas sim como uma oportunidade para que ele entre em contato com 
o gênero textual escolhido e que seja capaz de entender e efetuar o seu uso adequadamente.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nos orientam sobre o uso de diversos tipos de 
textos em sala de aula, pois esta diversidade acrescenta ao aluno saberes sobre várias áreas de 
conhecimento, possibilitando-o ampliar sua visão de mundo ao ponto de se identificar e analisar 
quando um texto faz referência a outro; ou seja, ao abordarmos em sala de aula um determinado 
texto, pode-se utilizá-lo para diversos fins, contribuindo para o desenvolvimento do educando e, 
com isso, ajudando-o a alcançar, por si só, sua autonomia leitora, formando discentes críticos.

A utilização em sala de aula de tipos de textos diferentes, além de contribuir para o aumento do co-
nhecimento intertextual do aluno, pode mostrar claramente que os textos são usados para propósitos 
diferentes na sociedade (BRASIL, 1998, p. 45).
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Análise
A escolha deste tema foi devida à percepção e preocupação do professor supervisor Carlos 

Júnior em relação à realidade em que se encontravam seus alunos, a saber, a desmotivação em 
relação aos estudos e ao trabalho. Sendo assim, o professor nos propôs que o ajudássemos no 
projeto criado por ele, denominado “Generación Nini”, pedindo para que construíssemos uma uni-
dade didática de acordo a realidade dos alunos para ser aplicada em duas aulas. Portanto, a nossa 
proposta de unidade trouxe uma reflexão e conscientização sobre a importância do estudo e do 
trabalho para o alunos enquanto cidadãos.

Utilizamos de vários textos nas oficinas, tais como: tiras cômicas, vídeos e notícias. Houve 
uma maior predominância das tiras cômicas que, por serem um gênero mais próximo ao aluno, 
trazem em seu contexto temas sociais que despertam curiosidade e interesse pelo assunto. Outro 
fator é que, por ser um gênero bem parecido com o gibi (e os alunos possuem um conhecimento 
prévio desde tipo de gênero em seu cotidiano), o uso nos possibilitou desenvolver atividades que 
chamassem a atenção dos alunos; além disso, dado que as aulas de língua espanhola são reduzidas, 
a tira cômica é um texto que o docente pode explorar ao máximo durante todo o período da aula.

Escolhemos também o vídeo, que é um gênero textual que desperta a atenção do aluno 
por utilizar de artefatos visuais e por ser um recurso educativo ao qual quase todos os alunos 
têm acesso em seus lares; esse gênero nos possibilita demonstrar e informar através de imagens, 
além de ajudar, também, no processo de aprendizagem dos alunos, pois para os discentes assistir 
um vídeo é não só uma forma de diversão, mas uma fonte de informação e estudo. Trabalhamos 
também com a notícia, por se tratar de um gênero textual bastante presente no nosso cotidiano, 
e fácil de ser encontrada, seja assistindo a notícias, ou mesmo lendo ou ouvindo-as nos meios de 
comunicação atuais. A importância de usar esse gênero nas oficinas foi por abordar uma grande 
diversidade de temas que estão acontecendo atualmente na sociedade.

Gráfico 1 Quantitativo por gêneros textuais.
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Considerações finais
Compreendemos que, com os gêneros textuais usados nas oficinas, os alunos tiveram uma 

maior aproximação com diversos tipos de produções de textos, e com isso observamos o contato 
que o uso dos gêneros proporcionou aos discentes. Eles terão mais condições de compreensão e 
saberão lidar com esses vários tipos de textos. Logo, trabalhar com gêneros textuais contribui para 
o aprendizado significativo de prática de leitura, produção e compreensão de texto. Com isso, no-
tamos a necessidade que se tem de trabalhar com gêneros textuais nas aulas de língua espanhola, 
pois através deles os alunos terão mais facilidade de aprender uma nova língua e até mesmo se 
tornarem cidadãos críticos.

O desenvolvimento dos alunos em relação às atividades aplicadas foi bastante satisfatório; 
houve muita interação e participação. Também percebemos que eles compreenderam muito bem 
a ideia de conscientização levada à sala de aula. Conseguimos fazer com que aguçassem seu olhar 
crítico em relação a este tema social e constatamos a importância dos gêneros textuais como ins-
trumento facilitador da compreensão de determinado assunto, devido à aproximação que os alu-
nos possuem com a maioria deles. Percebemos que os gêneros cooperaram de forma estupenda, 
para uma ótima compreensão, que consequentemente nos deu bons resultados para os objetivos 
traçados para aquelas aulas.

Mediante o que vivenciamos, e com a experiência de produzir e aplicar as oficinas e o pou-
co de conhecimentos que os alunos já tinham, buscamos levá-los a compreender melhor o uso de 
um gênero textual e, com isso, houve uma maior facilidade tanto para nós, em passar o conteúdo, 
como para eles, que puderam compreender o que queríamos compartilhar.
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PIBID LETRAS/ESPANHOL:  

CONTEXTO DE REFLEXÃO E DIÁLOGO

Edson Luis Rezende Junior 
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Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – Faculdade de Ciências e Letras (FCL) 

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas atividades que vêm sendo desen-

volvidas no âmbito do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Capes), em seu 
Subprojeto Letras/Espanhol, Unesp, FCL de Assis.

Bem sabemos que o espaço conquistado pela língua espanhola em nosso país decorre de 
um processo histórico de lutas e ações políticas, pelas quais também vem se firmando. Nesse ce-
nário, como mais uma ação de política pública, o Pibid, em seu último edital (2014-2017), incluiu 
as licenciaturas nas línguas estrangeiras, dentre elas, a de língua espanhola. Isso possibilitou a 
implantação do subprojeto que ora apresentamos e, especialmente, a constituição de um contex-
to de reflexão sobre o ensino do espanhol e o desenvolvimento profissional, no que se refere às 
especificidades dessa disciplina na Educação Básica. 

Tal programa visa não apenas ao aprimoramento da qualidade dos cursos de espanhol 
oferecidos na rede pública de ensino, como também proporcionar um espaço para potencializar 
a formação inicial e continuada de professores de Espanhol/Língua Estrangeira (E/LE). O projeto 
possibilita inserir bolsistas de Iniciação à Docência (ID) no cotidiano da escola parceira, e, con-
sequentemente, instaurar um lugar de diálogo entre seus envolvidos: professor coordenador de 
área (professor de espanhol na universidade), professores supervisores (professores de espanhol 
na educação básica da escola parceira) e bolsistas de Iniciação à Docência (nesse caso, alunos da 
graduação em língua espanhola).

A partir desse contexto, temos, portanto, como objetivos deste trabalho: (I) caracterizar o 
respectivo programa institucional; (II) descrever algumas ações que vêm sendo empreendidas, com 
vistas à formação de professores reflexivos. A temática proposta justifica-se pela necessidade de ana-
lisar o programa especialmente como espaço de diálogo entre a escola pública e a universidade.

Os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam essas ações estão ancorados nas 
ideias sobre formação de professores reflexivos (NÓVOA, 1999 e ALARCÃO, 2000); sobre formação 
inicial (TELLES, 2009); formação de professores de espanhol (BARROS; COSTA, 2008); no conceito 
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de práxis (LIMA; PIMENTA, 2006); e no modelo da pesquisa qualitativa, de caráter socioconstruti-
vista, uma vez que todos os participantes trabalham engajados na produção de sentidos sobre a 
prática pedagógica (TELLES, 2002).

Subprojeto Letras/Espanhol – FCL de Assis
As atividades do projeto iniciaram-se no mês de março/2014, a partir da seleção de dez bolsis-

tas alunos da graduação em Letras/Espanhol e de dois bolsistas professores supervisores (professores 
de espanhol na escola parceira). O grupo foi distribuído da seguinte maneira: cinco alunos bolsistas 
de ID para cada professor supervisor. Dessa forma, cada bolsista de ID acompanha um dos grupos de 
responsabilidade de seu supervisor, distribuindo-se em dez turmas de língua espanhola, em diferen-
tes estágios (1o, 2o e 3o dos níveis I e II) dos cursos oferecidos pelo Centro de Estudos de Línguas (CEL).

Dentre as ações previstas no desenvolvimento do subprojeto estão, além da participação 
nas aulas e implementação de novas propostas pedagógicas na escola, a participação nas reuniões 
semanais de Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e a participação em reuniões quinzenais 
de orientação com a coordenação, nas quais são propostas leituras teóricas e discussões, análise 
das diretrizes, das orientações curriculares e dos materiais didático-pedagógicos utilizados na es-
cola, bem como o planejamento das atividades.

Nas reuniões semanais de ATPC, os graduandos recebem ainda informações sobre a gestão 
pedagógica da escola, seu quadro administrativo e a estrutura e organização do Centro de Línguas 
(línguas oferecidas, estágios/níveis, duração dos cursos, avaliação, material, formação das salas, 
problemas e dificuldades, ações de melhoria), mais especificamente como projeto da Secretaria 
de Estado da Educação, sempre vinculado a uma unidade escolar da rede oficial pública de ensino. 
Nesse sentido, tais reuniões constituem-se como um momento primordial para que os bolsistas de 
ID sejam incentivados a compreender a escola como espaço de aprendizagens (pedagógica, social, 
interacional, enfim, como seu futuro ambiente de trabalho), observando-o em seus vários aspec-
tos, facilidades e dificuldades, e assumindo um ponto de vista crítico e ético: o ponto de vista do 
futuro profissional e não mais do aluno.

Para delinear questões mais específicas, os bolsistas de ID ainda se encontram com seus su-
pervisores, em vários momentos, na escola e na universidade. Nesses espaços, o objetivo é discutir 
o plano de aula e material utilizado e preparar atividades complementares, de forma mais pontual 
e adequada aos diferentes grupos e estágios. 

Além da participação em todas as ações descritas, os bolsistas (tanto alunos da graduação 
quanto os professores supervisores) elaboram relatórios mensais, a partir das atividades desen-
volvidas nas aulas, nas reuniões de ATPC e nas reuniões de orientação. Tais relatórios devem ser 
postados por todos os bolsistas em portfólios individuais, na plataforma Teleduc, como um dos 
requisitos para a continuidade no projeto.

Revendo alguns pressupostos
Com o objetivo de delinear e refletir sobre as ações empreendidas no âmbito do Pibid, 

bem como as atividades dele decorrentes, perpassamos alguns pressupostos teóricos, os quais são  
coerentes com as propostas que adotamos no contexto do subprojeto aqui considerado.
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Assim, iniciamos com um fragmento de Tavares (1996 apud ALARCÃO, 2003, p. 4):

Numa “sociedade que aprende e se desenvolve”, ser aluno é ser aprendente. Em constante interação 
com as oportunidades que o mundo lhe oferece. Mais do que isso: é aprender a ser aprendente ao longo 
da vida (TAVARES, 1996 apud ALARCÃO, 2003, p. 4).

No excerto considerado, a autora apresenta duas ideias que se relacionam com trabalho 
aqui exposto: a primeira, de que estamos inseridos em uma sociedade em pleno desenvolvimento; 
e a segunda, relacionada ao caráter de “aprendente” atribuído ao aluno durante toda a sua vida. 
Na sociedade em constante transformação, faz-se cada vez mais necessário estar aberto a adquirir 
novos conhecimentos, passíveis de questionamentos e revisões, sempre.

Para Alarcão (2003, p. 4-5), tanto alunos quanto professores, inseridos nessa sociedade 
compreendida como em constante desenvolvimento, cumprem papéis específicos na tomada de 
consciência sobre suas funções sociais. Com tais mudanças sociais, eles também passam a assumir 
“novas” posições, assim descritas:

Os alunos passaram a depender menos do professor, a serem mais autodeterminados, a terem maior 
consciência crítica, a serem mais responsivos perante os contextos, a valorizarem mais as suas capaci-
dades, a terem o sentido de prazer que deriva da consciência do seu próprio progresso. Como aspecto 
difícil de ultrapassar, os professores-pesquisadores salientam a dificuldade inicial de envolver os alunos 
na reflexão, habituados como estão a reproduzirem o que o professor lhes transmite “pronto-a-vestir” 
(ALARCÃO, 2003, p. 4-5).

Em “novas” posições, alunos procuram caminhar em direção a uma maior autonomia, mui-
to embora seja observado que lhes falte, ainda, uma atitude reflexiva e mais consciente, geradora 
de mudanças. Assim sendo, cabe aos professores o desafio de romper com a postura alienada de 
formar alunos “reprodutores de ideias e práticas”, de forma a possibilitar contextos nos quais pos-
sam aprofundar sua capacidade de pensamento e reflexão, elementos que os caracterizam como 
seres criativos.

Nesse sentido, acreditamos que o Pibid pode contribuir nesse aspecto, tanto na formação 
inicial como continuada, uma vez que os graduandos, ao adentrarem a sala de aula, passam a inte-
grar esse espaço não mais como alunos, tampouco apenas como observadores, mas como coparti-
cipantes no processo; também os professores supervisores, ao retornarem à universidade, passam 
a interagir novamente nesse espaço, em nova posição, constituindo-se como corresponsáveis pela 
formação inicial. E nessa interlocução, todos são instigados a rever e refletir sobre suas práticas.

Ainda segundo Nóvoa (1999, p. 5), “[...] a profissionalização dos professores está dependen-
te da possibilidade de construir um saber pedagógico que não seja puramente instrumental”. Por 
essa razão é que se faz necessário considerar as experiências, em seus múltiplos sentidos, nas vá-
rias vivências: como aluno, como estagiário, como professor principiante... O autor assim defende: 

A concepção que situe o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, ao longo dos diferen-
tes ciclos da sua vida. Necessitamos de construir lógicas de formação que valorizem a experiência como 
aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como professor titular e, até, 
como professor reformado (NÓVOA, 1999, p. 8).
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Tal ideia relaciona-se, de igual modo, aos propósitos do Pibid, uma vez que o programa 
oportuniza a inserção dos alunos em formação inicial em seu futuro ambiente profissional, dando-
lhes possibilidades outras de “experienciar” novas vivências ainda na graduação. Essas experiên-
cias práticas poderão contribuir para a construção de um saber pedagógico mais coerente com as 
realidades educacionais.

Em complementação ao que vimos observando, concordamos também com a ideia de dis-
posições adquiridas a partir de uma aprendizagem, conforme enunciam Lima e Pimenta (2006, p. 3). 
As autoras afirmam que o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 
aprender a fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor também é prática. As autoras alertam, 
ainda, para o risco da existência de posturas dicotômicas em que teoria e prática são tratadas iso-
ladamente, o que, em seu percurso, gera equívocos graves, uma vez que, no processo de formação 
inicial e profissional,

a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode reforçar a ilusão de que há 
uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática. Tanto é que frequentemente os alunos 
afirmam que na minha prática a teoria é outra. Ou ainda, pode se ver em painéis de propaganda, a fa-
culdade tal, onde a prática não é apenas teoria ou, ainda, o adágio que se tornou popular de que quem 
sabe faz; quem não sabe ensina (LIMA; PIMENTA, 2006, p. 5).

Nesse sentido, as referidas autoras introduzem o conceito de práxis, com o objetivo de su-
perar tal dicotomia. Esse conceito pode ser aqui também aplicado, uma vez que o projeto do Pibid, 
nessa perspectiva, fomenta a atividade de transformação da realidade, ao se constituir como uma 
atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo, os quais devem sustentar e intervir 
na realidade, sendo esse o objeto da práxis (LIMA; PIMENTA, 2006, p. 10).

Como vimos, com base nas discussões aqui apresentadas, o Pibid, da forma como vem se 
constituindo, permite formar esse “cenário” em que alunos e professores passam a desempenhar 
novos papéis, em busca de maior autonomia e reflexão, o que é coerente com as mudanças sociais 
contemporâneas. Nesse espaço, considera-se, ainda, a necessidade do desenvolvimento de um 
saber pedagógico que não seja puramente instrumental, mas que seja fruto dos diferentes ciclos e 
múltiplas experiências da vida acadêmica. 

Atividades realizadas: breve análise 
Com o objetivo de ilustrar algumas das ações empreendidas, relatamos, a seguir, duas pro-

postas de trabalho apresentadas no I Fórum de Avaliação Local Pibid – Unesp/Assis – 2015, decor-
rentes das experiências vivenciadas no desenvolvimento do subprojeto em questão. É importante 
salientar que a realização desse fórum local possibilitou reunir e integrar todos os alunos e pro-
fessores (alunos de graduação, professores da educação básica, supervisores e coordenadores de 
área) dos vários subprojetos de nossa instituição, inclusive de outras áreas, para discutir temas nos 
seguintes eixos: 1) Contribuições do Pibid ao desenvolvimento das práticas pedagógicas; e 2) Ava-
liação do Pibid como política pública para formação de professores.

Desse contexto, pois, selecionamos dois trabalhos, um deles elaborado por alunos de ID e 
outro elaborado por professores supervisores (professores da educação básica):
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Tabela 1 Trabalhos apresentados no I Fórum de Avaliação Local Pibid – Unesp/Assis.

Título do painel Autores Orientadora
Percepções acerca do campo 
educacional a partir de 
narrativas 

Edson Luis Rezende Junior

Kézia Deyziele de Fátima Nogueira 
Kelly Cristiane 
Henschel Pobbe  
de Carvalho

Pibid: o outro lado da moeda
Érika Gomes Roberto de Menezes

Francieli Major Pitta da Silva

Assim sendo, tal recorte permite obter, por um lado, uma visão dos discentes, uma vez que 
os mesmos narram suas percepções acerca do curso e de sua inserção no Pibid e, por outro lado, 
uma visão de professoras em seu exercício profissional, auxiliando no desenvolvimento de gradu-
andos de E/LE em formação inicial. Dessa forma, podemos relacionar as ideias neles discutidas. 

O primeiro trabalho se desenvolve a partir das narrativas de dois estudantes envolvidos no 
programa, futuros professores de E/LE; um deles encontra-se no final de seu curso, sétimo semes-
tre, e o outro em seu início, no terceiro semestre. 

Como forma de discussão, o painel elenca dois aspectos que se sobressaem nas narrativas 
dos estudantes: (i) as diferentes percepções obtidas pelos participantes acerca de suas seguranças 
e inseguranças dentro da sala de aula; e (ii) a importância dada pelos participantes à inserção no 
futuro campo de trabalho, de forma mais assistida e anterior ao seu estágio obrigatório. 

O relato a seguir revela, por exemplo, a insegurança apresentada pelo integrante, uma vez 
que, ao iniciar suas atividades no projeto, também no início do curso de licenciatura, sente-se “ain-
da como uma aluno” e não como um professor, o que seria “exigido” nessa nova situação. 

Apesar de pouco tempo incluída no Pibid (apenas dois meses), tem sido relevante, mas quando designa-
da a tal situação, há um bloqueio que retém o papel de ser professora, de como me impor, já que somos 
submetidos à sala de aula, a interagir com os alunos, como responsáveis por preparar atividades, planos 
de aulas, bem como administrar as aulas. Tal posição faz ainda sentir-me como um aluno, dado que é 
uma experiência recente, entretanto, esta colocação proporciona o progresso na formação, instruindo, 
pois, para futuramente exercer na sala de aula (Narrativa 2).

Como um processo natural, a experiência e participação nas atividades proporcionadas pelo 
Pibid podem não apenas desvelar a insegurança quanto a esse novo papel, como também auxiliar 
esse aluno, aos poucos, no processo de vir a ser e “sentir-se” um professor. 

Já o excerto a seguir, extraído também de tais narrativas, ilustra o entendimento do aluno quan-
to: à contribuição do projeto em estabelecer um contato inicial com a escola pública; ao reconhecimen-
to de seu futuro campo de trabalho; ao fato de promover uma maior assistência na formação inicial, 
em comparação ao estágio curricular dos cursos de licenciatura; e, também, quanto à oportunidade de 
viver a experiência de preparar e aplicar atividades pedagógicas, com seus erros e acertos:

Comecei o projeto como estagiário e, se num primeiro momento me pareceu estranho ter que participar das 
reuniões e todos os ATPCs que faziam parte da bolsa, num segundo momento, eu pude adentrar um espaço 
até então desconhecido - a escola pública... Vi e vejo o programa como algo crucial à formação, pois o estágio 
obrigatório no último ano do curso me parece pouco e, muitas vezes, falta uma assistência maior ao aluno. 
Sem contar que, ao preparar atividades e aplicá-las, consigo ver onde errei e onde acertei (Narrativa, E).
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O trabalho elaborado pelos discentes apresenta, pois, dois aspectos aqui relacionados: a 
existência de certa ansiedade e insegurança frente ao exercício profissional “ser professor” e o 
reconhecimento quanto à necessidade de adentrar nesse campo de trabalho, não apenas para 
reconhecê-lo, mas, sobretudo, para explorá-lo. A experiência pode, ao mesmo tempo, deflagrar 
as dificuldades inerentes a esse processo como também permitir seu enfrentamento e superação.

O trabalho apresentado pelas professoras supervisoras, por sua vez, tem como objetivo geral 
analisar o seu papel como mediadoras na formação docente dos futuros professores e, nesse pro-
cesso, incitar o pensamento crítico e reflexivo sobre o agir docente, de forma que os estereótipos da 
profissão sejam revistos. 

Dessa forma, a proposta questiona “a crença de que o professor seja formado quando cursa 
uma licenciatura”. Nessa visão, um docente nunca “está pronto” por completo, pois sempre estará 
buscando inovar e reciclar sua prática de sala de aula, visando à melhoria do ensino e de sua qua-
lidade profissional.

De acordo com tais ideias, as autoras apresentam, ainda, sua compreensão do que é ser 
professor, relacionando-as às vivências anteriores: “é resgatar todas as experiências vividas como 
aluno em sala de aula e como indivíduo na sociedade, e apoiar-se nos bons exemplos eliminando 
as práticas negativas pelas quais já passou”. 

Por fim, como resultado da pesquisa, as autoras apresentam que é necessária a atuação em 
sala de aula para construir a docência de fato. Para tanto, é imprescindível um cuidado ao nortear esse 
processo de formação, cuidado este que o formato do Pibid é capaz de proporcionar aos estagiários.

Nossa participação no projeto PIBID tem uma importância significativa, uma vez que formar um pro-
fessor não se resume ao estudo das teorias e à observação de práticas pedagógicas, afinal, nem tudo é 
“ensinável” (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p. 63). É necessária a atuação em sala de aula para construir a 
docência de fato, para que os estereótipos sejam quebrados ainda no período de formação acadêmica. 
Para tanto, é imprescindível um cuidado ao nortear esse processo de formação, cuidado este que o for-
mato do projeto PIBID é capaz de proporcionar aos estagiários com primor (Narrativa).

Ao relacionar as ideias aqui propostas, a partir dos dois trabalhos considerados, vemos o 
Pibid como um lugar de diálogo e reflexão, de interlocução, conforme sugerimos no início do texto. 
A participação dos alunos graduandos e professores supervisores nas atividades proporcionadas 
pelo programa (a saber, as reuniões, em suas várias instâncias, as aulas na escola, a elaboração 
e adaptação de materiais didáticos etc.) e todos seus desdobramentos, no processo de observar, 
coletar, analisar, compartilhar e discutir essas experiências, podem auxiliá-los na conscientização 
de suas dificuldades, assim como na compreensão dos processos de reflexão sobre a práxis e sua 
importância para a efetivação de contextos significativos de ensino-aprendizagem.

Considerações finais
Iniciamos este trabalho discorrendo sobre a caracterização do subprojeto Pibid Letras/Espa-

nhol da Unesp/FCL de Assis, contextualizando-o como uma ação de política pública que pode vir a 
contribuir para o fortalecimento da disciplina de Língua Espanhola na Educação Básica. 

Num segundo momento, recuperamos alguns elementos teóricos, destacando o Pibid como 
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um contexto diferenciado, em que alunos e professores passam a desempenhar novos papéis, em 
busca de maior autonomia e reflexão, o que é coerente com as mudanças sociais contemporâneas. 
Nesse espaço, ressaltamos, também, a necessidade do desenvolvimento de um saber pedagógico 
que não seja puramente instrumental, mas que seja fruto dos diferentes ciclos e múltiplas experi-
ências da vida acadêmica.

Por fim, apresentamos algumas discussões realizadas em torno das atividades desenvolvi-
das no âmbito do subprojeto em questão, as quais nos permitem considerar o Pibid como um lugar 
de diálogo entre a universidade e a escola e entre todos os seus envolvidos. Esse lugar de diálogo 
possibilita a discussão e troca de experiências, o que pode desencadear, por sua vez, a conscienti-
zação das dificuldades, assim como a compreensão dos processos de reflexão sobre a práxis e sua 
importância para a efetivação de contextos significativos de ensino-aprendizagem. Essa postura é 
essencial para uma formação mais sólida e propiciadora de autonomia, e, em decorrência, respon-
sável por suas práticas futuras como profissionais críticos e reflexivos.

O texto que ora apresentamos revela apenas uma parte dessa trajetória, que esperamos 
poder assim se efetivar, mostrando-nos alguns caminhos a percorrer, tendo em vista o espaço que 
a Língua Espanhola precisa ainda ocupar na educação brasileira.
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PROFESSORES DE ESPANHOL EM FORMAÇÃO: 

UMA EXPERIÊNCIA COMUNICATIVA

Dheymeson Mesquita Souza 
Damião Welton Silva de Almeida

Universidade Federal do Acre (Ufac)1

Introdução
 Muitas são as discussões acerca dos métodos de ensino de línguas no Brasil desde o surgimen-
to da Linguística Aplicada. A busca por um método ideal foi, por muito tempo, centro de discussões, 
conforme iam surgindo novos métodos e abordagens. Porém, há algum tempo, os métodos mais tra-
dicionais de ensino vieram perdendo espaço para uma nova abordagem: a abordagem comunicativa.
 Pautados neste pensamento, apresentaremos os prós e contras da abordagem comunicati-
va no ensino de línguas, observados durante nossa disciplina de Estágio Supervisionado III, a qual 
nos propiciou elementos para fomentar algumas discussões e experiências adquiridas, as quais 
apresentaremos mediante este trabalho. 
 Iniciaremos apresentando um panorama histórico do ensino de língua espanhola, enfatizan-
do o período que vai desde o Colégio Pedro II (1919) até a aprovação da Lei 11.161, mais conhecida 
pelos profissionais da língua como “Lei do Espanhol” (2005), tendo em vista que, por muito tempo, 
muitos foram os métodos de ensino de línguas utilizados por professores, pois a cada época a socie-
dade apresentava um novo foco dentro da língua estrangeira; dessa forma, explicitar o momento em 
que cada um desses métodos foram utilizados torna-se indispensável. Apresentaremos também os 
principais métodos já utilizados no ensino de línguas estrangeiras, apontando suas principais caracte-
rísticas, até atingir a abordagem comunicativa e seu principal diferencial ante os demais métodos.
 Apontaremos, ainda, nossa experiência com a abordagem dentro de uma sala de aula, 
desde a reação dos alunos até nossas próprias observações da experiência, tendo vista que esta 
abordagem já vem sendo apresentada em alguns documentos oficiais para o ensino de língua espa-
nhola (Parâmetros Curriculares Nacionais e os Cadernos de Orientações Curriculares do Estado do 
Acre), podendo, assim, apresentar a contribuição que esta disciplina tão importante na formação 
de professores traz para os futuros docentes.

1  Trabalho orientado pelo Prof. Cleilton França dos Santos, na Universidade Federal do Acre (Ufac).
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O ensino de língua espanhola no Brasil: do Colégio Público Pedro II à Lei do Espanhol
 Embora o histórico das línguas estrangeiras no Brasil seja inerente à chegada da família real 
portuguesa em 1808, o caso específico da língua espanhola ocorre somente mais de um século 
depois, ganhando um pequeno espaço entre as “línguas elite” da época: inglês, francês e alemão.
 No mesmo ano de sua introdução como disciplina optativa pelo Colégio Pedro II, juntamen-
te com o italiano, em 1919, o professor Antenor Nascentes (1886-1972) toma a primeira cadeira do 
colégio como primeiro professor de espanhol concursado no Brasil.
 Na chegada de Getúlio Vargas à presidência (1930), ocorre uma verdadeira campanha pela 
nacionalização da educação. Comandada pelo então ministro da educação, Francisco de Campos co-
manda essa campanha, conhecida como a “Reforma Francisco de Campos” (1931) e que, por conta 
dessa nacionalização da educação brasileira, afetou diretamente a todas as escolas de idiomas, prin-
cipalmente as criadas pelos imigrantes, as quais foram transformadas em escolas públicas. 

Nesta reforma nacionalista, Álvaro Martínez (2008) expõe que

no que diz respeito ao ensino de idiomas, chegou-se a proibir o mesmo aos menores de quatorze anos e 
se levou a cabo uma forte repressão do ensino bilíngue, com destruição de material didático e prisão de 
professores (ÁLVARO MARTÍNEZ, 2008, p. 52).

 Com relação aos materiais didáticos em língua estrangeira, proibiu-se sua circulação na 
zona rural, bem como sua importação, e estabeleceu-se que sua produção deveria ser feita exclusi-
vamente em território nacional. Estas medidas e decretos da reforma Francisco de Campos causa-
ram um verdadeiro “tsunami” destruidor no ensino de línguas, pois o insucesso do método direto 
intuitivo (ensinar a língua estrangeira na própria língua estrangeira) não proporcionava um ensino 
de línguas eficaz, por conta do baixo número de horas e da carência de professores com formação 
adequada para aquela demanda.
 Ainda no governo Getúlio Vargas, põe-se em marcha a Reforma Capanema, onde se en-
fatizou a aprendizagem das línguas estrangeiras, porém, no caso específico da língua espanhola, 
esta entra em cena graças à evolução da segunda grande guerra: no Brasil, cancela-se o ensino de 
alemão e italiano, introduzindo-se o curso de espanhol no Colegial, com a duração de dois anos. 
Com relação aos horários, o espanhol ocupava uma verdadeira posição de inferioridade frente às 
disciplinas “elite” de língua estrangeira:

No que diz respeito ao horário das línguas modernas, este era o seguinte: o francês tinha treze horas; o 
inglês, doze e o espanhol só duas. Como indica a professora Gretel M. Eres Fernández, o escasso número 
de horas destinado ao espanhol fez com que ocupasse um papel de pouquíssima relevância no contexto 
educativo brasileiro (ÁLVARO MARTÍNEZ, 2008, p. 54). 

 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), popularmente conhecida como Lei 
Darcy Ribeiro (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996), não é a primeira a vigorar em nosso país; 
é a terceira em vigência e a que mais beneficia a língua estrangeira. Antes dela tivemos, em 1961, a 
primeira LDB, publicada em 20 de dezembro de 1961, a qual deixava a mercê dos estados a escolha 
de línguas estrangeiras, ou seja: elas passavam a ser optativas. O Conselho Federal de Educação de-
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terminara, como matérias obrigatórias, Português, Matemática, Geografia, História e Ciências.
 Dez anos depois, aos 11 de agosto de 1971, publica-se a segunda LDB. No que diz respeito 
ao ensino de línguas estrangeiras, o cenário em nada muda se comparado ao de 1961; o que ocor-
re, no entanto, é a marginalização do ensino do espanhol, tendo em vista a livre escolha dos esta-
dos pela língua estrangeira. Influenciadas pela grande força dos Estados Unidos da América desde 
a segunda grande guerra, as escolas optavam, em massa, pela língua inglesa, o que resultou num 
quase esquecimento da língua espanhola.
 No início dos anos 80, começam as lutas pela volta do ensino do espanhol no cenário na-
cional, com a criação das primeiras associações estaduais de professores de espanhol do Rio de 
Janeiro (1981) e de São Paulo (1983). Com esse movimento associativo logrou-se, aos poucos, a 
reintrodução do espanhol no currículo de alguns estados, conseguindo também a introdução deste 
como opção de língua estrangeira dos vestibulares (ÁLVARO MARTÍNEZ, 2008, p. 57). Mesmo que 
os esforços das associações não tenham causado grande impacto no Brasil, eles foram de grande 
importância para o que o ensino de língua espanhola se fortalecesse até a criação da LDB de 1996, 
que deixa o cenário bem mais interessante para o espanhol.
 Aos 20 de dezembro de 1996, o então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, 
publica a Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em seu artigo 26, parágrafo 5o, aponta-
-se que as escolas devem, obrigatoriamente, ofertar o ensino de pelo menos uma língua estrangei-
ra, a partir do 6o ano (antiga 5a série):

Art. 26 § 5º - 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 (BRASIL, 1996).

 
 Para o ensino médio, a terceira LDB deixa clara a preocupação (antes esquecida) para com 
a importância das línguas estrangeiras em nosso país. Em seu artigo 36, inciso III, a LDB destaca, 
ainda, a obrigatoriedade do ensino de pelo menos uma língua estrangeira em caráter obrigatório e 
uma segunda língua estrangeira em caráter optativo: “[...] será incluída uma língua estrangeira mo-
derna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 
optativo, dentro das disponibilidades da instituição” (BRASIL, 1996).
 Desde 1958, cerca de 15 projetos de lei que tratavam da inclusão do espanhol no currículo 
escolar brasileiro tramitaram na Câmara dos Deputados, o que ocorreu para a não aprovação des-
tes. Dentre outros fatores para o desfecho, estão a questão da logística, a escassez de professores 
qualificados para o ensino e a grande pressão que exerceram alguns lobistas americanos, italianos 
e franceses (ÁLVARO MARTÍNEZ, 2008) – coincidentemente as línguas estrangeiras que eram até 
então trabalhadas, até a “marginalização” do espanhol, como citado anteriormente.
 Porém, esses impasses para a aprovação do espanhol no currículo brasileiro não foram su-
ficientes, tendo em vista seu imenso crescimento nas últimas décadas – especialmente no Brasil, 
por conta de instalações de grandes empresas espanholas e, sobretudo, pela criação do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, cuja criação, através do Tra-
tado de Assunção, estabelece e destaca além das relações comerciais entre os países, os idiomas 
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português e espanhol como os oficiais do Mercado.
 Fruto do Projeto de Lei 3.987/00 aprovado em 7 de julho de 2005, a Lei Federal 11.161 (co-
nhecida também como a “Lei do Espanhol”) foi aprovada pelo então presidente da república Luis Iná-
cio Lula da Silva aos 5 de Agosto de 2005, lei esta que, devido às fronteiras brasileiras, ao MERCOSUL e 
à implantação de grandes empresas espanholas em território brasileiro torna obrigatória, em seu Art. 
1o, a oferta da língua espanhola por parte da escola para o ensino médio e facultativa para o aluno, 
em horário regular de aula dos alunos, e para o ensino fundamental (6o ao 9o anos) facultativa. 
 Houve muitas controvérsias diante da implantação desta lei em caráter optativo para o alu-
no, trazendo uma interpretação dada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, 
que considera impossível a avaliação da matéria para promoção ou não no curso (ÁLVARO MARTÍ-
NEZ, 2008); isso se confirma ao irmos para a sala de aula, pois em muitos casos o aluno não possui 
média para a promoção no curso, mas é aprovado, desmerecendo assim a formação do professor 
e o “lugar ao sol” que a língua conquistou.
 De fato, devemos atentar-nos para alguns detalhes desta lei, como este, citado anterior-
mente. Porém, não devemos desmerecer o lugar privilegiado que a língua espanhola possui em ce-
nário nacional com a aprovação da lei, que torna obrigatória a oferta da matéria. Considerando que 
esta também é uma das opções de língua estrangeira para grande parte de concursos, vestibulares 
e o próprio Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), era imprescindível que a disciplina obtivesse 
caráter obrigatório, tanto no ensino fundamental quanto no médio.

Os muitos métodos já utilizados no ensino de línguas estrangeiras
 Grandes são as discussões a cerca dos famosos métodos de ensino de línguas, nas quais 
uns são condenados e outros nem tanto. O relevante a ser mencionado sobre eles cabe a seus usos 
no século XX, quando os métodos estes tiveram êxito por serem voltados, principalmente, para a 
aquisição de uma segunda língua de forma rápida e eficaz. 
 Define-se, como método de ensino,

as distintas e reconhecíveis práticas de ensino de línguas com seus respectivos correlativos, a saber, os 
planejamentos das unidades, os materiais de ensino produzidos e as formas de avaliação do rendimento 
dos aprendizes (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 55). 

Com este conceito em mente traremos, a seguir, um panorama histórico dos principais mé-
todos de ensino de línguas utilizados no século XX.
 No inicio do século XX, quando o assunto língua estrangeira surgia, duas eram eleitas por 
unanimidade: o latim e o grego. Na verdade, estas eram muito estudadas por serem línguas clássicas 
e por serem ensinadas nas escolas. Seu ensino baseava-se em traduções de textos literários (JALIL; 
PROCAILO, 2009), por meio do método Gramática-Tradução, com o qual se objetivava “a habilidade 
de traduzir de uma língua para outra, o que poderia ser obtido pela tradução literal e pela busca das 
similaridades entre a primeira e a segunda língua” (JALIL; PROCAILO, 2009, p. 775). Diante do méto-
do, simples e/ou complexas traduções de textos clássicos e literários não ofereciam subsídios para 
o aprimoramento das quatro competências esperadas (ler, escrever, ouvir e falar),as quais o aluno 
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desenvolva com satisfação durante a aquisição de uma língua estrangeira. Neste método, o foco se 
voltava, principal e respectivamente, para a compreensão escrita e para a produção escrita.
 A forma de “transmissão de conhecimento” baseava-se em regras gramaticais, exercícios de me-
morização completamente estruturalistas, com foco na gramática normativa da língua estrangeira, diante 
da qual o aluno não tinha voz e o professor era considerado o “centro do universo” da sala de aula:

O professor-transmissor, neste corpo, colocava-se como peça central da sala, pois detinha o saber, e pou-
ca iniciativa era atribuída aos alunos. Sendo a autoridade em sala de aula, o professor corrigia os alunos 
para que sempre obtivessem a resposta correta. Portanto, ambos assumem uma postura tradicional, 
uma vez que o professor é o detentor do saber e o aluno é um mero aprendiz que realiza as atividades 
exatamente conforme orientado. Além disso, a interação ocorre sempre do professor para o aluno (JALIL; 
PROCAILO, 2009, p. 776).

 Esta forma de ensino se torna clássica e, em muitos casos, conforme percebemos durante a 
graduação nas disciplinas de investigação e prática, principalmente durante as observações, nota-
mos que este método não propicia a interação entre aluno-professor-aluno.
 Também devemos citar outro método muito utilizado no ensino de línguas, que consistia na 
inserção do aprendiz no idioma. Pensar na língua estrangeira era a regra principal deste método, 
ou seja: focava-se no uso da língua dentro da sala de aula, principalmente com a expressão oral 
e com a leitura em seu camarote. Assim se caracterizava o método Direto, em situações reais de 
comunicação e na imersão do aprendiz na língua.
 Este método se opõe ao método Tradicional em dois pontos: o uso frequente da língua meta 
e o papel do aluno, mais ativo em sua aprendizagem, dado o fato de o método Direto proporcionar 
a parceria de aprendizagem entre professores e alunos no processo de aquisição da língua estran-
geira (JALIL; PROCAILO, 2009). Ainda em comparação ao método Tradicional, no uso da gramática 
no método Direto “[...] o professor de línguas estrangeiras (LE) pode optar por uma aprendizagem 
prévia das regras ou então engajar os alunos em alguma atividade para a conscientização direta 
sobre o sistema” (JALIL; PROCAILO, 2009, p. 777).
 Os métodos começam a ter seu uso mais voltado para a oralidade a partir da década de 40, 
quando o mundo passava por sua segunda guerra mundial. Com isso, fazia-se necessário que os 
soldados americanos aprendessem, de forma rápida e eficaz, a língua do lugar para seriam envia-
dos. Entram em cena os linguistas:

Linguistas como Fries, ao lado de Bloomfield e outros teóricos com conhecimento profundo na estrutura 
de línguas, especialmente as faladas pelos índios norte-americanos, tomaram para si esta preocupação. 
Combinando as antevisões da Linguística Antropológica às então combinadas da Psicologia Comporta-
mental, o Empirismo filosófico e o positivismo e partindo de uma abordagem descritiva, mas também da 
experiência pessoal no campo de inglês como língua estrangeira, estes estudiosos fizeram as primeiras 
tentativas de aplicação de teorias linguísticas em questões ligadas ao ensino de segunda língua, ou seja, 
aquela aprendida por um estrangeiro no país onde ela é falada, e de língua estrangeira, ou seja, aquela 
aprendida pelo falante sem sair de seu país natal (SOARES, 2008, p. 65).

 Neste contexto, baseado em experiências oriundas de estudos de repetição feitos com ra-
tos no campo da psicologia comportamental, observou-se que os seres humanos também pode-
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riam aprender mediante estímulo-resposta. Assim surgia o método Áudio-lingual, em que o aluno, 
ao errar, era imediatamente corrigido pelo professor, ou seja: tem-se o estímulo-resposta.

O ensino comunicativo de línguas
 Com o passar dos anos, percebeu-se que os métodos anteriormente citados não propu-
nham aos alunos a comunicação real em LE, ainda que alguns tentassem isso não foi possível. Os 
alunos necessitavam ser competentes comunicativamente, e isto não está voltado somente para 
o conhecimento linguístico, mas também ao domínio de algumas outras competências, tais como: 
cultural, sociolinguística, discursiva e estratégica (HYMES, 1970).
 Para se atingir tais competências, os métodos podem não ser os únicos ou melhores cami-
nhos (ALMEIDA FILHO, 2013), possivelmente pelo fato de trazerem uma ideia de conhecimento 
enlatado, algo pronto; no caso de professores em sala de aula, que usam um único método, este 
não seria viável, dado que os métodos não abordam todas as especificidades de salas de aulas 
diferentes, com alunos e realidades sociais distintas umas das outras, como podemos perceber 
atualmente nas escolas.
 Com isso, um ensino comunicativo é aquele que traz experiências e atividades relevantes e 
de maior necessidade e interesse para que o aprendiz seja capacitado para usar a LE em relações 
de comunicação com outros usuários da língua-alvo. Com isso,

o ensino Comunicativo de LE é aquele que não toma as formas da língua descritas nas gramáticas como o 
modelo suficiente para organizar as experiências de aprender outra L mas sim aquele que toma unidades 
de ação feitas com linguagem como organizatórias das amostras autenticas de língua-alvo que se vão 
oferecer ao aluno-aprendiz (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 76).

 O ensino dentro da abordagem comunicativa não é o tradicional, ou seja, diferentemente 
do observado durante nossa própria formação e graduação, este ensino não se baseia somente no 
uso excessivo da gramática e das “tão odiadas” conjugações verbais, ao contrário: esta é baseada 
na comunicação/interação do aprendiz da língua estrangeira com um falante e/ou usuário desta; 
não se desmerece o uso da gramática pois, nesta abordagem, ela também há de ser usada quando 
necessária. Na sala de aula, o professor comunicativo deve assumir o papel de falante. Cabe salien-
tar ainda, acerca do uso da gramática, que

o método comunicativo não é aquele que exige um professor que execra a gramática ou outras forma-
lizações, nem aquele que exige professores e materiais informativos para ensinar linguagem oral. Um 
método comunicativo pode certamente incluir os traços da oralidade e carga formativa, mas não esgota 
nem de longe o seu potencial (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 57).

 

 Percebeu-se que, com a chegada das abordagens comunicativas, os professores de língua 
devem desprender-se das já cansativas aulas baseadas na gramática normativa, tendo em vista que

o desenvolvimento da competência comunicativa em uma língua estrangeira ocorre quando as situações 
de aprendizagem privilegiam a negociação do significado e não se resumem a atividades fechadas, cujos 
resultados são totalmente previsíveis (BRASIL, 2010, p. 22).



• 903 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

 Os professores devem visar e ter como objetivo a comunicação e interação dos alunos em 
situações reais, com falantes reais, e caso um falante nativo não seja possível, é função do profes-
sor assumir este papel. Daí a importância do professor de espanhol ser fluente na língua e ter uma 
formação que também privilegie o uso da oralidade.

Material e método
 As discussões propostas neste artigo basear-se-ão dentro de uma proposta de abordagem 
comunicativa de ensino, realizada durante as regências da disciplina de Estágio Supervisionado III do 
curso de Letras Espanhol da Universidade Federal do Acre, na Escola Estadual de Ensino Médio José 
Ribamar Batista, com alunos do 1o ano do ensino Médio.
 As regências ocorreram com a união de duas turmas diferentes: 1os anos A e D, e com uma 
temática que veio a calhar: “Los jóvenes de hoy y de ayer”, com a qual elaboramos uma sequência 
didática exclusivamente sobre o uso das redes sociais e tecnologias utilizadas pelos jovens de hoje, 
comparando-os com os de dez anos atrás. Na primeira aula, trabalhamos a interpretação crítica-re-
flexiva dos alunos com uma tirinha do personagem “Cerdotado”, quea criticava o uso de celulares e 
redes sociais em sala de aula, tanto pelo aluno quanto pelo professor.
 Organizamos as carteiras em um círculo e propusemos que cada aluno contribuísse com sua 
interpretação da tirinha e socializasse com os demais colegas esta interpretação, com a proposta de 
discussão da temática em ELE; assim estabeleceríamos a comunicação real entre eles, tendo a nós 
(estagiários) como mediadores das discussões.
 A princípio, percebemos um pouco de resistência dos alunos. Eles não queriam interagir em 
espanhol, preferiram o português, porém esta não foi nossa proposta. Insistimos, instigamos com 
a certeza que eles sabiam comunicar-se em espanhol, estavam um pouco tímidos. Após a primeira 
aluna começar (a chamaremos de “aluna A”), ainda que de uma forma bem precária (e esperada), a 
falar em uma espécie de portunhol, alguns dos demais alunos se encontravam mais entusiasmados e 
participaram do debate, socializando suas opiniões.
 Posteriormente, seguindo as bases e “diretrizes” da abordagem comunicativa, o estagiário 
Damião Welton tornou-se o usuário da LE, expondo sua opinião em espanhol de forma bem simples 
e clara, para que todos os alunos percebessem que a comunicação entre aprendizes e mediadores 
poderia ser algo muito agradável para o ensino.
 Utilizamos um segundo gênero textual para, de fato, estimular discussões acerca do gasto 
(ou não) de tempo nas redes sociais, sempre comparando-nos com os jovens de dez anos atrás. Es-
colhemos uma notícia, intitulada Conoce cuánto tiempo de tu vida has pasado en Facebook,2 o qual 
comenta a criação de um aplicativo que calcula o tempo que passamos nessa rede social.
 Mostramos o tempo calculado do estagiário Dheymeson Mesquita, o que causou muitos 
múrmurios entre os alunos. Então lançamos a seguinte indagação: ¿Crees que los jóvenes de hoy 
están alienados por cuenta de las tecnologías? ¿Por qué? Estimulamos, assim, sempre em ELE, que 
os aprendizes mostrassem suas opiniões, o mais próximo possível da língua-alvo, desta forma socia-
lizando e aprendendo a partir das contribuições dos outros.

2  Disponível em <http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/conoce-cuanto-tiempo-de-tu-vida-has-pasado-en-
facebook-noticia-665811>.
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Considerações finais
 Diante das observações das regências, podemos observar que o trabalho com base na abor-
dagem comunicativa ainda causa um grande estranhamento para os alunos, pois constatamos que 
eles ainda não haviam visto ou tido contato com este tipo de abordagem, que vai muito além dos 
estudos de estruturas gramaticais. Isto não deveria ocorrer durante as aulas, tendo em vista que, 
pelo menos desde 2010, os Cadernos de Orientações Curriculares do Governo do Estado do Acre já 
propunham que os professores de espanhol trabalhassem nesta perspectiva.
 Esta abordagem permite ao aluno uma real comunicação na língua meta; desta forma, ela 
também focará na expressão oral do aluno, em um sistema de ensino no qual se focaliza a leitura e 
se deixa de lado o fato de estarmos em um estado que faz fronteira com dois países que possuem, 
como língua oficial, a língua espanhola – embora os habitantes destas cidades que fazem fronteira 
com a Bolívia (principalmente) não falem espanhol por conta de estereótipos históricos que sur-
giram entre os dois países. Com o uso destas fronteiras e a proximidade com seus habitantes, se 
tornaria propício que o aluno se comunicasse com um falante nativo da língua, além das possíveis 
trocas culturais que enriqueceriam seu vocabulário e a própria pronúncia da língua espanhola. Os 
preconceitos e estereótipos acerca desses países devem ser desfeitos com um forte trabalho “ati-
tudinal”, que rompa essas barreiras e, dessa forma, propicie uma aprendizagem mais completa.
 Infelizmente, nem todos os alunos de nossa rede pública teriam condições de locomover-se 
até a fronteira para a real comunicação, não só por questões financeiras, mas também por alguns 
municípios estarem mais distantes das fronteiras (como Bujari e Tarauacá, por exemplo); este é um 
dos momentos em que o professor usará da língua como um usuário/falante, fortalecendo ainda 
mais o sociointeracionismo professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor, e a troca de conhe-
cimentos e experiências entre os interlocutores (professores e alunos) tornará possível o uso da 
abordagem comunicativa na produção e compreensão oral quando não for possível um nativo, mas 
o aluno continuará preparado para a comunicação real na língua meta.
 Com relação ao uso da gramática, a abordagem comunicativa não a exime, mas diminui 
consideravelmente seu uso como “bíblia” de ensino de espanhol; ela passa a ser usada apenas em 
contextos de esclarecimentos de dúvidas, mas não chega, de maneira alguma, a perder seu valor.
 Não desmerecemos os métodos de ensino já utilizados para o ensino e aprendizagem de 
línguas. Estes tiveram, sim, importância para o avanço e crescimento de língua estrangeira. Porém, 
ao passar das décadas, eles foram substituídos por outros considerados mais eficazes; mostra-se 
agora o método comunicativo como o mais propício para o ensino de línguas em nosso estado, não 
de forma isolada, mas em parceria com o método sociointeracionista. Tendo em vista que devemos 
abordar o ensino de língua de forma que venha a abranger todas as competências comunicativas, 
para que o aluno possa desenvolver-se na aprendizagem do idioma.
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Capes

Introdução
Neste artigo apresentamos parte dos resultados alcançados pelos bolsistas de Iniciação à 

Docência (ID) do Curso de Letras/Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola da Universi-
dade do Estado da Bahia (UNEB), que são participantes do subprojeto Pibid/Letras-Espanhol. Uma 
das ações do subprojeto em questão consiste na elaboração de materiais didáticos para o ensino 
de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) em escolas públicas municipais de Salvador/BA.

Este artigo está estruturado em quatro seções. Nesta seção introdutória, apresentamos o 
tema proposto. Na seção dois, intitulada Produção de Materiais Didáticos para o Ensino de LE, ex-
pomos conceitos de material didático, bem como alguns aspectos relevantes na elaboração destes 
para o ensino de línguas. Na seção três, intitulada Sobre a Abordagem Intercultural, refletimos 
acerca da proposta de ensino-aprendizagem adotada na elaboração dos referidos materiais. Na 
seção quatro, intitulada Metodologia e resultados, descrevemos o material didático utilizado ao 
longo das aulas, e também as reações dos alunos durante a sua aplicação em classe.

Por último, nas considerações finais, relatamos a importância do subprojeto Pibid/Letras-
-Espanhol para a formação inicial dos futuros professores, bem como afirmamos a necessidade de 
se ter cuidados específicos e adotar critérios para a elaboração dos materiais didáticos que serão 
utilizados em sala de aula.

Produção de materiais didáticos para o ensino de LE
Diferentes autores apresentam definições sobre material didático. Barros e Costa (2010, 

p. 88) definem material didático como “qualquer instrumento ou recurso que possa ser utilizado 
como meio para ensinar, aprender, praticar ou aprofundar algum conteúdo”. Já para Tomlinson 

1  Trabalho elaborado sob a orientação da Profa. Ms. Aline Silva Gomes, docente do quadro efetivo do Curso de 
Letras/Língua Espanhola e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I.



• 908 •

Anais do 16o Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e do 1o Simpósio Nacional de Professores de Espanhol em Formação

(1998 apud VILAÇA, 2009, p. 4), material didático é “[...] qualquer coisa que ajude a ensinar apren-
dizes de línguas”. Ao comparar as definições supramencionadas, notamos que ambas demonstram 
ideias praticamente semelhantes quanto à finalidade da utilização de materiais didáticos. No en-
tanto, Barros e Costa (2010) conceituam o termo de forma mais detalhada.

Antes de pensar na elaboração de materiais, é necessário ter em conta alguns aspectos, 
tais como: o que é planificar, o público-alvo, o tempo disponível para a realização das atividades, 
os recursos que podem ser utilizados, dentre outros. Segundo Woodward (2002), para a produção 
de materiais didáticos é preciso

[...] pensar en el contenido, el material y las actividades que pueden constituir el curso o clase, apuntarlo 
todo, reflexionar con calma, recortar todo lo que pueda servirnos de revistas o cualquier otra fuente que 
pueda ayudarnos a elaborar una buena clase y que los estudiantes aprendan el máximo posible (WOO-
DWARD, 2002, p. 17).2

Com podemos observar, o trecho acima sugere que a produção de materiais didáticos en-
volve planejamento, o que nos leva a deduzir que não seja uma tarefa fácil. Deste modo, precisa-
mos ter atenção aos diferentes fatores que podem auxiliar ou dificultar a aplicação das atividades 
que estão sendo desenhadas. Para elaborar materiais didáticos de qualidade, devemos considerar 
diferentes aspectos como, por exemplo, o conhecimento de mundo dos alunos, a otimização do 
tempo disponível em sala, a melhor maneira de aplicá-los etc.

Woodward (2002) menciona, também, os tipos de conteúdos que podem ser abordados 
numa aula de Língua Estrangeira (LE):

He dividido todos los elementos que creo pueden constituir una clase o curso en las siguientes áreas: las 
clases y la gente; las estructuras de la lengua; las destrezas para un idioma; combinaciones; literatura; 
cultura; las destrezas para el estudio; otras materias (WOODWARD, 2002, p. 94).3

Deste modo, assim como Woodward (2002), acreditamos que o processo de ensinar e 
aprender necessita combinar determinadas informações de forma harmoniosa, em etapas organi-
zadas, tendo como foco a necessidade dos alunos e os objetivos a serem alcançados.

Barros e Costa (2010) propõem alguns objetivos que o professor deve ter em relação ao 
aprendiz, dentro do processo de ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira (LE):

[...] que a LE amplie a leitura de mundo do aluno, a partir de uma perspectiva crítica; favoreça o contato 
com outras realidades e o conhecimento de outras culturas; propicie a apreensão do significado social da 
linguagem; e ofereça oportunidade de leitura, reconhecimento e discussão de diversos gêneros textuais 
e das práticas sociais às quais se vinculam (BARROS; COSTA, 2010, p. 86-87).

Assim, para que essas metas sejam alcançadas, defendemos a necessidade de diversificação 

2  [...] pensar no conteúdo, no material e nas atividades que podem constituir o curso ou aula, anotar tudo, 
refletir com calma, recortar tudo o que possa nos servir de revistas ou qualquer outra fonte que possa nos ajudar a 
elaborar uma boa aula e que os estudantes aprendam o máximo possível (tradução nossa).
3  Dividi todos os elementos que creio possam constituir uma aula ou curso nas seguintes áreas: as aulas e as 
pessoas; as estruturas da língua; as destrezas para um idioma; combinações; literatura; cultura; as destrezas para o 
estudo; outras matérias (tradução nossa).
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dos materiais didáticos utilizados em aula, bem como a adequação destes, para que se possa atin-
gir os propósitos que o ensino de LE pode proporcionar. Sem esse cuidado, o ensino- aprendizagem 
pode ser prejudicado. Barros e Costa (2010) explicam, também, os caminhos para a elaboração de 
materiais didáticos. Segundo os autores, estes constituem ferramentas de trabalho do professor e, 
sem elas, as possibilidades de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem reduzem-se 
drasticamente. Eles ainda opinam, especificamente, sobre o papel do livro didático nesse contexto: 

Quando falamos em materiais didáticos, geralmente pensamos em primeiro lugar nos livros que costu-
mam ser adotados como principal fonte de conteúdos e exercícios na implementação de uma disciplina. 
Esses manuais às vezes adquirem tanta importância que acabam sendo a única referência para elabora-
ção do planejamento de curso e, nesses casos, o professor normalmente apenas transpõe para o aluno 
os conteúdos apresentados no índice do livro (BARROS; COSTA, 2010, p. 88).

Em outras palavras, em diferentes ocasiões, um livro didático torna a vida do professor cômoda, já 
que este não tem o trabalho de elaborar seu próprio material, ou até mesmo um material complementar. 
Essa comodidade pode fazer com que o docente negligencie, de certa forma, a análise das reais necessida-
des apresentadas pelos estudantes, o que poderia, como consequência, dificultar a aprendizagem.

Para Barros e Costa (2010), existem outros recursos para se transmitir conhecimentos aos 
alunos, isto é, não há somente os livros. Um bom exemplo de recursos – que podem ser mais 
produtivos – são os audiovisuais, que vêm sendo amplamente utilizados no processo de ensino-
-aprendizagem de línguas. Vale ressaltar que os materiais só se caracterizam como recursos di-
dáticos quando são utilizados com alguma finalidade pedagógica determinada pelo professor, e 
que esses recursos mudam de acordo as características de cada disciplina e de seus respectivos 
objetivos. Acreditamos que os materiais didáticos apresentados durante as aulas devem possibili-
tar aos alunos o desenvolvimento do letramento, da consciência crítica, do senso de cidadania, da 
autonomia, dentre outros aspectos.  

Mais adiante, Barros e Costa (2010) destacam as seguintes vantagens na elaboração de ma-
teriais didáticos: i) possibilidade de se fazer um trabalho mais específico; ii) maior coerência entre 
a perspectiva metodológica do professor e as atividades propostas; iii) liberdade na sequenciação e 
organização dos conteúdos; iv) maior densidade nos tratamento dos temas; v) inclusão de conteú-
dos e aspectos do idioma e de suas culturas que os manuais na maioria das vezes não trazem; e vi) 
maior dinamismo e possibilidade de mudanças, reformulações e atualizações.

Barros e Costa (2010) sugerem ainda diferentes critérios que podem auxiliar o professor no 
processo de criação de materiais didáticos. Neste texto, explicamos alguns critérios apontados pelos 
autores. Primeiramente, o professor deve considerar o perfil do alunado, ou seja, a faixa etária, o 
ano em que estão matriculados, se já estudaram a língua estrangeira anteriormente etc. Obter essas 
informações é importante, pois podem servir de auxílio para a adequação dos textos e conteúdos 
que serão apresentados. Outro critério apontado pelos autores é que a “[...] seleção dos temas de-
pende dos propósitos do curso estabelecidos em função do perfil e dos interesses da(s) turma(s) e do 
trabalho que se quer desenvolver” (BARROS; COSTA, 2010, p. 95). Em outras palavras, para que seja 
desenvolvido um tema, a melhor opção para o professor seria analisar qual (ou quais) tema(s) o aluno 
gostaria de aprender em classe.
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Os autores ainda destacam que

[...] é importante que [os materiais] sejam atuais e instigantes, de modo que suscitem a discussão e es-
timulem o uso do idioma para transmitir ideias, opiniões e experiências. Deve-se considerar o universo 
e os conhecimentos que o aluno traz para, a partir de seu contexto linguístico-cultural, levá-lo a outros 
universos (BARROS; COSTA, 2010, p. 95).

Em linhas gerais, os materiais didáticos e os temas devem estimular a participação dos dis-
centes em sala de aula. No entanto, para que isso ocorra, os assuntos ministrados devem ser atuais 
e próximos da realidade dos estudantes, considerando uma ordem lógica e o tempo que se tem 
para desenvolvê-los em classe.

Com relação ao desenvolvimento dos temas, estes podem ser aplicados de forma oral ou 
escrita, por meio da utilização de imagens e áudios que proporcionem aos alunos uma reavaliação 
constante de sua visão de mundo e de si mesmos.

Outro ponto relevante nos materiais didáticos é a característica dos textos; as unidades didáti-
cas necessitam privilegiar os gêneros textuais e o uso de textos autênticos e variados. Para selecioná-
-los o professor “[...] deve considerar tanto o tema da unidade quanto a rentabilidade do gênero 
discursivo” (BARROS E COSTA, 2010, p. 96). Em resumo, o trabalho carece ser dinâmico, de modo que 
contemple a diversidade de gêneros, escritos e orais, de suportes (jornais, revistas etc.) e tipologias 
textuais (narração, descrição, argumentação etc.) de maneira contextualizada, por meio de atividades 
que estimulem os alunos a refletir sobre si mesmos e sobre o mundo a sua volta.

Sobre o aspecto pluricultural (também apontado pelos autores), é interessante que o pro-
fessor produza seu próprio material, a fim de colocar o aluno em contato com a heterogeneidade 
linguística e a pluralidade cultural. Também é por meio do material didático que os estudantes po-
derão ser motivados a querer saber mais sobre a língua que estão aprendendo, bem como conhe-
cer peculiaridades culturais, sociais e linguísticas. Esse contato poderá ajudá-los a desfazer precon-
ceitos, crenças equivocadas e estereótipos, assim como compreender as diversidades presentes na 
língua meta, em diferentes aspectos. 

Por último, para Barros e Costa (2010), os materiais produzidos para o ensino de Espanhol 
a falantes de português, em particular, devem usufruir da proximidade entre ambas as línguas, de 
modo crítico e construtivo, a fim de que o aprendiz possa utilizar elementos de sua língua mater-
na para acessar o idioma que está aprendendo. Deste modo, a função do material didático não 
deve restringir-se apenas a apresentar os aspectos estruturais de nova língua aos aprendizes, mas 
proporcionar o contato do aprendiz com outras realidades. Concordamos com os autores quando 
afirmam que “[...] é preciso que o professor seja capaz de escolher ou criar o material mais adequado 
ao perfil de seus alunos, ao contexto do qual fazem parte, às suas expectativas e interesses” (BARROS 
e COSTA, 2010, p. 118). Em outras palavras, cabe ao docente avaliar seus alunos e o contexto de 
ensino-aprendizagem antes de aplicar um material.

Sobre a Abordagem Intercultural 
Santos (2008) afirma que não é suficiente definir um tipo de planejamento, um conjunto 

de técnicas ou um modo específico de ensinar línguas ou, até mesmo, uma abordagem de ensino. 
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Segundo a autora, ensinar e aprender são instâncias de um processo maior, que tem lugar quando 
interagimos uns com os outros com o objetivo de adquirir a competência linguístico-comunicativa 
em nossa língua ou em outra. Para Santos (2008), o processo de ensinar e aprender são ações in-
tegradas, dependentes do contexto, voltadas para a produção conjunta de conhecimentos. Deste 
modo, a interação entre sujeitos-mundos culturais diversificados deve ser valorizada. Ela propõe, 
ainda, que os educadores devem ter como função auxiliar o desenvolvimento da independência e 
do pensamento crítico dos estudantes. Entretanto, para que isso ocorra, os meios utilizados pelos 
docentes devem ser adequados, de modo que favoreçam um melhor ensino. 

Ainda no mesmo texto, Santos (2008) cita Almeida Filho (1993, p. 18) para explicar que 
ensinar e aprender uma língua envolve diferentes dimensões, que vão desde o planejamento de 
cursos e a seleção de materiais didáticos até o domínio do objeto de ensino e os procedimentos 
para ensiná-los. Diante dessas reflexões, a autora define Abordagem Intercultural (AI) como

uma força potencial que orienta um modo de ser e de agir, de ensinar e de aprender, de produzir plane-
jamentos e materiais culturalmente sensíveis aos sujeitos participantes do processo de aprendizagem, 
em busca da construção um diálogo intercultural (SANTOS, 2008, p. 61).

Segundo esta abordagem, a relação cultural e social é algo fundamental, pois visa tornar o 
processo de aquisição de novos conhecimentos mais produtivos e significativos. Para que isso ocor-
ra, é necessário incentivar os alunos a reconhecer a língua em suas especificidades, não somente 
formais, mas, sobretudo, em seus aspectos culturais e contextuais. É relevante estimular os dis-
centes, também, a reconhecer-se nela como sujeito histórico e encaixado em experiências de ser 
e agir através da língua (SANTOS, 2008). A autora sugere, também, que os estudantes devem ser 
incentivados a conhecer o funcionamento da língua que está apreendendo de forma mais ampla.

Santos (2008, p. 63) estabelece três princípios norteadores da AI. O primeiro diz respeito ao “[...] 
modo como vemos o outro, o diferente de nós, e o mundo à nossa volta. Quando ensinamos e apren-
demos uma nova língua, entram em contato mundos culturais diferentes”. A autora destaca, ainda, que

[...] para o aprendiz, a depender do modo como percebe os elementos à sua volta, o encontro pode 
desencadear empatia, incentivando o sentimento de cooperação, a interação e, consequentemente, o 
progresso na aprendizagem. Por outro lado, também pode desencadear conflitos e choques culturais, 
que representam barreiras para um diálogo amistoso entre as culturas em contato, locais ou transnacio-
nais (SANTOS, 2008, p. 63).

A citação menciona que, se os estudantes não estiverem preparados para o processo de 
aprendizagem, barreiras culturais podem surgir em classe, dificultando os diálogos culturais e 
prejudicando seu aprendizado. Deste modo, numa abordagem de ensino intercultural, “[...] cada 
participante envolvido no processo de ensino/aprendizagem é um mediador cultural entre o seu 
próprio modo de ser e agir e o do outro com o qual está dialogando” (SANTOS, 2008, p. 64) Por 
outro lado, o aluno não deve perder sua identidade dentro do ambiente em que se encontra, e sim 
exercitar-se em busca de adaptar-se ao mundo desigual da língua que está aprendendo. 

O segundo princípio apontado pela autora “relaciona-se ao modo como nós nos posiciona-
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mos no mundo e compartilhamos a nossa experiência. [...] As atitudes devem ser guiadas pelo modo 
de estar e ser no mundo” (SANTOS, 2008, p. 66). Assim, a AI busca favorecer o desenvolvimento da 
intersubjetividade dos alunos, de modo que as experiências sejam trocadas, favorecendo a cons-
trução de novos conhecimentos. “A linguagem é o meio pelo qual se exerce à intersubjetividade” 
(SANTOS, 2008, p. 67).

O terceiro princípio da AI está relacionado com os dois primeiros, mencionados anterior-
mente. “Ele diz respeito ao modo como nós interagimos, nos relacionamos e dialogamos com o 
outro” (SANTOS, 2008, p. 68). Este princípio faz menção ao diálogo, por não ser um monólogo, pois 
envolve a participação de diferentes sujeitos durante a conversação. Nesse processo, o indivíduo 
não só faz o uso de palavras, como também de movimentos faciais, corporais, gestuais, dentre 
outros. Para melhor explicar esse último critério, Santos (2008) menciona Bakhtin (2002), quem 
afirma que o aprendiz precisa se habituar às situações reais de uso da língua.

Mais adiante, Santos (2008) também explica um dos desafios mencionando Kramsch (1993), que 
propõe o ensino de línguas de forma contextualizada, visando a integração entre os aprendizes envolvidos. 

Através do diálogo e da busca pela compreensão mútua, cada pessoa tenta ver o mundo através dos 
olhos do outro sem perder de vista o sentido de si mesmo. A meta não é um equilíbrio de opostos, ou 
um pluralismo moderado de opiniões, mas uma confrontação paradoxal, irredutível que pode mudar a 
pessoa durante o processo (SANTOS, 2008, p. 71).

Para que a AI se concretize no espaço escolar, os discentes deverão ser educados para com-
preender as diferenças, de modo a preparar-se para enfrentar o mundo em que está inserido, a 
partir da troca de experiências vivenciadas.

Por último, Santos (2008) ressalta algumas características da AI, que são: a) a língua como cul-
tura e lugar de interação, ou seja, a linguagem como instrumento social de intercâmbio e inserção do 
sujeito no mundo; b) o foco no sentido, que está relacionado à organização das experiências de ensi-
nar e aprender; c) os materiais como fonte, que tem a ver com a seleção e produção de materiais cen-
trados nos interesses e necessidades dos aprendizes; d) a integração de competências, que são um 
conjunto de conhecimentos e habilidades interconectados e interdependentes; e) ensinar e aprender 
uma língua-cultura através do diálogo de culturas; f) a agência humana, que diz respeito ao diálogo 
entre culturas através da interação e da produção conjunta de conhecimentos, e; g) a avaliação críti-
ca, processual e retroativa, que sugere a análise crítica das experiências de ensinar e aprender.

O diálogo entre diferentes culturas só é possível devido à forma de agir, pensar e ser dos 
participantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. É por meio da conversação entre cultu-
ras que podem surgir a troca de experiências, o respeito às diferenças e a intersubjetividade. Deste 
modo, postulamos que o professor deve proporcionar a seus aprendizes o maior contato possível 
com culturas diversas, a fim de alcançar esse propósito.

Metodologia e resultados
Para nós, bolsistas de ID do subprojeto Pibid/Letras-Espanhol, foi um grande desafio colocar 

em prática, em sala de aula, os materiais didáticos produzidos pela própria equipe. Para alcançar 
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os objetivos traçados, buscamos elaborá-los de maneira que se adequassem à realidade da nossa 
escola parceira (uma instituição da rede municipal de ensino, localizada em Salvador/BA). Em se-
guida, descrevemos os caminhos percorridos, desde o planejamento até a aplicação dos materiais 
didáticos utilizados em duas turmas.

Os materiais didáticos elaborados foram aplicados em duas turmas do 6o ano, de alunos 
com idades entre 11 e 17 anos. Para desenvolver o nosso planejamento, buscamos metodologias 
de ensino-aprendizagem que contemplassem as habilidades linguísticas, dando atenção, em espe-
cial, ao desenvolvimento da competência leitora, conforme orientam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998) voltados para as línguas estrangeiras. Para embasar a proposta de ensino, 
adotamos a AI, pois acreditamos que esta contribuiria para o melhor aproveitamento das aulas, 
por parte dos alunos, com relação aos temas que nos propusemos a desenvolver durante as aulas.

Antes de produzir os materiais didáticos, selecionamos os temas que seriam trabalhados durante 
as classes. Para defini-los, contamos com informações disponibilizadas pelos alunos por meio de um ques-
tionário escrito e de entrevistas orais semiestruturadas, antes do início das aulas, no intuito de analisar as 
necessidades das turmas, bem como conhecer os interesses e motivações para aprender espanhol.

Após conhecer o perfil do alunado, passamos para a fase de coleta e seleção de materiais 
autênticos, como textos escritos, áudios e vídeos. Essa etapa durou cerca de duas semanas. Em se-
guida, analisamos os materiais selecionados e observamos alguns elementos tais como: o tamanho 
dos textos, o grau de dificuldade dos áudios, os gêneros textuais a serem adotados etc., visando 
preparar atividades que contribuíssem para o aprimoramento intelectual dos discentes.

A última etapa foi de elaboração de materiais didáticos com base na coleta e seleção ante-
riormente descrita. Nesse momento (período que durou aproximadamente dois meses), nos de-
dicamos a construir sequências didáticas em consonância com os temas a serem abordados nas 
aulas. Em seguida, apresentamos uma proposta didática aplicada, assim como os resultados obser-
vados durante utilização do material elaborado pela equipe.

A primeira aula, que teve como tema Deportes, foi ministrada logo após o término da Copa 
do Mundo realizada no Brasil, no ano de 2014.4 O contexto, naquele momento, contribuiu forte-
mente para a interação e participação ativa dos estudantes em classe, pois todos estiveram emocio-
nalmente envolvidos (de uma maneira ou outra) com os acontecimentos daquele grande evento.

Em linhas gerais, naquela aula, apresentamos aos alunos o léxico relacionado aos esportes, 
refletimos (por meio de perguntas) com os discentes acerca da importância das práticas esportivas, 
bem como os riscos do sedentarismo. Também analisamos, de forma compartilhada, as diferenças 
e semelhanças culturais existentes entre o Brasil e os países de língua espanhola no que tange aos 
hábitos esportivos. Em resumo, trabalhamos, especificamente, os conteúdos léxicos e intercultu-
rais, dando destaque para o desenvolvimento da compreensão leitora e oral. Em seguida, descre-
vemos a sequência didática executada.

A aula foi iniciada com a projeção de um vídeo5 que apresentava diferentes modalidades esportivas. 
Mais adiante, perguntamos aos alunos sobre o conteúdo do vídeo, e se eles praticavam algum esporte ou 
atividade física. Na sequência, lhes perguntamos sobre os esportes que apareceram no vídeo e, enquanto os 

4  Para conferir algumas das atividades trazidas, ver a seção Anexos deste artigo.
5  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CFiLmU4aO4E>. Acesso em: 05 maio 2016.
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alunos iam lembrando o vocabulário em questão, escrevíamos no quadro branco o que era citado por eles. 
Dando prosseguimento à aula, os alunos realizaram a primeira leitura do texto, intitulado 

Importancia del deporte, de forma silenciosa e, em seguida, acompanharam a leitura em voz alta – 
do mesmo texto – realizada por nós, bolsistas de ID. Após a leitura do texto, os alunos responderam 
às perguntas de compreensão leitora em português, as quais foram corrigidas, posteriormente, 
em classe. Durante o desenvolvimento da aula, avaliamos os alunos através de sua participação na 
realização dos exercícios orais e também nas atividades de compreensão leitora.

Em linhas gerais, averiguamos que o material produzido e aplicado durante as aulas contribuiu de 
maneira satisfatória para atingir os objetivos delineados para o público-alvo. Sobre os resultados alcançados 
durante a aplicação da sequência didática, observamos que os alunos demonstraram um alto grau de inte-
resse pelo tema abordado; foram bastante receptivos, participando e interagindo de maneira significativa.

O trabalho com o vídeo foi exitoso, uma vez que obtivemos dos alunos as respostas espe-
radas na maior parte dos casos. Já na atividade com o texto escrito, notamos que os resultados 
não foram os mesmos, pois boa parte dos alunos teve dificuldades com a compreensão dos enun-
ciados. No entanto, destacamos que, apesar de os dois grupos pertencerem ao mesmo nível de 
escolaridade, os resultados alcançados durante a aplicação das atividades apresentaram algumas 
divergências, conforme já esperávamos.

Durante a realização da tarefa baseada nos textos escritos, notamos que em uma das turmas 
os alunos não demonstravam interesse em realizá-las; alguns começavam a reclamar da proposta da 
aula. Deste modo, deduzimos que esses estudantes preferiam atividades mais dinâmicas, que não 
envolvessem a leitura de textos escritos. Entretanto, na outra turma, percebemos que a maioria dos 
alunos tinha vontade de responder às mesmas atividades, ainda que tivessem muitas dúvidas e difi-
culdades para interpretá-las.

Acreditamos que as diferenças de resultados no que diz respeito ao desenvolvimento da 
proposta didática elaborada se deram, entre outras razões, pelo fato de que cada grupo possui ca-
racterísticas diferenciadas. Mesmo estando matriculados na mesma série e pertencendo à mesma 
faixa etária, notamos, em uma das turmas, que os alunos eram mais agitados e resistentes; já na 
outra, os estudantes eram mais focados, apesar de também terem momentos de agitação. Durante 
essa tarefa, pudemos perceber que cada indivíduo possui suas peculiaridades, e que cada aprendiz 
tem seus próprios atributos, o que implica diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Des-
te modo, percebemos a necessidade de analisar as características dos aprendizes, a fim de elaborar 
materiais didáticos que se adequem a eles da melhor forma. Mediante esta experiência, também 
aprendemos que o professor deve estar atento e considerar a heterogeneidade da sala de aula, de 
modo a escolher os materiais didáticos mais adequados. 

Considerações finais
Para encerrar, destacamos que o subprojeto Pibid/Letras-Espanhol da UNEB tem cumprido 

com seus objetivos e papel ao contribuir na nossa formação, proporcionando-nos diferentes expe-
riências profissionais e acadêmicas. Vale ressaltar que, para alguns de nós, o contato com a sala de 
aula (na condição de docente) se deu antes mesmo do início das práticas de Estágio. Vemos essa 
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possibilidade como algo positivo, pois as experiências vivenciadas nos têm dado subsídios para 
exercitar, no futuro próximo, uma prática docente com mais segurança, frente aos diferentes desa-
fios que apresentam a sala de aula.
 No que se refere ao processo de elaboração de materiais didáticos, em particular, nós, bol-
sistas de ID, aprendemos sobre a importância de se estabelecer critérios para a seleção dos tex-
tos que pretendemos utilizar em sala de aula, bem como analisar o conteúdo a ser explorado, da 
melhor forma possível. Vimos, ainda, a importância de se escolher materiais que se adequem às 
necessidades e perfil do alunado. 

A fase de preparação de materiais didáticos nos proporcionou diferentes aprendizados com 
relação ao que devemos levar em conta para otimizar o tempo em classe, de modo a aprovei-
tar cada momento para estimular as habilidades dos estudantes. Fazer parte desse processo tem 
sido extremamente proveitoso para nós, professores em formação, visto que podemos ampliar 
constantemente nossos olhares sobre os diferentes aspectos que envolvem o processo de ensino-
-aprendizagem de ELE. 
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Anexos

Anexo 1
IMPORTANCIA DEL DEPORTE

El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con objetivos recreativos aunque en 
algunos casos puede convertirse en la profesión de una persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y 
perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente. 

El deporte es básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de 
su estado de reposo frente al cual se encuentra normalmente. La importancia del deporte es que permite que la per-
sona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como también le permite relajarse, distenderse, 
despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse.

Entendemos por deporte a todas aquellas actividades físicas en las cuales el cuerpo entra en algún tipo de 
ejercicio o movimiento, opuesto al estado de reposo que uno puede tener al estar escribiendo en una computadora. 
Dentro de la categoría de deporte pueden entrar un sinfín de actividades que pueden clasificarse como grupales (el 
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fútbol, el básquet), individuales (el tenis, la natación), recreativas (juegos de diverso tipo), de competición (deportes 
más específicos y con alta exigencia para los que los practican) etc.

Tal como se dijo, el deporte aporta muchísimos beneficios a quien lo realiza y de ahí es que es una actividad de 
suma importancia para que la persona alcance un nivel de bienestar y satisfacción. El deporte facilita el mejoramiento del 
estado físico pero también del estado anímico porque al ejercitar, uno libera endorfinas, aquellos elementos que tienen 
que ver con la sensación de placer y de satisfacción. El deporte es también importante porque cuando es grupal nos per-
mite interactuar con otros y luchar de manera conjunta por un objetivo común; cuando es individual, nos permite buscar 
superarnos de manera permanente ya que los buenos resultados dependen pura y exclusivamente de nosotros.

Página web: http://www.importancia.org/deporte.php

Anexo 2

ACTIVIDADES

1. ¿Qué es el deporte?

2. ¿Cuál es la importancia del deporte?

3. Relaciona las columnas de acuerdo con la clasificación de las actividades:
(a) grupales     (     ) juegos de diversos tipos
(b) individuales                   (     ) el fútbol, el básquet
(c) recreativas     (     ) el ténis, la natación
(d) de competición    (     ) los deportes más específicos

4. ¿Cuál deporte te gusta más? 

5. En tu opinión, ¿Cuáles son los beneficios que el deporte ofrece a aquellos que lo practican?

6. Escribe abajo el nombre de cinco deportes grupales y cinco deportes individuales.

7. Informa cuáles son los deportes más conocidos en Brasil.

8.    Marca con una (X) las imágenes que, para tí, caracteriza el sedentarismo: 

a)                               b)      

c)                               d)      
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 e)                               f)     





VOCES  E AUDIOTECA: AUXILIARES  

NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

DO ESPANHOL1

Nubia Helena Negri Chiarello Gonçalves 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Tania Caballero 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Introdução
De acordo com o Instituto Benjamin Constant (2015), no que tange ao processo de aprendi-

zagem de pessoas com deficiência visual, “[...] o recurso didático é composto de mecanismos que 
visam auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem mais eficientemente, constituindo-se num 
meio para facilitar, incentivar ou possibilitar o processo”. Como o princípio é basicamente o mes-
mo, muitos dos recursos utilizados com pessoas com visão normal podem ser adaptados às Pessoas 
com Deficiência Visual (PDV), objetivando contemplar o processo de aprendizagem, em especial, 
no que se refere à aprendizagem com mediação de recursos digitais.

Neste texto, apresentamos duas iniciativas vinculadas ao Curso de Espanhol Além da Visão, 
projeto de extensão associado ao projeto de pesquisa Além da Visão, ambos vinculados à Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM). O objetivo de ambas é oportunizar pesquisas que envolvam 
a interação entre PDV e as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para fins pedagó-
gicos, em especial, no ensino e aprendizagem de língua espanhola. O curso de espanhol funciona 
na modalidade a distância, e sua plataforma foi desenvolvida a partir de um modelo de página 
acessível elaborado pela PUC-RS, que segue as normas W3C2 de acessibilidade.

Visando a inclusão das PDV no processo de aprendizagem como forma de ampliar seu co-
nhecimento de mundo através da aprendizagem de uma nova língua, entendemos que disponi-
bilizar meios que auxiliem o aluno em sua busca complementa o processo de ensino. Segundo 
Schlünzen Jr. (2011, p. 16), “[...] o professor deve criar e favorecer oportunidades educacionais que 
levem as PDV à apropriação do conhecimento de forma crítica e reflexiva”. Assim, no desenvolvi-
mento inicial do curso, viu-se a necessidade de criar recursos que auxiliassem o aluno no processo 

1 Trabalho orientado por Angelise Fagundes (Universidade Federal da Fronteira Sul) e Marcus Vinícius Liessem 
Fontana (Universidade Federal de Santa Maria).
2  O World Wide Web Consortium é um consórcio internacional que visa desenvolver padrões de acessibilidade 
no acesso ao conteúdo na web às Pessoas com Deficiência.
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de aprendizagem da língua espanhola. Desse anseio, surgiu o Repositório de Variantes Geográficas 
do Espanhol – VOCES, e a Audioteca. Essas são ferramentas auxiliares que disponibilizam materiais, 
em formato de áudio, que ampliam as possibilidades de aprendizagem do aluno.

No momento, o curso está em andamento, com uma turma piloto composta de nove alunos 
de distintos lugares do Brasil e de Portugal. Os recursos estão sendo colocados à prova e os cursis-
tas têm auxiliado com suas percepções e análise crítica, a fim de que sejam propostas melhorias 
para novas edições.

Repositório de Variantes Geográficas do Espanhol – VOCES
De acordo com Fagundes e Fontana (2014), o VOCES é um repositório on-line, totalmente 

acessível a pessoas com deficiência visual, reunindo gravações em formato de áudio MP3 com 
amostras de fala de informantes de países de língua espanhola, a fim de que seja possível estudar 
e reconhecer as variações diatópicas próprias dessa língua. 

Pretende-se, com essa ferramenta, que os estudantes do curso de espanhol possam ter acesso 
às variações geográficas da língua, a fim de que percebam a riqueza e a variedade do espanhol, e simul-
taneamente, ao ouvir a pronúncia de falantes nativos da língua, possam aperfeiçoar sua própria pronún-
cia. Identificamos que o desenvolvimento desse braço do projeto tem beneficiado não somente a PDV, 
mas a todos os estudantes da língua espanhola interessados no tema da variação linguística.

As amostras são obtidas, em sua maioria, via internet, por meio de contatos em redes so-
ciais de pessoas de diferentes países. Essa teia de contatos nos possibilita ampliar os resultados: 
a pessoa que colabora, em geral, indica novos contatos que auxiliam no aumento do repositório. 
Nossa busca é realizada também no sítio chamado Altillo – El Portal de los Estudiantes. Nele é 
possível localizar universidades da América Latina e Caribe que, em algumas oportunidades, têm 
ajudado com a indicação de novos voluntários dispostos a realizar as gravações.

Até o momento, contamos com vinte e cinco amostras linguísticas de doze países distintos, 
que já estão disponíveis no sítio do projeto. Os áudios estão divididos por país, cidade e região aos 
quais pertencem, facilitando o acesso e a compreensão das variações diatópicas. 

Audioteca
A Audioteca, por sua vez, é outro braço do projeto Além da Visão. Trata-se de um reposi-

tório composto de arquivos em formato de áudio, de autores da língua espanhola, organizado ao 
estilo de uma biblioteca on-line. O acervo está organizado por nome dos autores. Cada autor tem 
sua página e, nestas páginas, estão seus poemas e contos lidos por voluntários. Todos os arquivos 
de áudio estão em formato MP3. 

Além de textos de autores da língua espanhola, a Audioteca conta com uma lista de autores 
da língua portuguesa e uma seção de autores Além da Visão. São colaboradores do nosso projeto 
que, gentilmente, começam a disponibilizar seus escritos para divulgação através de nossa página. 
Hoje o acervo é composto de 99 áudios de 24 autores de língua espanhola.

A Audioteca, dentro do projeto, objetiva complementar as atividades desenvolvidas no cur-
so para as PDV disponibilizando aos alunos obras literárias que enriquecerão seus conhecimentos 
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culturais da língua e servirão de auxílio no processo de aprendizagem do espanhol. 

João Simões Lopes Neto
Dentre os nomes presentes na Audioteca está o dos maiores autores da literatura do Rio 

Grande do Sul. João Simões Lopes Neto é parte da história do gaúcho, levando para seus contos o 
traço regionalista que se configura como uma grande herança da literatura brasileira. As expres-
sões dialetais que enriquecem a escrita de seus contos a tornam mais colorida, o que também o 
singulariza como o representante da literatura do sul, pois é considerado o primeiro clássico do 
regionalismo rio-grandense (NETO, 2004).

Hoje os contos de Simões são de domínio público e estão disponíveis no sítio da Universida-
de Federal de Pelotas3 em formato PDF. O Além da Visão, através da Audioteca, inicia um processo 
de disponibilização dos Contos Gauchesco e Lendas do Sul em formato bilíngue: espanhol e por-
tuguês. Busca-se, com isso, tornar acessível à PDV este acervo literário que é parte integrante da 
cultura brasileira, em especial no tocante ao regionalismo do Rio grande do Sul.

O repositório de Simões conta hoje com 12 áudios gravados através da leitura realizada pelos 
voluntários. O objetivo é disponibilizar todos os contos em formato MP3 para acesso junto ao curso.

 

Figura 1 Quadro dos contos de Simões na página da Audioteca.

Conclusão
Para um melhor andamento do curso de Espanhol EaD para PDV, para a ampliação dos 

saberes dos alunos no que se refere à aprendizagem de língua espanhola, os repositórios VOCES 
e Audioteca são peças importantes para o desenvolvimento do projeto. Isto acontece porque es-
tes auxiliam os tutores4 a exemplificar, na prática, os traços fonético-fonológicos presentes no es-
panhol e, também, a expandir o conhecimento cultural e literário destes alunos no processo de 

3  Caderno de Letras da Universidade Federal de Pelotas – n. 9, 2003 – João Simões Lopes Neto. Disponível em 
<http://wp.ufpel.edu.br/cadernodeletras/files/2014/05/Caderno-de-Letras-9.pdf>.
4  O Além da Visão conta, hoje, com cinco tutores, professores e alunos do espanhol que auxiliam os cursistas 
no desenvolvimento das atividades presentes no curso, interagindo de forma direta; Segundo Machado (2004), um 
tutor dirige, orienta e apoia a aprendizagem do aluno.
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aprendizagem do novo idioma.
Disponibilizar acervos literários de forma igualitária, tornar o processo de aprendizagem do 

espanhol acessível à PDV e romper a barreira da acessibilidade através de materiais úteis a todos, 
independentemente de suas limitações, é parte do que busca atingir o projeto. Schlünzen Jr. (2011, 
p. 16) explica que é necessário criar e oferecer oportunidades educacionais que levem as PDV à apro-
priação do conhecimento de forma crítica e reflexiva, enfatizando que a importância das tecnologias 
está na autonomia que elas proporcionam às pessoas com deficiências visuais (op. cit., p. 71).

Disponibilizar, através de ferramentas tecnológicas, recursos que auxiliem a PDV no proces-
so de aprendizagem é parte do processo de independência do aluno na construção de seu saber.

Se durante décadas foi preferível ensinar a pescar do que dar o peixe, hoje, no mundo da tecnologia, é preferível 
dar a vara, o carretel, o anzol – a internet – que as pessoas serão capazes de descobrir, intuitivamente, como se 
pesca a informação, como se navega em busca do conhecimento (FRALBER SAIDAM apud SOUZA, 2011, s/p).

As ferramentas tecnológicas chegam para auxiliar a PDV na construção de sua autonomia, 
pois buscam auxiliar na construção do conhecimento a pessoa cega de forma igualitária ao vidente. 
No entanto, muito precisa ser feito para melhorar as oportunidades à PDV no sistema social. Fagundes 
e Fontana (2014) apontam que o processo inclusivo só acontece com educação de qualidade que, por 
sua vez, só se torna realidade com base na pesquisa, na reflexão, no debate, na colaboração. As ferra-
mentas presentes no Além da Visão buscam atender esta premissa através de seus repositórios e de 
todo apoio dos envolvidos no desenvolvimento do processo de inclusão presente no curso. 

Tornar os recursos acessíveis a todos é parte fundamental do processo de inclusão. Afinal, 
segundo Werneck (2002, p. 52), “[...] normalizar uma pessoa não significa torná-las normal. Sig-
nifica dar a ela o direito de ser diferente e ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela 
sociedade”. É o que buscamos no Além da Visão.
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