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RESUMO
A invisibilidade do Espanhol nas escolas públicas brasileiras tem sido uma realidade
desfavorável à formação crítica do aluno no tocante ao conhecimento de uma língua
falada em 21 países, por aproximadamente 400 milhões de falantes, e a segunda mais
falada no mundo. Essa realidade aponta para um universo carente de mudança, já
que a abordagem do letramento crítico do aluno não se concretiza a contento, por não
haver uma política educacional que oficialize esse ensino, que é ofertado apenas
como disciplina facultativa. Daí emerge esta questão-problema: Quais as percepções
dos professores acerca do Letramento Crítico (LC) no ensino do Espanhol como
Língua Estrangeira (E/LE) no Ensino Médio técnico? Procurou-se, como objetivo,
apresentar a concepção sobre o LC dos professores no ensino de E/LE do Instituto
Federal do Espírito Santo (Ifes), bem como a percepção que têm de seu aluno sob
essa ótica. Partiu-se da hipótese de que os professores de ensino de Língua
Espanhola (LEsp) apresentam certo entendimento acerca do LC que pode favorecer
mudanças conceituais e atitudinais, tais como as relacionadas ao progresso, à
cidadania e à formação crítica dos alunos do Ifes. Ao trazer à baila essa abordagem
e seus efeitos no ensino de línguas, o estudo aponta para a possibilidade de
perspectivas inovadoras, olhares outros, com o fito de reorientação desse ensino e
superação de alguns esgotamentos e/ou preenchimento de lacunas – o que justifica
a realização da pesquisa. Partiu-se de um referencial teórico acerca de LC (sua
relevância no ensino de línguas e na formação de professores). Roxane Rojo (2012;
2009), Clarissa Menezes Jordão (2016; 2014; 2013) e Almeida Filho (2004)
forneceram leituras de peso. Em se tratando do ensino do E/LE, Lucielena Lima
(2014), Fernanda Rodrigues (2010), Maria Teresa Celada (2008; 2002) e Vilson Leffa
(2008) foram fontes preciosas de investigação. Realizada essa fundamentação, o
outro passo foi a pesquisa empírica – um estudo de caso envolvendo professores de
Espanhol do Ifes. O teórico metodológico foi Robert Yin (2001). Para chegar ao
resultado dos dados, adotou-se uma análise interpretativa. Desta pesquisa, cinco
categorias foram inferidas dos dados do professor sobre o ensino do E/LE e sobre
suas concepções do LC: i) A experiência de ensino é desafiadora, mas envolvente; ii)
A abordagem de ensino adotada é a comunicativa (Communicative Approach); iii) A
aprendizagem significativa se dá a partir da valorização da cultura dos países
hispânicos, do conhecimento prévio do estudante e do estudo da língua de forma
contextualizada; iv) O razoável entendimento sobre o LC e sua efetiva prática no
processo de aquisição do novo idioma e na proximidade de manifestações culturais
desconhecidas é perceptível; v) O trabalho com as quatro habilidades – ler, ouvir, falar
e escrever –, com ênfase maior na leitura e na escrita, é fundamental. Infere-se, por
fim, que o LC no ensino da LEsp propicia o encontro com o desconhecido com reflexão
e criticidade por potencializar a capacidade pensante e impelir a tomada de atitudes,
em face da problematização de questões, num processo contínuo, sinuoso, permeado
de deslocamentos e rupturas.
Palavras-chave: letramento crítico; crítico; formação de professores; língua
espanhola; Ifes.
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ABSTRACT
The invisibility of Spanish in Brazilian public schools has been an unfavourable reality
to students critical formation regarding knowledge about a language spoken in 21
countries, by about 400 million speakers, and the second most spoken language in
the world. This condition points to a universe thats needs change, since the approach
of students critical literacy is not successful, for not having an educational policy to
officialize this teaching, which is offered only as a facultative discipline. Hence this
problem question emerges: what are the teachers' perceptions about Critical Literacy
(CL) on teaching Spanish as a Foreign Language (S/FL) in Technical High School?
The aim of this study was to present the concept about CL of teachers on teaching
S/FL at Ifes, as well as to put forward the perception they have of their students through
this perspective. There is a hypothesis that teachers of Spanish Language (SpL) have
some understanding about CL which may favour conceptual and attitudinal changes,
such as those related to progress, citizenship and critical formation of students from
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) (Federal Institute of Espírito Santo). Bringing
up this approach and its effects on language teaching, the study points to the possibility
of innovative perspectives, another visions, with the aim of reorienting this teaching
and overcoming some exhaustion and / or filling gaps - what justifies this research.
The paper is based on a theoretical reference about CL (their relevance in language
teaching and teacher training). Roxane Rojo (2012; 2009), Clarissa Menezes Jordão
(2016; 2014; 2013) and Almeida Filho (2004) provided important readings. Concerning
the teaching of S/FL, Lucielena Lima (2014), Fernanda Rodrigues (2010), Maria
Teresa Celada (2008; 2002) e Vilson Leffa (2008) were precious sources of research.
Once this theoretical foundation was carried out, the other step was an empirical
research - a case study involving Spanish teachers of Ifes. The methodological theorist
was Robert Yin (2001). An interpretative analysis was adopted to analyze data results.
From this research, five categories were inferred from teachers data on S/FL teaching
and on their conceptions of CL: i) teaching experience is challenging but engaging; ii)
teaching approach adopted is communicative (Communicative Approach); iii)
significant learning comes from valuing the culture of Hispanic countries, prior
knowledge of students and the study of language in a contextualized way; iv) the
reasonable understanding about CL and its effective practice in the process of
acquisition of a new language and in the proximity of unknown cultural manifestations
is perceptible; v) working with the four skills - reading, listening, speaking, and writing
- with greater emphasis on reading and writing is essential. Finally, it is inferred that
CL in teaching of SpL provides the encounter with the unknown, with reflection and
criticality, because it potentializes the thinking capacity and it impels the taking of
attitudes, considering the problematization of questions, in a continuous, sinuous
process, permeated by dislocations and ruptures.
Keywords: critical literacy; critical; teacher training; spanish language; Ifes.
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INTRODUÇÃO

A aprendizagem de línguas é um direito de todo cidadão e, por isso, é
imprescindível que as línguas estrangeiras (LEs) ocupem um espaço significativo na
escola para serem valorizadas no currículo escolar e assim contribuírem para a
formação ética e crítica dos alunos nessa etapa educativa. Deve, prioritariamente,
auxiliar na formação integral dos alunos e na elaboração dos demais conhecimentos,
de modo que se desenvolvam suas capacidades de expressão, comunicação,
criticidade e análise. Não deve, portanto, reduzir-se a um ensino instrumental ou
instrumentalizante, desconectado da realidade dos alunos, sem significado ou sentido
para o crescimento e para a atuação destes no mundo (DIAS, 2014, p. 4).
Atualmente o nosso sistema educacional encontra-se incentivado a apropriarse de diversos métodos e estratégias para desenvolver um ensino de qualidade e um
aprendizado capaz de ultrapassar a literalidade dos textos e desenvolver seres
autônomos e críticos no que diz respeito ao uso da leitura e da escrita. O pensamento
em romper com uma formação pautada na “decoreba” de conteúdos, mas voltado para
a formação cidadã, foi impulsionado por meio das várias mudanças ocorridas no
sistema educacional brasileiro nos últimos anos após a publicação da Lei de Diretrizes
e Bases (LDB), n. 9.394/96 (BRASIL, 2017), fomentada pelo Ministério da Educação
e Cultura (MEC).
Deste modo, segundo a LDB (BRASIL, 2017), o ensino médio (EM) deve
preparar o aluno para o exercício pleno da cidadania, desenvolvendo o conhecimento
em uma perspectiva crítica sobre o mundo à sua volta. Logo, além do EM desenvolver
o conhecimento nas mais diversas áreas do saber, deve preparar o aprendiz para
atuar no mercado de trabalho, para que possa assumir o papel de sujeito ativo
socialmente.
Para isso, é preciso que o aprendiz consiga desenvolver as suas
potencialidades e seus diferenciais para, só então, garantir o seu espaço na sociedade
moderna e, consequentemente, o seu sucesso profissional. É necessário que os
alunos não fiquem à mercê da decodificação e codificação dos códigos, mas que
saibam “[...] provocar e fomentar questionamentos quanto aos sentidos produzidos e
as suas implicações [...] enquanto sujeitos sociais e, ainda, envolvê-los na construção
dos diferentes significados para não se tornarem consumidores passivos das
diferentes ideologias” (BAPTISTA, 2010, p. 119).
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A intenção é que cada professor se autoavalie e se perceba no processo,
ponderando aquilo que pode mudar, aperfeiçoar ou manter em sua prática diária, de
acordo com seu contexto de atuação. O professor precisa, então, identificar os
contextos

significativos

de

aprendizagem

que

possam

fomentar

“[...]

o

questionamento, a avaliação dos discursos e a reflexão e, desse modo, contribuir para
a ampliação do letramento escolar e para a formação do espírito crítico” (BAPTISTA,
2010, p. 119-120).
A partir do exposto, emerge a seguinte questão-problema: Quais as
percepções dos professores acerca do letramento crítico (LC) no ensino de Espanhol
como Língua Estrangeira (E/LE) no EM técnico? Parte-se da hipótese de que os
professores de E/LE apresentam certo entendimento acerca do LC que pode
favorecer mudanças conceituais e atitudinais, tais como as relacionadas ao progresso,
à cidadania e à formação crítica dos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes).
Em face desse cenário, o objetivo geral ora traçado é o de apresentar a
concepção sobre o LC dos professores de E/LE do Ifes, bem como a percepção que
têm de seu aluno sob essa ótica. Para alcançar esse fim, é necessário, como
objetivos específicos:
i) discorrer sobre a formação do professor de LEsp sublinhando os motivos que
o levam a optar pela profissão, mesmo diante da exigência da dupla habilitação
(o Espanhol e o Português) e das competências que lhe são indispensáveis no
desempenho de seu cotidiano;
ii) conceituar LC à luz da literatura vigente, inclusive sua relevância no ensino
de LE e sua abordagem nos documentos oficiais;
iii) traçar uma breve trajetória do ensino de E/LE no Brasil, sublinhando sua
inserção no Instituto Federal e a importância desse ensino no país, incluindo as
políticas linguísticas que o envolvem;
iv) traçar o perfil dos professores de E/LE dos campi dos Ifes, suas práticas
didático-pedagógicas e suas concepções e percepções acerca do LC.
Apresentada essa problemática, é pertinente ressaltar que o contexto do E/LE
nesse cenário torna-se diferenciado, por se tratar de uma disciplina optativa para o
aluno, ou seja, ele escolhe se a cursa ou não, entretanto obrigatória a oferta pela
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escola1. Sua carga horária é reduzida (50 minutos apenas) em alguns contextos
educacionais e, por conta disso, muitas vezes a instituição não contrata professores
dessa área do conhecimento por não ter demanda para tal. Entretanto, apesar de
algumas dificuldades que a realidade nos apresenta, o estudo do E/LE na EB pública
é um enorme salto qualitativo à formação global de nossos alunos, e o seu
investimento é imprescindível e justificável.
Várias situações contribuíram para que escolhêssemos o E/LE como escopo
da pesquisa. Em primeiro lugar: o fato de minha atuação e formação. Sou professora
de Português e Espanhol do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT), em efetivo
exercício do magistério num campus do Ifes, o que me impele a pesquisar o ensino
de E/LE no contexto de escola técnica integrada ao EM; em segundo plano, por ter a
carga horária menor que as demais disciplinas, o que deixa o professor na obrigação
de optar por determinados aspectos a serem alcançados em detrimento de outros;
outro motivo: o número de alunos em sala de aula, tornando um desafio a mais para
o professor quando se propõe a trabalhar, por exemplo, atividades relativas à
oralidade; a questão de essa Língua Estrangeira (LE) ser facultativa para o aluno, e
não obrigatória. Desse cenário emerge a motivação para tal pesquisa, sublinhando
como tais estudos podem trazer significativas contribuições à formação de
professores de E/LE na contemporaneidade e exaltando a sua relevância para os
avanços das pesquisas nesta área no Brasil.
Ainda sobre minha atuação como docente de LEsp, vale esclarecer que se dá
no Ifes – locus onde nasceu o problema da pesquisa. E antes de investigar o
questionamento ora proposto é relevante contextualizar a história dessa instituição
para melhor entendimento de nossa prática didática. O ano de 2009 marca um grande
acontecimento na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
de Ensino do MEC, porque se constitui seu centenário.
No dia 23 de setembro de 1909, o então Presidente da República, Nilo
Peçanha, através do decreto número 7.566, cria 19 Escolas de Aprendizes e Artífices
nas capitais dos Estados da confederação e, com essas, o desenvolvimento do ensino
profissional primário e gratuito. O objetivo inicial dessas escolas era formar operários
Em 22 de setembro de 2016, o presidente Michel Temer assinou a Medida Provisória – MP nº
746/2016. Em 9 de fevereiro de 2017, a MP foi sancionada no Congresso Nacional e se transformou
na Lei 13415/17: Lei de Reforma do Ensino Médio, que torna facultativo o ensino do Espanhol. Ou seja:
o Espanhol deixou de ser um ensino obrigatório, ainda que o Brasil faça fronteira de norte a sul e oeste
com países hispanófonos.
1
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e contramestres a partir de um ensino focado nas habilidades necessárias e nas
práticas para desempenhar ofícios manuais, porque segundo o presidente desde que
fora aprovado e expandido pelos estados brasileiros essa rede de ensino profissional
e técnico passou por diversas denominações, como Liceus Industriais (1937), Escolas
Técnicas (1942) – as quais passam a ser federalizadas em 1959 –, surgimento dos
Colégios Agrícolas (1972), surgimentos das primeiras Escolas Técnicas Federais
(1978) que se transformam nos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet),
Escolas Agrotécnicas Federais (1979). “Recentemente, em 2008, o projeto de lei de
transformação dos Cefet em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
(Ifet) é realizado” (SILVA JÚNIOR, 2012, p. 2).
Desse contexto emerge a motivação para tal pesquisa, pois, por se tratar de
uma escola técnica (Ifes) que oferece dupla formação ao aluno – média e técnica –,
ressaltamos ainda que esse aluno está inserido em um meio em que o ritmo de estudo
é diferenciado das demais escolas públicas, já que na grade curricular há cerca de 15
disciplinas a serem ministradas durante o ano (podendo chegar a 19, dependendo do
ano de escolaridade do aluno), por professores que atenderão o currículo do EM e
outros, do Ensino Técnico.
Outro motivo que justifica esta pesquisa refere-se ao fato do fortalecimento dos
estudos sobre o LC no Ensino de E/LE realizados na rede pública de ensino,
mostrando a importância que esse estudo ocupa atualmente nas investigações
voltadas para o ensino de línguas no cenário educacional brasileiro. Pretende-se com
este estudo, estabelecer uma interface entre os professores de E/LE, do EM, da rede
pública federal do Espírito Santo, em contato com as investigações desenvolvidas até
então, com as lacunas ainda existentes e com aspectos merecedores de mais
atenção.
A pesquisa propõe ainda uma reflexão acerca das contribuições do LC para o
ensino de LEs, em especial o Espanhol. Ao colocar em evidência essa abordagem e
seus efeitos no ensino de línguas, a pesquisa faz reflexão sobre os caminhos que esta
abordagem vem percorrendo ao longo do tempo: verifica, sempre que possível, alguns
esgotamentos e/ou lacunas a serem preenchidos no meio das práticas que investiga
e sugere novas perspectivas, novos olhares no sentido de sua reorientação ou
superação.
Para embasamento desta pesquisa, em que o referencial teórico incide sobre
o LC e sua relevância no ensino de LE e, por extensão, na formação dos professores,
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concepções de LC, a fundamentação em leitura de Roxane Rojo (2012; 2009) e de
Clarissa Menezes Jordão (2016; 2014; 2013) foi fundamental – destaque também para
Almeida Filho (2004) respeitante ao profissional de línguas reflexivo. No que toca o
ensino do E/LE, Lucielena Lima (2014), Fernanda Rodrigues (2010), Maria Teresa
Celada (2008; 2002) e Vilson Leffa (2008) são fontes preciosas para investigação
nessa seara. A propósito, foram muitas as contribuições dos teóricos – o que torna
difícil citar alguns e silenciar sobre outros.
LETRAMENTO CRÍTICO: REFLEXÕES ACERCA DAS CONCEPÇÕES DOS
PROFESSORES DE ESPANHOL DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
é uma pesquisa cujo desenvolvimento está disposto em cinco partes. Na primeira,
intitulada FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA, seu cerne se
volta aos porquês da escolha de se ser professor de LEsp, principalmente num país
cujo ensino exige dupla habilitação para complementação de carga horária e que
demanda competências desafiadoras. Na segunda parte, LETRAMENTO CRÍTICO:
DISCUSSÕES PERTINENTES EM FOCO, faz-se um rastreamento nos documentos
oficiais a fim de verificar suas propostas e orientações sobre o LC e uma discussão
sobre os impactos desse LC no ensino. Continuando a investigação nos documentos
oficiais, mas agora com foco na obrigatoriedade e/ou “desoficialização” do ensino do
E/LE, a terceira parte (POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA
ESPANHOLA NO BRASIL) também o examina no Instituto Federal. Encerra-se aqui
a revisão bibliográfica.
A quarta parte é METODOLOGIA DA PESQUISA EMPÍRICA, em que se
descreve a natureza, o contexto da pesquisa, o instrumento utilizado na captação dos
dados e o mecanismo de análise destes. Também envolve o perfil do local da
pesquisa: os Ifes. A última parte, TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS, permite o
traçado do perfil da formação dos respondentes, conhecer as práticas didáticopedagógicas que utilizam em suas aulas e a percepção que têm de seus alunos
segundo os parâmetros do LC.
A dissertação se encerra com as conclusões, seguidas das referências, do
apêndice (modelo dos questionários aplicados aos professores) e do anexo (modelo
do Termo de Livre Consentimento).
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1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA

A composição desta parte procura atender ao primeiro objetivo específico
delineado na Introdução deste trabalho, que é o de discorrer sobre a formação do
professor de LEsp sublinhando os motivos que o levam a optar pela profissão, mesmo
diante da exigência da dupla habilitação (o Espanhol e o Português) e das
competências que lhe são indispensáveis no desempenho de seu cotidiano 2.
Como todo e qualquer professor, o de LEsp lida, em seu dia a dia, com a
fascinante essência do homem, o que requer desse profissional uma visão ampliada
de ensino, mesmo que este se dê numa escola técnica, cujo ensino também precisa
ter seu olhar voltado para aspectos formativos do aluno no tocante à cultura e à
ciência. “Não é possível que ainda se proponha uma educação imediatista, voltada
simplesmente para atender às demandas do mundo do trabalho, mas sim, que
realmente se esteja formando um cidadão” (SOUZA; ROSA, 2017, p. 219).
A formação de professores de LEsp, portanto, precisa estar no palco das
discussões educacionais e adquirir contornos de maior visibilidade para que o ato de
ensinar, de fato, se realize, complementado pelo aprender. Nesse sentido, convém
arrolar os vários motivos que podem levar o profissional à escolha pelo Espanhol,
ainda que a carga horária semanal de trabalho seja reduzida, se comparada com
outras disciplinas, obrigando-o à complementação com o ensino de Língua
Portuguesa. Ponto este que pode ser entendido ora como desafios a enfrentar ora
como oportunidades no leque de abrangência profissional. Ainda sobre essa
formação, traz-se à baila a discussão sobre as competências indispensáveis para um
ensino eficaz e eficiente, de proposta formativa, focado no saber fazer.

1.1 Os porquês da opção profissional

Por que o ensino e a aprendizagem da LEsp no Brasil? Não só para o Brasil,
mas para o mundo, o Espanhol, depois do Mandarim, é a segunda língua mais falada
no mundo como primeira língua de um povo: são aproximadamente 400 milhões de
utentes nativos. No Brasil, um dos poucos países da América Latina que não tem esse

2

Quando se repete alguma parte do trabalho (problema e objetivos, p.ex.), optou-se pelo uso do itálico
em vez das aspas e também por não fazer recuo de 4cm quando o texto ultrapassa três linhas. A opção
por tal medida é para que tais trechos fiquem visualmente bem distintos das citações de teóricos.
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idioma como primeira língua3, o conhecimento do Espanhol é basilar como meio de
aprimoramento da cultura e pré-requisito para a formação do indivíduo em sua carreira
profissional e em termos de relações intercambiais com nossas fronteiras.
Figura 1 – Los 21 países de habla hispánica

Fonte: ESPANHA pelo mundo. Só Espanhol.
Disponível em: <https://bit.ly/2SXn1DD>. Acesso em: 19 dez. 2018.

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) – do qual o Brasil faz parte juntamente
com Argentina, Uruguai e Paraguai com o fim maior de redução e/ou eliminação de
tarifas nas transações intercambiais entre esses países do Rio de la Plata – é uma
prova cabal da necessidade de o brasileiro dominar a língua do bloco, a despeito de
todas as dificuldades de que precisa enfrentar no sistema educacional brasileiro.
Criado para o livre comércio, o Mercosul possibilita a integração desses povos e de
suas culturas, motivo da criação da Lei do Espanhol de 2005 para formar falantes
fluentes desse idioma.
A despeito de a Língua Inglesa (LI) ser a LE mais estudada no mundo, ter um
bilhão e meio de falantes, com mais falantes não nativos que nativos, ser o idioma das
organizações internacionais e de 70% das publicações científicas, o Espanhol é a
opção de muitos professores brasileiros por vários motivos, dentre os quais estão:
3

Os únicos países da América Latina que não têm o Espanhol como língua materna, além do Brasil,
são Suriname, Guiana e Guiana Francesa.
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i) as estruturas cognitivas da língua portuguesa favorecem o aprendizado do
espanhol, que também é a língua neolatina mais falada no mundo e de
proximidade muito grande com a nossa língua materna, o que instiga a opção
dos professores por esta disciplina;
ii) “[...] é a segunda língua mais falada no mundo: são cerca de 400 milhões de
pessoas distribuídas por 23 países que a falam como língua materna” (SILVA,
2012, p. 2);
iii) “[...] é idioma oficial da ONU, Unesco, UE, Mercosul e uma das línguas mais
importantes nos fóruns políticos internacionais, sendo considerado seu
aprendizado uma necessidade na atual conjuntura brasileira” (SILVA, 2012, p.
2), aumentando, portanto, oportunidades no mercado de trabalho com os
países vizinhos;
iv) é a língua das fronteiras brasileiras e a terceira língua mais usada na
internet, ficando atrás apenas do Mandarim e do Inglês;
v) culturalmente há o grande acervo direcionado a cinema, arte, pintura,
escultura, literatura da sociedade e de grandes personalidades reconhecidas
mundialmente, além de costumes, crenças e esporte;
vi) é a língua “coringa” do turismo, mediadora da comunicação pelas Américas
e Europa – o que leva muitos professores brasileiros a escolherem o Espanhol
como objeto de trabalho na docência.
Em caso de brasileiro que ainda não estudou Espanhol e tem necessidade de
optar por aprender uma LE, geralmente, opta pela LEsp pela semelhança com a
Língua Portuguesa, ficando mais palpável o seu uso – fatores inegáveis, pois ambas
se originam do latim. A aprendizagem desse idioma é instigante para a integração do
brasileiro na livre circulação de desenvolvimento técnico-científico, de serviços, bens,
capitais, isto é, na promoção do cidadão no mercado profissional. Tais razões motivam
o professor a escolher essa língua como disciplina a lecionar.
Com efeito, um dos princípios estabelecidos pelo Mercosul é o de que

[...] a educação depende, em grande parte, da capacidade dos países
latino-americanos de reencontrar seus valores comuns e de afirmar
sua identidade ante os desafios do mundo contemporâneo; O
interesse de difundir o aprendizado dos idiomas oficiais do
MERCOSUL, espanhol e português, através dos sistemas
educacionais formais, não formais e informais. A necessidade de
garantir um nível adequado de escolarização, assegurando uma
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educação básica para todos, respeitadas as características culturais e
linguísticas dos Estados-Membros; A necessidade de estimular maior
integração entre educação-trabalho-emprego; Tornar os sistemas
escolares compatíveis e harmônicos, para que o ensino seja
equivalente nos quatro países (PRINCÍPIOS DO MERCOSUL, 2010,
p. 3).

Nesse caso, o interesse de ensinar a LEsp transcende o teor meramente
linguístico para envolver uma interação mais ampla, de conhecimento de mundo, de
análises comparativas de sociedades e culturas que ora se assemelham ora se
divergem, de avaliação da própria identidade cultural. Saber essa língua – além de
muitas vantagens, como, por exemplo, a do desenvolvimento do processo cognitivo
do usuário – pode ser um diferencial na disputa por uma vaga de emprego. Na
verdade, “[...] o fenômeno da globalização e as origens históricas do processo
educacional brasileiro são aspectos relevantes a serem interpretados para situar a
função e o objetivo do idioma espanhol, como segunda língua, nas escolas públicas e
privadas” (ABREU, 2018, p. 2).
Ademais, para viver num mundo globalizado, imerso em inovações
tecnológicas, é imperativo que se conheça não só o idioma materno, mas outros e
suas culturas, não como questão de opção, mas de necessidade para a inserção
social e crescimento de cidadania. A educação brasileira precisa mudar o foco
vestibular (ensino engessado e descontextualizado) e preparar o aluno para pensar,
um ensino ligado à vida, conectado com outros valores indispensáveis ao bem viver.
O que também atrai a procura pelo Espanhol é que esse ensino vem para
integrar os povos latinos das Américas e desenvolver a competência informacional4,
autonomia intelectual e promoção de inclusão social de brasileiros. São culturas se
aproximando como força unificadora, ainda que esses povos sejam distintos, cada um
deles, por suas ideologias. As afinidades linguísticas podem atuar na cooperação pelo
respeito e pela paz sob vieses intercambiais econômicos e políticos. Ademais, “[...]
nota-se que, depois do inglês, especialmente na parte da literatura, o idioma espanhol
sempre teve sua força e lugar presentes na tradução de obras fundamentais” (ABREU,
2018, p. 4).

“[...] competência informacional é a habilidade para reconhecer a necessidade de uma informação,
ser capaz de localizar, avaliar e utilizar, de forma efetiva, a informação necessária, visando satisfazer
a necessidade primeira. O conhecimento adquirido gera conscientização e construção da cidadania.
[...] capaz de gerar incrementos de renda, autonomia intelectual, desenvolvimento do pensamento
crítico e independência para resolver seus dilemas” (ROMAGNOLI et al., 2016, p. 181).
4
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São muitos os fatores catalisadores da difusão desse idioma cujo saber já não
é mais um privilégio, mas sim um requisito fundamental, que aproxima o falante a
novas formas de dizer o mundo e de a este e a outros povos atribuir sentidos novos e
plurais, pautando-se “[...] no esforço de romper estereótipos, superar preconceitos,
criar espaços de convivência com a diferença, que vão auxiliar na promoção de novos
entendimentos das nossas próprias formas de organizar, dizer e valorizar o mundo”
(BRASIL, 2014, p. 49).
Assim, divide-se agora o espaço monopolizado, hierárquico e imperativo do
Inglês com outro território cultural, de antiga e robusta cultura e de imenso patrimônio
bibliográfico. A propósito, quando uma coletividade se dispõe a aprender uma
segunda língua o que está latente a essa decisão diz respeito a processos políticos,
a relações de ordem internacional regida por alterações de estruturas de poder. E
desse modo o Espanhol vem se configurando para os brasileiros (e mais ainda para
professores de Espanhol) como o passaporte internacional. É como diz Celada (2002,
p. 93): “‘Vinculação’, ‘aproximação’ e ‘integração’ são significantes que recorrem e
parecem tentar ‘estruturar uma realidade’ obturando um real; nessa metonímia entra
a metáfora de ‘nações irmãs do Continente’”. Mas a realidade não se restringe a um
Continente. São muitas as razões pelas quais o espanhol se tornou uma língua
promissora para o brasileiro. Quem explica é, mais uma vez, Celada:

De um lado, o crescimento do poder econômico da Espanha, sua
presença no Mercado Comum Europeu um importante movimento de
regionalização no atual processo de globalização e sua penetração e
expansão no Cone Sul, concretamente por meio das empresas5 que
compraram as estatais no processo de privatização que os governos
dos diversos países – dentre eles, o Brasil empreenderam. De outro
lado, a crescente ascensão dessa língua nos Estados Unidos, a partir
do enorme movimento de desterritorialização de latinos que ocorre no
norte do continente americano (CELADA, 2002, p. 96).

Efetivamente, o Espanhol está espalhado pelos continentes, está no mundo,
numa dimensão internacional, universal. Assim, o seu domínio amplia as
possibilidades comunicativas com o exterior e no mundo virtual. Ademais, “A língua é
uma visão mais ampla de um ser social que se articula na vida dialogicamente, na

“Em relação às empresas espanholas no Brasil, pode-se citar a Telefônica ou Endesa e grandes
bancos como o Santander ou banco Bilbao de Vizcaya que são consideradas grandes companhias com
fortes investimentos no Brasil que do mesmo modo cooperaram para a supervalorização da língua
espanhola como língua de negócios” (ARAÚJO, 2012, p. 246).
5

22

construção de sentidos e de significados de forma compartilhada” (NASCIMENTO;
DAMIANOVIC, 2017, p. 189).
Em sua tese de doutorado, Celada cita o excerto de uma publicação que
encontrara da Livraria Cultura News (SP):

Quando um simples teclado de computador elimina as fronteiras da
nossa aldeia global e nos leva instantaneamente a qualquer ponto do
planeta, vem a pergunta: em que idioma nos comunicaremos com o
mundo? E aí, a surpresa – depois do inglês, que lidera a preferência
internacional, o espanhol, falado em mais de 20 países, surge vitorioso
como a segunda opção (CELADA, 2002, p. 97).

Com efeito, há muitas razões para o professor brasileiro optar pelo ensino do
Espanhol. Além de um idioma mundial (como nativo de um povo, é o segundo mais
falado no mundo), vinte e um países o tem como língua oficial. Por sua importância
internacional, naturalmente popular, torna-se um eficiente vetor de comunicação,
língua ensinada no Canadá e nos Estados Unidos (EUA) – uma das maiores potências
mundiais onde cerca de 13% da população tem o Espanhol como primeira língua.
Como se não bastasse para o brasileiro decidir aprender esse idioma, ele “[...] está
incluído no Enem, vestibulares, concursos, músicas, filmes, livros, viagens, internet,
redes sociais, negociações comerciais, entre outros” (ROMAGNOLI et al., 2016, p.
183).
Como se vê, a opção por dominar o Espanhol abrange interesses sociais e
políticos, fomenta possibilidades culturais, comerciais, econômicas e culturais que se
desdobram ao enquadramento acadêmico e pessoal, uma vez que a aquisição de
outro idioma modifica o mundo pessoal e social do falante. Também não se deve
esquecer que se trata de uma necessidade, pois está regulamentado em lei o seu
ensino (Lei 11.161/05, conhecida como Lei do Espanhol), mas o sistema de ensino do
país carece de professores habilitados para ministrar as aulas dessa disciplina – o que
tem levado professores a investirem nessa formação com a abertura de mais vagas
nos cursos de licenciatura e mais vagas nos concursos públicos para docente6.
Seu ensino engloba mais que a decodificação do código linguístico, pois abarca
o conhecimento de “[...] valores e crenças presentes em diferentes grupos sociais”
(BRASIL, 2006a, p. 147). Seu ensino não tem um fim em si próprio, mas sim na

6

Convém lembrar, entretanto, que a obrigatoriedade desse ensino enfrenta a reduzida carga horária e
o estigma de que o Inglês é mais importante que o Espanhol.
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tessitura com outras disciplinas, com a complexa realidade de cujos fios se constrói o
conhecimento e se forma o cidadão, daí ser “[...] fundamental trabalhar as linguagens
não apenas como formas de expressão e comunicação, mas como constituintes de
significados, conhecimentos e valores” (BRASIL, 2006a, p. 131). Seu ensino encontra
um horizonte aberto nos temas transversais, ligados a demandas do cotidiano e por
isso reverberam na realidade do falante ou ainda o leva a reflexões de ordem social,
educacional, informativa, linguística, política, até mesmo recreativa.
A motivação é um fator relevante na decisão de escolha de uma LE. Nesse
sentido, a do Espanhol está atestada por muitos elementos externos motivadores na
esfera nacional; e/ou também por elementos internos, como beleza e atratividade pela
língua hispânica, e não por outra. Entretanto, as razões políticas e econômicas
atualmente não encontram políticas linguísticas nacionais para manterem a motivação
desse ensino. Foi sancionada a Lei n. 13.415/2017, cuja alteração mais crucial foi a
revogação da Lei n. 11.161/2005 resultando na não obrigatoriedade do Espanhol
como disciplina do EM7).

1.2 A dupla habilitação: desafios e oportunidades

Há uma heterogeneidade imensa entre os cursos de Letras no Brasil no
tocante a “[...] concepções, componentes curriculares, formação dos docentes
formadores, carga horária etc.” – o que torna também distintos os desafios que cada
um desses cursos enfrenta na formação de professores de um idioma não dominante
no país como o Espanhol. E muitos ainda enfrentam dificuldades de razões externas
ao curso: localização geográfica (fronteira, por exemplo), relações históricas,
comerciais, econômicas e regionais (região turística, por exemplo, que recebe muitos
estrangeiros) (IRALA; MOTA; ALVAREZ, 2014, p. 64).
Tem sido muito complicado formar professores de Espanhol do gênero
masculino para atuarem no EM brasileiro. Geralmente, no perfil do profissional
“professor”, destaca-se o sexo feminino, conforme afirma Cláudia Pereira Vianna
(2001) – autora de obras com temas relacionados a gênero, sexualidade, educação e
política educacional – em seu artigo O sexo e o gênero da docência.

7

Essas leis são discutidas no item 3.2.1.
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A despeito de diretrizes vanguardistas, com sinalizações claras e objetivas da
função desse ensino nas escolas, veiculadas pelas Ocem8, de quase nada vale
quando o escopo fundamental na formação do professor carece de caráter
educacional como matriz de todo e qualquer conteúdo escolar. Outrossim, de quase
nada vale a disponibilização de material didático de excelência a todos os alunos
quando “[...] a formação de professores e suas condições de trabalho forem relegadas
a segundo plano” (FOGLIA; MARTIN; GUTIÉRREZ, 2014, p. 51). Ademais,
No caso das línguas estrangeiras, temos os fatores políticos e
econômicos que influenciam a decisão por uma ou outra língua,
incluindo, por exemplo, a questão da multinacionalidade da língua
inglesa na atualidade. Todas essas questões afetam a formação do
professor [de L.Esp] tanto em situações de pré-serviço (e.g. a
definição de uma carga horária mínima para uma disciplina no curso
de graduação) como em situações de serviço (e.g. a organização de
um curso de atualização para professores do ensino médio) (LEFFA,
2008, 354).

Vale lembrar que formar o professor é diferente de treiná-lo para domínio e
reprodução mecânica de tarefas, com resultados imediatos; formar é o empenho da
preparação para o futuro, que requer reflexão sobre o que se faz com uma base
teórica subjacente às atividades praticadas. Portanto, formar é processo que vai da
teoria à prática e desta à reflexão, realimentando a teoria. Formar o professor é
prepará-lo para o mundo que seus alunos enfrentarão, para um aqui/hoje e um
além/amanhã. E dessa forma, logo “[...] após a formatura, o professor deve estar em
constante atualização e formação, pois os conteúdos têm prazo de validade, tendo
em vista as constantes mudanças que ocorrem no mundo globalizado” (SILVA; LIMA,
2018, p. 1).
Nessa linha de pensamento, Vilson J. Leffa afirma: “O conhecimento evolui e
aquilo que é verdade hoje provavelmente não será verdade amanhã. O conhecimento
não é apenas o armazenamento de fatos, mas também a reflexão de como esses
fatos podem ser obtidos, avaliados e atualizados. Isso é formação” (LEFFA, 2008, p.
357). Há, pois, uma dupla tarefa para esse professor: “[...] propiciar ao aluno uma
formação linguístico-metodológica sólida que o habilite a aprender e refletir bem sobre
a língua estrangeira para que possa, com proficiência, ensiná-la depois” (PREUSS;
SILVA, 2014, p. 94).
8

Orientações Curriculares para o Ensino Médio.
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A formação do professor de Espanhol envolve tanto a pesquisa voltada à
reflexão do ensino de língua e literaturas quanto formação pedagógica para o
exercício do magistério, que é saber aproximar teoria e prática por meio da reflexão.
“Nesse sentido, a planificação das aulas de língua espanhola tem como escopo tanto
o ensino do idioma quanto a reflexão sobre as formas de ensiná-lo e apreendê-lo”
(FOGLIA; MARTIN; GUTIÉRREZ, 2014, p. 52) – formas estas de aprimorar a
formação de docentes críticos que, consequentemente, eduquem criticamente seus
futuros alunos. Odete Cristina Gomes Ferreira (2016) cria uma metodologia
interessante de ensino, que promove a integração de conteúdos disciplinares com a
utilização de uma LE, o Content and Language Integrated Learning-CLIL – uma
abordagem que está em evidência nos Ifes, portanto é mais uma possibilidade de
inovar as aulas de Espanhol.
No caso do professor de Espanhol no Brasil há o complicador de “[...] estarmos
ensinando uma língua tipologicamente próxima ao português brasileiro, exigindo mais
atenção dos aprendizes para evitar interferências entre as línguas, fato que requer de
nós, professores, um trabalho ainda mais especial” (PREUSS; SILVA, 2014, p. 95).
Sob a ótica política, a formação desse professor abrange desde questões
pertinentes à formação, passa pelos requisitos legais necessários ao exercício
profissional e atende questões de política linguística. A LDB é clara quando determina
quem está legalmente habilitado para lecionar LE e onde a formação precisa ser
obtida, que conteúdos “[...] devem ser desenvolvidos, incluindo até a carga horária
mínima para a prática de ensino, quem e a partir de que série deve estudar línguas
estrangeiras, a quem cabe decidir a escolha das línguas a serem ensinadas na escola,
etc.” (LEFFA, 2008, p. 360).
Ocorre que, como a carga horária nas escolas é mínima para o ensino do
Espanhol (1 aula de 45 ou 50 minutos semanais – ou até 2 aulas de 50 minutos
semanais, como é o caso de alguns campi do Ifes), para complementar a sua carga
horária, o professor, na grande maioria, precisa lecionar Língua Portuguesa também.
Eis que surge a questão: a dupla habilitação (Espanhol/Português) se constitui em
desafios ou oportunidades?
Então, na formação do professor de Espanhol, o graduando precisa aprender
a ler e ensinar seus alunos a lerem literaturas em LEsp. Eis um enorme desafio: em
quatro quadrimestres trabalhar as literaturas de vinte e um países que se fazem
atuantes ao longo de onze séculos. Analisando esse empenho pelo lado quantitativo
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é, de fato, desanimador dada a impossibilidade de realização (FOGLIA; MARTIN;
GUTIÉRREZ, 2014, p. 52).
Nesse contexto exíguo de língua próxima, é um desafio promover
conhecimento linguístico e metalinguístico na formação pedagógica inicial do
aspirante a professor de Espanhol. Nesse cenário, uma possibilidade vem emergindo:
“[...] é o trabalho com foco na forma, uma ação pedagógica que advém, inclusive, de
contribuições da psicolinguística e que leva em consideração as limitações cognitivas
dos aprendizes para focalizar a atenção em diferentes itens linguísticos” (PREUSS;
SILVA, 2014, p. 96). Da mesma maneira, diante das novas tecnologias, Cecília Maria
Aldigueri Goulart (2011) apresenta as possibilidades da inserção de novas tecnologias
nas práticas de leitura na sala de aula. Se bem utilizadas, podem se tornar
interessantes e eficientes na preparação do leitor proficiente, letrado.

Los espectaculares avances tecnológicos de la informática no parecen
destinados a liberar al hombre del mañana de la lectura reflexiva y
cuidadosa. Por el contrario, ya le están exigiendo al lector de hoy más
y más horas ante la pantalla [...] enfrentando el desafío de una
multiplicidad de textos escritos fáciles o difíciles, construidos com
algún cuidado o sin condición ninguna por usuarios inteligentes o no
tanto, cultos o ignorantes, bien o mal intencionados que a menudo
confunden al “lector” desprevenido (VIRAMONTE DE ÁVALOS, 2000,
p. 7).

Outro desafio interveniente que se esbarra também no ensino de E/LE é a
importância que a LDB/1996 atribui (o que é retomado no volume Linguagens, códigos
e suas tecnologias) à “[...] preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento
de competências para continuar o seu aprendizado” (BRASIL, 2006b, p. 7),
associando aí a educação à produtividade mercadológica (educação utilitária), “[...]
como se a educação não pudesse ser um valor em si mesmo e tivesse que estar
sempre se justificando os investimentos nela” (FOGLIA; MARTIN; GUTIÉRREZ, 2014,
p. 51).

Os alunos que ingressam no curso enfrentam uma série de
dificuldades concretas, dentre elas cabe destacar o desafio de
alcançar um grau de proficiência avançado em língua espanhola em
quatro anos, desenvolver uma atitude reflexiva com relação à língua,
sua estrutura e seu funcionamento, além de dar conta de todo o
arcabouço teórico relacionado à linguística, à literatura e às teorias e
práticas de ensino. Essas dificuldades se agravam pelo fato de que,
entre o ensino médio e o ensino superior, há um salto gigantesco da
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carga de leitura de textos teóricos, geralmente densos e complexos.
Devido a deficiências na formação básica, é frequente encontrar
alunos com limitações na compreensão dos textos, o que prejudica
sensivelmente o acompanhamento de discussões e a apreensão de
conceitos fundamentais de muitas disciplinas (PONTE; MURGA, 2014,
p. 36).

Mal preparado em sua formação, fica difícil ao professor a articulação da língua
aos textos literários e reflexões sobre a historiografia. Os problemas no contato com
a disciplina se tornam cada vez mais complexos, afastando muitos alunos da opção
por este estudo que, não sendo obrigatório para o aluno, precisa ser de fato
interessante para cativá-lo. Daí a necessidade de uma atuação docente de boa
qualidade – o que requer, quase sempre do professor, “[...] pelo aperfeiçoamento e
atualização dos seus conhecimentos iniciais. Essa busca, na maioria das vezes, tem
que partir do próprio professor, uma vez que as políticas públicas para esse fim ainda
não têm o alcance necessário para atender a todos” (BASSANI, 2017, p. 102).
Para se cursar uma graduação de Espanhol no Brasil, o graduando não tem
opção: ele, obrigatoriamente, terá de cursar Português/Espanhol e as respectivas
literaturas. Trata-se de um desafio, mas que aumenta seu leque de oportunidades,
principalmente porque a carga horária semanal de Espanhol é de uma aula ou duas
aulas semanais na maioria dos IFs. Então, para complementar sua carga horária
numa escola pequena, com poucas turmas, o professor (se não fosse essa dupla
habilitação) precisaria complementá-la em outra(s) escola(s), que resultaria gastos de
condução, horário e estresse. Ademais, “[...] vários concursos públicos exigem do
profissional de Letras a dupla habilitação em Língua Estrangeira” (BASSANI, 2017, p.
104).
Ademais, sendo o professor habilitado também em Português e literaturas
pertinentes, conseguirá transitar para o Espanhol e suas literaturas com mais domínio
e versatilidade. Apesar de sua representatividade no sistema de ensino brasileiro ser
quase invisível, resta ao professor empenhado, nesse curtíssimo espaço de exercício
específico do E/LE, contribuir para a formação de uma consciência crítica de seus
alunos tornando visível a América Latina obscurecida por óticas hegemônicas e
imperialistas – o que, a propósito, deveria fazer parte das práticas pedagógicas desde
a sua formação docente (LIMA, 2014, p. 15-16), afinal não é só a Espanha que fala o
Espanhol.
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Esse conhecimento é bem-vindo às aulas de Português e Literatura Brasileira,
faz parte da educação geral, complementa lacunas abismais que os alunos brasileiros
apresentam. Lembra David Graddol (2009) que “[...] o melhor professor de idiomas
não é o nativo, mas aquele que fala também a mesma língua do aluno. A vantagem
desse profissional está na capacidade de interpretar significados no idioma do próprio
estudante”; portanto, tendo a habilitação também em Português, o professor tem mais
conhecimentos para dirimir as dúvidas surgidas em sala de aula.
Além disso, estudar as regras gramaticais da língua portuguesa cotejando-as
com o que fora estudado nas aulas de Espanhol (ou vice-versa), isto é, promovendo
entre elas um diálogo frequente e contínuo, o professor torna as aulas mais
interessantes. Tais contextualizações incitam a percepção dos alunos para a
concepção crítica do portunhol – interlíngua: ora “[...] indicativo do progresso do sujeito
no aprendizado do espanhol”, ora “[...] sinal de improvisação, estagnação ou
insuficiência do sujeito” (MOTA; IRALA, 2014, p. 96), ora outras tantas coisas de um
leque aberto a muitas reflexões.
Nesse mesmo empenho, estão as possibilidades dialógicas entre as literaturas
brasileira e hispano-americana, cujas culturas são frutos de uma história de
colonização com muitas identidades e que se refletem nessas literaturas. Entretanto,
na formação do professor de Espanhol, a literatura hispano-americana é praticamente
silenciada, ficando a cargo de cada profissional buscar esse conhecimento por outras
vias (viagens, internet, etc.). Há uma espécie de preconceito sobre a não Europa, uma
concepção verificada no discurso imperialista de que são povos de raça inferior.
Portanto, são as possibilidades de se mudar esse quadro, saindo de “[...] práticas
reducionistas, simplistas, e de invisibilidade” para práticas investigativas e críticas
(ZOLIN-VESZ; BARCELOS, 2014, p. 50-51).
Uma das viabilidades dos professores de Espanhol, mas ainda enquanto
acadêmico participante de programa de parceria no âmbito do Mercosul, é a do
intercâmbio – experiência que propicia “[...] mudança de representações iniciais dos
futuros professores”. Por certo, “[...] é preciso ressoar nos processos de formação de
professores o aspecto intercultural”. E mais: “[...] o intercâmbio contribui para as
discussões sobre a (in)visibilidade da América Latina na formação de professores de
espanhol e de português no âmbito do MERCOSUL”. Trata-se de oportunidades,
dentre muitas outras, de “[...] uma compreensão crítica das culturas-identidades
envolvidas em um contato intercultural”, de reconhecer problemas sociais comuns
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entre as duas culturas, já que ambas são latino-americanas (LIMA; CORTEZ, 2014,
p. 112-113; 122).
De todo modo,

O educador, como sujeito do processo, precisa se identificar com a
disciplina que ensina, conhecer suas nuances e princípios, a cultura
implícita, as referências históricas e políticas. Nesse ínterim, e
voltando a refletir sobre a dupla habilitação em língua estrangeira na
formação docente, vê-se necessário pesquisar como é a atuação dos
profissionais que ensinam, ao mesmo tempo, duas línguas
estrangeiras, quais metodologias utilizam (se as mesmas ou não), se
a formação didático-pedagógica inicial que receberam, atrelada ao
conhecimento específico de cada língua, é considerada satisfatória
para o processo de ensino-aprendizagem e de que forma reagem os
alunos no tocante à aprendizagem de diferentes línguas ensinadas
pelo(a) mesmo(a) professor(a) (BASSANI, 2017, p. 103).

Como se nota, os desafios são muito maiores que as oportunidades, pois,
nestas, estão latentes também desafios.

1.3 Competências indispensáveis

Quais as competências indispensáveis para a formação do professor de
Espanhol? Acreditou-se, por muito tempo, que lhe bastava o domínio de quatro
habilidades: ler, ouvir, escrever, falar. Verificou-se, porém, que esses quatro
elementos, ainda que indispensáveis, são insuficientes para o desempenho ideal, pois
“A formação de um professor de línguas estrangeiras envolve o domínio de diferentes
áreas de conhecimento, incluindo o domínio da língua que ensina, e o domínio da
ação pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua acontecer na sala
de aula” (LEFFA, 2008, p. 354).
Outrossim, de que adianta saber essas quatro habilidades se o professor não
tem motivação para ensinar? Desmotivado, a aprendizagem não flui com
tranquilidade. É preciso que, desde a sua formação, o professor de Espanhol seja
levado a refletir sobre o objetivo de suas ações e que faça o possível para “[...]
compartilhar com os alunos o conhecimento de forma prática e aplicável para que se
provoque a curiosidade, o espanto e a inteligência”. Nesse sentido, “[...] faz-se
necessária uma nova imagem para o professor na criação da alegria de pensar e não
na formulação de respostas prontas” (SILVA; LIMA, 2018, p. 3).
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Segundo Leffa (2008, p. 354), “A formação de um profissional competente [...]
é mais uma questão política do que acadêmica. A sala de aula não é uma redoma de
vidro, isolada do mundo, e o que acontece dentro da sala de aula está condicionado
pelo que acontece lá fora”. Nessa mesma perspectiva, para Lima e Silva (2018, p. 9),
é necessário que o professor saia do instrumental e permita a seu aluno se apropriar
das particularidades “[...] socioculturais e linguísticas do outro. Dessa forma, não
existe o melhor enfoque para o ensino da língua espanhola, a proposta é que ele seja
integrador e eficaz e que, no final, sejam atingidos todos os objetivos propostos pelo
professor”.
No caso do aprendizado de uma língua, esse conhecimento não se restringe à
memorização de palavras e frases, inclui “[...] significados culturais e como as
pessoas, através dela, entendem e interpretam a realidade de mundo e é por isso que
quando os alunos adquirem o domínio do código, nesse caso o da língua espanhola,
devem ser submetidos às práticas sociais de linguagem” (SILVA; LIMA, 2018, p. 12).
Nesse sentido, “A competência profissional dos professores-educando deve
ser estimulada a partir de uma fundamentação teórico-prática em disciplinas
relevantes para o ensino de espanhol no ensino médio” (ELEBRA-SUL, 2006, p. 15).
A competência primordial do ensino de línguas estrangeiras modernas
no ensino médio deve ser a da leitura e, por decorrência, a da
interpretação, bem como na percepção e na identificação de índices
de interpretação textual (gráficos, tabelas, datas, números, itemização,
títulos e subtítulos, além de elementos de estilo e gênero) (ELEBRASUL, 2006, p. 6).

Para ensinar LE, segundo Almeida Filho (2004), será necessário a combinação
de, pelo menos, cinco competências básicas:
i) competência linguístico-comunicativa – capacidade do docente de produzir
linguagem nos vários contextos de uso, ensinando “[...] o que sabe sobre uma
língua em questão e envolver os aprendentes numa teia de linguagem na
língua-alvo” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 13). Na verdade a competência
linguístico-comunicativa é a base da formação do professor de LEsp e também
das demais competências, pois, sem ela, as outras não se sustentam. Por
exemplo, de que valeria a competência metodológica (conhecimento e
aplicação de procedimentos metodológicos sustentadores da prática) sem o
embasamento linguístico?
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ii) competência implícita – esta competência articula-se com a competência
teórica e está presente em docentes mais experientes e intelectualizados;
contrabalança o saber dizer com o saber fazer, dissociando a dicotomia
teoria/prática. Quanto mais conhecimento teórico, o docente consegue melhor
“[...] agir espontaneamente para ensinar através de procedimentos tidos como
apropriados” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 13).
iii) competência teórica – quanto mais pesquisador e experiente na profissão,
mais chances tem o docente de teorização, mais respaldada fica sua prática.
Essa competência, buscada na literatura da área, “[...] requer que se saiba
explicar por meio de termos e teorizações explícitas e articuladas como se dá
o processo de ensinar e aprender língua(s)” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 13).
iv) competência aplicada – competência associada à profissional sintetizando
a competência de ensinar; qualifica o docente a ensinar segundo o que sabe
teoricamente facultando-lhe explanar com desenvoltura e clareza o que precisa
ensinar, isto é, pôr em prática o que sabe, sustentando-o teoricamente; é, pois,
“[...] um misto de teoria e prática na medida de seu ajuste possível num dado
momento” (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 13).
v) competência profissional – é uma “capacidade macrossistêmica”, respaldada
na responsabilidade do docente em si próprio relativa a deveres a cumprir
satisfatoriamente, o que muitas vezes o leva a engajar-se em atuações
permanentes (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 13). Alguns estudiosos consideram
inatingível essa competência por ser um propósito móvel, que exige uma
educação contínua, avessa a um produto acabado. De fato, essa preparação e
atualização do profissional resulta em aulas mais agradáveis e reforça uma
educação de qualidade. Nesse sentido, os docentes precisam superar a inércia
e investir “[...] em sua formação profissional, e sabemos que muitos são os
desafios a serem enfrentados no que se refere à formação continuada, no
entanto, cabe a cada um de nós transpormos esses desafios” (FRANÇA, 2017,
p. 37).
Conforme Lima e Silva, para compreender o processo de formação do docente
de LEsp urge que se domine e use as políticas linguísticas regentes do ensino dessa
língua. Assim, “[...] todo professor que ensina este idioma na educação básica deve
ter conhecimento do embasamento legal para a construção de seu planejamento
didático durante a sua prática docente” (LIMA; SILVA, 2018, p. 3).
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Para Leffa (2008, p. 363), o docente precisa ser crítico, reflexivo e
comprometido com o que faz; portanto deve ouvir os especialistas, mas não tomar
seus ensinamentos sem ponderá-los, não os aceitar como prontos e definitivos, mas
juntar a estes suas próprias ideias e trocar experiências com seus pares.
A formação de um verdadeiro profissional − reflexivo, crítico, confiável
e capaz de demonstrar competência e segurança no que faz − é um
trabalho de muitos anos, que apenas inicia quando o aluno sai da
universidade. A verdadeira formação, que incorpora não apenas aquilo
que já sabemos, mas que abre espaço para abrigar também aquilo
que ainda não sabemos [...] (LEFFA, 2008, p. 361).

A competência do professor de espanhol depende da criticidade e da busca
pelo saber na área com o fim de assegurar que os valores da cultura espanhola e
hispano-americana (conteúdos dessa aprendizagem) sejam entendidos com a
principal finalidade de configurar o cidadão brasileiro nessa conjuntura conflituosa em
que se encontra tanto a formação quanto a atuação do docente de L.Esp. Portanto,
modificar esse cenário educacional depende de que os docentes busquem enfrentar
as controvérsias na sua atuação sem esmorecer de seus ideais (FRANÇA, 2017, p.
37-38).
Na empreitada do desenvolvimento das competências do professor de LEsp é
digno de nota atentar-se para a interculturalidade (correspondência vigente entre
diferentes grupos) mediada, dentre outras atividades, pelo trabalho com o texto
literário provocando nos aprendizes a percepção da LE por esse viés; afinal, “[...] é
fundamental para o homem entender as diferenças entre povos de culturas diferentes
para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos”
(LARAIA, 2001, p. 52).
Enfrentar o conflito intrínseco a tais relações possibilita recursos de negociação
cultural, de produção de identidades dinâmicas, híbridas e plurais, além disso, propicia
uma educação para a valorização do outro, fundamentada na elaboração de um
projeto comum por meio do qual todos se percebam identificados como sujeitos e
atores sociais (SANCHÉZ, 2004, p. 13). Como se vê, a competência intercultural
transcende a competência comunicativa por se convergir para um composto de ações
e posturas libertas de estereótipos e preconceitos a serem produzidos pelos
aprendizes e docentes de modo a facultar uma percepção mais diversificada acerca
das culturas.
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Melhor

dizendo:

ao

se

desenvolver

a

competência

intercultural,

automaticamente se processa o desenvolvimento da competência comunicativa do
aluno (ou vice-versa), podendo, portanto, unir as duas em uma, competência
comunicativo-intercultural, como o faz Barabas (2004, p. 6), a qual resume-se a uma
habilidade comunicativa geral “[...] que nos permite a todos ser flexibles, no
dogmáticos y abiertos en la adaptación al reto de las interacciones interculturales, esto
es, no reducir las nuevas experiencias a categorías preconcebidas y rechazar el
etnocentrismo”. E, assim, provido da competência cultural do outro, “[...] se posibilita
la interculturalidad y se destruyen los estereotipos y prejuicios negativos que suelen
ser producto de la ausencia o mala calidad de la información acerva de los estilos de
vida de los otros culturales con los que se convive”. Nesse proceder, são facultadas
as habilidades básicas de ler, escutar, ouvir e falar.
Decerto, os materiais didáticos trazem textos literários e estes são trabalhados
pelo professor, porém quase sempre por meio de atividades programadas para as
competências linguística e comunicativa, negligenciando-se o valor cultural do texto.
Nesse sentido, o texto literário, sendo o reflexo da identidade de seu produtor, reflete,
obviamente, a sua cultura. Explica Fillola (2008, p. 12):
Leer literatura es una forma innegable de aproximarse a la cultura de
un pueblo, o, cuando menos, a una de sus manifestaciones culturales.
Evidentemente, la literatura contemporánea, no sólo nos aproxima a
las formas de creación artística, sino que también da ocasión de
conocer
tendencias
ideológicas,
tradiciones,
costumbres,
convencionalismos sociales, actitudes, formas de vida, etc. vigentes
en la comunidad lingüística a que se refiere el texto.

Contemplar as competências linguístico-comunicativa e a intercultural é um
modo de desenvolver a competência sociolinguística, pois a atividade linguística não
opera no vácuo, mas é corolário de interação e negociação entre interlocutores num
evento comunicativo, o qual demanda habilidade de adequação do código linguístico
para um resultado amistoso. Isso pressupõe um contrato tácito entre atores do
discurso (do qual já falara Charaudeau, 1996) que nada mais é que um acordo regente
de práticas comunicativas, manifestado na interação, nos laços sociais que envolvem
os falantes, em que há expectativas recíprocas emersas de determinados padrões de
comportamento, de representações linguísticas dessas práticas sociais.
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Com efeito, a competência sociolinguística possibilita ao usuário identificar
quais as formas linguísticas adequadas numa situação comunicativa, redimensiona o
comportamento linguístico conveniente no trato com o outro, o agir com mais ou
menos intimidade, distância, cortesia, informalidade (diferenças de registro), conforme
o acordo tácito da instância comunicativa. É, pois, uma forma de respeito social e
cultural, respeito às normas que se entrepõem em cada situação comunicativa.
Tendo a competência sociolinguística, isto é, conhecendo as destrezas
indispensáveis para o bom uso da língua num contexto sociocultural, será possível ao
professor melhor planejar e selecionar conteúdos para o ensino do Espanhol,
reservando espaço para as atividades culturais de modo a despertar a sensibilização
para o diferente. Desse modo, é possível ampliar o respeito à alteridade, interpretar a
essência dos significados sociais, melhor se comunicar na segunda língua e, por
conseguinte, atingir o LC.
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2 LETRAMENTO CRÍTICO: DISCUSSÕES PERTINENTES EM FOCO

O termo letramento foi introduzido ao nosso vocabulário educacional por Mary
Kato, em 1986, e definido tecnicamente em 1988 por Leda Tfouni com o fim de o
distinguir do termo alfabetização. Assim, “Enquanto a alfabetização ocupa-se da
aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza
os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”
(TFOUNI, 1995, p. 20). Em outras palavras e de modo bem sumário: alfabetização –
aprendizagem de um código escrito; letramento – práticas sociais de leitura/escrita.
Portanto, o sujeito pode ser letrado sem ser alfabetizado e vice-versa.
Melhores esclarecimentos são apresentados nesta parte envolvendo o LC no
ensino de LEsp. Primeiramente, faz-se um rastreamento dos termos crítico e crítica
(no singular e no plural) nos documentos oficiais de educação. Isso porque, nos
últimos anos, o emprego do adjetivo crítico(a) tem sido frequente nos documentos
oficiais relacionados à EB, nas pesquisas acadêmicas e no próprio contexto escolar.
É possível encontrar sintagmas tais como pensamento crítico, formação crítica,
reflexão crítica, senso crítico, leitura crítica, pedagogia crítica, educação crítica, dentre
outros. Contudo, faz-se necessário questionar a acepção desse adjetivo quando
usado para qualificar e determinar ações como as mencionadas.
Depois, fundamenta-se o conceito de letramento, tecendo sobre este algumas
considerações relevantes para o trabalho em pauta. Nesse embasamento e
consequente evolução conceitual, a discussão se volta para o LC: propostas e
impactos no ensino.
Com esses levantamentos discutidos, atinge-se o segundo objetivo específico
desta investigação, que é o de conceituar LC à luz da literatura vigente, inclusive sua
relevância no ensino de línguas estrangeiras (LE) e sua abordagem nos documentos
oficiais.

2.1 Documentos oficiais: reiteração dos termos crítico(s) e crítica(s)

Na intenção de mostrar alguns contextos de uso dos vocábulos crítico/crítica,
será apresentada a recorrência de fragmentos que aparecem nos seguintes
documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96
(LDB) (BRASIL, 2017), Parâmetros Curriculares Nacionais para os 3º e 4º ciclos do
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Ensino Fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais (PCN-EF)
(BRASIL, 1998a), Parâmetros Curriculares Nacionais para os 3º e 4º ciclos do Ensino
Fundamental: língua estrangeira (PCN-EF/LE) (BRASIL 1998b), Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN-EM) (BRASIL, 2000), Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (Ocem) (BRASIL, 2006a) e Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018).
Segundo Marins-Costa (2016, p.19 ), “[...] pode-se dizer de antemão que o
sentido é positivo, ou seja, qualificar uma ação como crítica é atribuir a ela um valor
ideal e desejável na esfera do ensino-aprendizagem”. Mas como seria então a
caracterização de um ato, de uma postura como críticos? Neste sentido, Marins-Costa
(2016, p. 19) questiona o seguinte:
Acabar de ler um texto e dizer “não concordo com o que diz este autor”
é fazer uma leitura crítica? Afirmar que as tecnologias afetam o
convívio social revela um pensamento crítico? Questionar uma
proposta de atividade feita pelo professor significa uma postura crítica
por parte do aluno?

A partir dessas indagações, é possível perceber que a delimitação do adjetivo
crítico(a) vai muito além do que isso, e precisa ser analisado de que forma aparece e
é concebido nos documentos oficiais que norteiam a EB. Para melhor visualização, o
rastreamento feito considerou os seguintes números (Cf. Tabela):
Tabela – Presença dos adjetivos crítico(s) e crítica(s)
Documentos
oficiais
LDB

PCN-EM

PCN-EF/LE

PCN-EF

OCEM

BNCC

Adjetivos

Quantidade/Frequência

Crítico(s)

1+0

Crítica(s)

0+0

Crítico(s)

4+0

Crítica(s)

7+0

Crítico(s)

3+1

Crítica(s)

22 + 0

Crítico(s)

7+3

Crítica(s)

25 + 0

Crítico(s)

32 + 18

Crítica(s)

34 + 4

Crítico(s)

23 + 11

Crítica(s)

86 + 9

Soma parcial

1

11

26

35

88

129
290

TOTAL
Fonte: Da pesquisadora.
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Como a pretensão desta seção é demonstrar o quão esses adjetivos estão
entranhados nos documentos oficiais, ao transitar por estes, percebeu-se, sim, um
quantitativo enorme no emprego dos referidos adjetivos. Vê-se, pois, pela Tabela
acima que, de todos os documentos rastreados, o que mais empregou o termo
crítico(a,s) foi a BNCC, com um total de 129. Na ordem decrescente, os resultados
foram estes: BNCC (129), OCEM (88), PCN-EF (35), PCN-EF/LE (26), PCN-EM (11)
e LDB (1). No total, foram registrados 290 adjetivos.
É notável a preponderância do uso do referido termo nos documentos
analisados, o que nos leva a inferir a ênfase que se tem dado à criticidade, de um
modo geral, e à necessidade de uma educação cada vez mais crítica.
Ainda que esta pesquisa não seja eminentemente quantitativa, buscou-se frisar
a insistência desse uso apresentando algumas observações e os fragmentos onde se
encontram, sem, contudo, a pretensão de ser exaustivo.
O artigo 35, inciso III, da LDB n. 9394/96 (BRASIL, 2017, p. 24) preconiza como
um dos propósitos do EM “[...] o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. Diferentemente de outros documentos, esse é o único excerto da
Lei onde se emprega o adjetivo crítico e manifesta que é somente na derradeira etapa
da EB que o estudante será conduzido a pensar criticamente, isto é, quando está no
limiar da preparação/qualificação para seu ingresso no mercado de trabalho, ou então
dando prosseguimento nos estudos no ensino superior.
Já no PCN-EF (BRASIL, 1998a, p. 13-46) – na primeira de suas cinco partes,
referente à análise de questões sobre as conjunturas nacional e mundial e sobre a
inevitabilidade de fortalecimento da EB –, os adjetivos críticos/críticas aparecem
algumas vezes. Em relação ao aprender a conhecer, o documento deduz o
envolvimento de seleção, acesso e integração de componentes “[...] de uma cultura
geral, suficientemente extensa e básica, com o trabalho em profundidade de alguns
assuntos, com espírito investigativo e visão crítica; em resumo, significa ser capaz de
aprender a aprender ao longo de toda a vida” (p. 17).
Já mesmo na EB, o PCN se mostra preocupado, lá na frente, com o ingresso
do aluno no mercado de trabalho numa sociedade em que o desemprego é uma
realidade com a qual os jovens convivem diariamente, e
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[...] mesmo com alguma escolarização, estão mal preparados para
compreender o mundo em que vivem e nele atuar de maneira crítica,
responsável e transformadora, e, especialmente, para serem
absorvidos por um mercado de trabalho instável, impreciso e cada vez
mais exigente (p. 21).

Nessa conjuntura nacional não se pode negligenciar uma formação de
qualidade, “[...] que não se esgote num especialismo estreito e alienante”, como já
alertara Freire (1989, p. 25), mas que garanta devolver à sociedade “[...] cidadãos
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e
responsabilidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas
necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas” (p. 21). A propósito, “A
função da escola em proporcionar um conjunto de práticas preestabelecidas tem o
propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e
culturais de maneira crítica e construtiva” (p. 43).
Para tanto, é necessária a utilização de metodologias capazes de
priorizar a construção de estratégias de verificação e comprovação de
hipóteses na construção do conhecimento, a construção de
argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o
desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a criatividade,
a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações
propostas (p. 44).

No fragmento abaixo, em vez de adjetivo, foi utilizado o advérbio da mesma
família etimológica: “Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de formar
cidadãos que interfiram criticamente na realidade para transformá-la e não apenas
para que se integrem ao mercado de trabalho” (p. 45). Para encerramento da seção,
o PCN-EF não usou propriamente um sintagma adjetival, mas uma oração adjetiva
restritiva – que sintaticamente funciona como um adjetivo – para caracterizar o
substantivo cidadãos, como o caso citado da p. 45, neste parágrafo.
A segunda parte do documento (BRASIL, 1998a, p. 47-81) destina-se a
apresentar os PCNs, seus propósitos e sua estrutura. Nela também se verifica o
emprego dos referidos adjetivos.
É também por valorizar a capacidade de utilização crítica e criativa
dos conhecimentos, e não um acúmulo de informações, que a
proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais não se apresenta
como um currículo mínimo comum ou um conjunto de conteúdos
obrigatórios de ensino (p. 50-51).
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Há ainda mais três exemplos. São eles:
i) “[...] posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar
conflitos e de tomar decisões coletivas” (p. 55);
ii) “[...] questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvêlos, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua
adequação” (p. 56);
iii) “Propõe-se que as atividades planejadas sejam organizadas de maneira a
tornar possível a análise crítica dos discursos para que o aluno possa
identificar pontos de vista, valores e eventuais preconceitos neles veiculados”
(p. 59).
A terceira parte do documento (BRASIL, 1998a, p. 85-99) procura trazer
contribuições para o processo de elaboração e de desenvolvimento do projeto
educativo da escola. Na subseção que trata da autonomia do aluno, o adjetivo crítica
é usado uma única vez no seguinte trecho:

A autonomia do aluno em relação à construção do conhecimento (que
se traduz, por exemplo, por saber o que quer saber, como fazer para
buscar informações, como desenvolver um dado conhecimento, como
manter uma postura crítica, comparando diferentes visões e
reservando para si o direito de conclusão) [...] (BRASIL, 1998a, p. 90).

A quarta parte do PCN-EF (BRASIL, 1998a, p. 103-131) pretende provocar a
necessidade de conhecer melhor os alunos do EF. Na subseção que trata da
influência da mídia sobre os jovens, destaca-se: “A mídia pode ser uma grande aliada
no processo educacional: é importante aproveitar o conhecimento que ela propicia e
propor trabalhos de reflexão sobre as programações, incentivando um olhar crítico”
(BRASIL, 1998a, p. 120). Além disso, evidencia que “[...] a escola tem a possibilidade
de ajudar o aluno a fazer uma tradução crítica das vivências que traz, mostrando-lhe
novas possibilidades de leitura de si e do mundo” (BRASIL, 1998a, p. 127).
Na quinta e última parte do PCN-EF (BRASIL, 1998a, p. 135-157), é feita uma
análise sobre o uso das Tecnologias da Comunicação e da Informação, tão
importantes no mundo contemporâneo (BRASIL, 1998a, p.10). Por várias vezes os
adjetivos crítico(s)/crítica(s) foram utilizados. Na subseção que focaliza a importância
dos recursos tecnológicos na sociedade contemporânea, o PCN-EF ressalta a
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emergência de “[...] que os cidadãos contemporâneos tenham conhecimento crítico
do mundo em que vivem” (BRASIL, 1998a, p. 136). Ler o mundo, antes mesmo de ler
o código escrito, pois “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”
(FREIRE, 1989, p. 9).

A forma como cada indivíduo participa dos processos comunicativos
varia em função da relação que estabelece entre as novas
informações e as suas estruturas de conhecimento; da capacidade de
analisar e relacionar informações; e de uma atitude crítica frente à
fonte de informações (BRASIL, 1998a, p. 136).

Ainda na mesma subseção, é proposto que “[...] o trabalhador tenha
conhecimentos

atualizados,

iniciativa,

flexibilidade

mental,

atitude

crítica,

competência técnica” (BRASIL, 1998a, p. 138), bem como “[...] habilidades e atitudes
que permitam a adaptação e a permanência no mercado de trabalho, como também
a formação de cidadãos críticos e reflexivos” (BRASIL, 1998a, p. 138). Nesse sentido,
já orientava Paulo Freire para a necessidade do trabalhador na “[...] compreensão da
cultura e do seu papel, tanto no processo de libertação quanto no da reconstrução
nacional” (FREIRE, 1989, p. 25).
Já na subseção que trata sobre a importância dos recursos tecnológicos na
educação, a tecnologia na vida e na escola assevera que “O maior problema não diz
respeito à falta de acesso a informações ou às próprias tecnologias que permitem o
acesso, e sim à pouca capacidade crítica e procedimental para lidar com a variedade
e quantidade de informações e recursos tecnológicos”. Assim, “A escola tem
importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se relacionar de
maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm acesso no seu
cotidiano” (BRASIL, 1998a, p. 139), de modo que se atinja uma “[...] informação
formadora e não sloganizante (sic), domesticadora” (FREIRE, 1989, p. 14).
No que diz respeito à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, “A
tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a
construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por
parte de alunos e professores” (BRASIL, 1998a, p. 140). De fato,
A tecnologia eletrônica — televisão, videocassete, máquina de
calcular, gravador e computador — pode ser utilizada para gerar
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situações de aprendizagem com maior qualidade, ou seja, para criar
ambientes de aprendizagem em que a problematização, a atividade
reflexiva, atitude crítica, capacidade decisória e a autonomia sejam
privilegiados (BRASIL, 1998a, p. 141).

Na subseção que aborda sobre as potencialidades da televisão como um meio
de comunicação, ressalta-se que
É função da educação estimular a capacidade crítica e reflexiva nos
alunos para aprender a transformar informação em conhecimento,
pois tanto a escola como a família são mediadoras na formação das
crianças e jovens como telespectadores. [...] Na escola, é possível
provocar situações que permitam atribuir outros significados a esses
conhecimentos e a construção de outros saberes a partir deles, assim
como desenvolver atitude crítica frente aos conteúdos veiculados
(BRASIL, 1998a, p. 143).

Contudo, é necessário que se tenha um planejamento em todas as práticas do
ensino. “Planejar a prática significa ter uma ideia clara dos objetivos que queremos
alcançar com ela. Significa ter um conhecimento das condições em que vamos atuar,
dos instrumentos e dos meios de que dispomos” (FREIRE, 1989, p. 47), inclusive para
uso da televisão enquanto tecnologia, pois nem sempre os conteúdos transmitidos
suprem as necessidades do currículo e/ou do planejamento escolar. Por isso,
“Propostas desse tipo favorecem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à
linguagem oral e escrita, e de uma atitude crítica diante da televisão como veículo de
informação e comunicação” (BRASIL, 1998a, p. 143).
Dá-se ênfase ao rádio também, pois entende-se que “O rádio, na escola, pode
ser usado para desenvolver uma atitude que possibilite uma escuta reflexiva e crítica:
identificar, selecionar, relacionar, imaginar a partir da audição” (BRASIL, 1998a, p.
145).
Já a subseção seguinte pontua alguns mitos e verdades que permeiam a
comunidade escolar no que se refere especificamente à ação do professor, no qual
no lugar de “[...] continuar no papel de transmissor de conhecimentos, deve
desenvolver sua capacidade reflexiva, autonomia e postura crítica e cooperativa, para
realizar mudanças educacionais significativas e condizentes com as necessidades
atuais” (BRASIL, 1998a, p. 155). Dessa forma,
A tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de
ação didática, com o objetivo de criar ambientes de ensino e
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aprendizagem que favoreçam a postura crítica, a curiosidade, a
observação e análise, a troca de ideias, de forma que o aluno possa
ter autonomia no seu processo de aprendizagem, buscando e
ampliando conhecimentos (BRASIL, 1998a, p. 156).

É necessário, portanto, uma cuidadosa reflexão por parte de todos que
compõem a comunidade escolar, para que a tecnologia possa de fato contribuir para
a formação de indivíduos competentes, críticos, conscientes e preparados para a
realidade em que vivem (BRASIL, 1998a, p. 157). Nota-se, nesse segundo documento
oficial, a ênfase dada aos adjetivos crítico(s)/crítica(a) para caracterizar todo o
processo educacional.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN-EM) são
divididos em quatro partes, a saber: parte I – Bases Legais; parte II – Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias; parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias; parte IV – Ciências Humanas e suas Tecnologias. A análise é feita
apenas da parte II por delimitar a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
dentro da proposta do Ensino Médio (BRASIL, 2000).
No que tange ao sentido do aprendizado na área, os PCN-EM dizem que “[...]
o espírito crítico não admite verdades sem uma investigação do processo de sua
construção e representatividade” (p. 7). “Tal exercício pressupõe a formação crítica
frente à própria produção e a necessidade pessoal de partilhar sentidos em cada ato
interlocutivo” (p. 9). Mais adiante, os PCN-EM enfatizam na importância de “[...] não
só promover o desenvolvimento tecnológico do País com vistas à competição política
e internacional, mas também desenvolver uma consciência crítica” (p. 12).
Já na seção sobre “Conhecimentos de Língua Portuguesa”, houve
preocupação com “[...] a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual
e do pensamento crítico com flexibilidade” (p. 17) – aspectos imprescindíveis à
formação do aluno nesta etapa educacional.

Dessa forma, consciente e responsável, o aluno poderá fazer
previsões e escolhas adequadas na fala/escrita, bem como olhar para
o texto de forma crítica, ampliando os significados para além da
palavra escrita. Poderá ver-se no texto e ver o texto como objeto,
dialogar com o “outro” que o produziu, criar seu próprio texto (p. 22).

Interessante na passagem acima é relacioná-la com as lições de Paulo Freire
a respeito do desenvolvimento de métodos que propiciem uma educação crítica,
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reflexiva e questionadora, portanto transformadora da realidade. Uma educação em
que o ato de ler “[...] se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE,
1989, p. 9).
Na seção que trata dos conhecimentos em Língua Estrangeira Moderna (LEM),
não foi encontrado nenhum dos referidos adjetivos, apenas nos PCN-EF de LE
(BRASIL, 1998b) houve ocorrência deles, por exemplo: “Os temas centrais nesta
proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos
sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira” (BRASIL, 1998b, p. 15). Dessa
forma, “Deve-se considerar ainda que a consciência crítica de como as pessoas usam
estes tipos de conhecimento traz para o aluno a percepção da linguagem como
fenômeno social, o que é caracterizado aqui como a natureza sociointeracional da
linguagem” (p. 35). Para tanto, “Há de se evitar teorias totalizantes de reprodução
social e cultural [...] para se chegar a um paradigma crítico que reconheça o papel do
ser humano na transformação da vida social” (p.40).

Nesse sentido, a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel
hegemônico nas trocas internacionais, desde que haja consciência
crítica desse fato, pode colaborar na formulação de contra-discursos
em relação às desigualdades entre países e entre grupos sociais [...]
A ausência dessa consciência crítica no processo de ensino e
aprendizagem de inglês, no entanto, influi na manutenção do status
quo ao invés de cooperar para sua transformação (p. 40).

Ao dissertar sobre a relação que há entre o ensinar e o aprender uma LE com
a abordagem dos temas transversais, os PCN colocam em evidência a importante
atuação dos professores no que diz respeito à seleção de textos que podem ser
trabalhados com eficácia na sala de aula. Assim, “Cabe aos professores exercerem
seu sentido crítico na escolha do conteúdo tematizado” (p. 44). Afinal, “[...] aprender
uma língua, seja materna, seja estrangeira, é aprender a relacionar-se com o outro a
fim de compartilhar com ele um universo de referências” (AZEREDO, 2007, p. 33).
Na subseção que aborda a questão das escolhas sistêmicas, o adjetivo crítica
aparece duas vezes.
A consciência crítica de como a linguagem é usada no mundo social
pode ser bem desenvolvida em Língua Estrangeira [...]. Além disso, a
consciência crítica em relação à linguagem possibilita o surgimento
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de novas práticas sociais por meio da criação de espaços na escola
para a construção de contra-discursos9 (p.47).

Trabalhar com a linguagem é “furar cercas”, como bem diz Gnerre (1998, p.
16), pois aquela “[...] constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso
ao poder, ela também se constitui o instrumento imprescindível para romper o
bloqueio”. Não há como trabalhar bem a linguagem sem buscar criticidade. Nesse
sentido, esclarece-se o que vem a ser essa consciência crítica com o seguinte trecho:
Consciência crítica da linguagem tem a ver com a consciência de
como as pessoas usam a linguagem para agirem no mundo social a
partir de seus projetos políticos e da representação que fazem dos
seus interlocutores (branco, rico, patrão, homem, hetero-sexual10,
falante de uma variedade hegemônica etc.) (p. 47).

Um aspecto de grande relevância nesta parte do PCN é o desenvolvimento da
criticidade do aluno quando o ensino se volta para as questões culturais (tradição,
costumes, hobbies) dos povos que falam a língua que está sendo ensinada.

Trata-se de algo extremamente enriquecedor para o aluno, que
constrói uma compreensão mais real do que é a complexidade cultural
de um país e também uma percepção crítica das tradicionais visões
pasteurizadas e unilaterais de uma cultura (por exemplo, as visões
tradicionais de que os ingleses tomam chá às cinco horas da tarde ou
de que são todos extremamente polidos) (p.48).

Entretanto, sendo a LI hodiernamente usada de forma ampla em todas as
partes do planeta, não é coerente tomá-la como língua de determinado país. “As
pessoas podem fazer uso dessa língua estrangeira para seu benefício, apropriandose dela de modo crítico” (p. 49). Portanto, no ensino de LE, processos metacognitivos
compreendem também consciência linguística, ou seja, “[...] a consciência dos
conhecimentos (sistêmico, de mundo e da organização textual) que o usuário possui
como também a consciência crítica de como as pessoas usam esses conhecimentos
na construção social dos significados” (p. 63).

A ortografia da palavra “contra-discursos” foi mantida, respeitando a originalidade do documento
oficial.
10 Assim também ocorre com a palavra “hetero-sexual”, cuja grafia foi mantida. Atualmente, a partir do
Novo Acordo Ortográfico, essas palavras são escritas assim: contradiscursos e heterossexual.
9
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Na parte que trata dos objetivos gerais do ensino de LE no EF, o documento
ressalta, com relação à hegemonia do inglês em detrimento a outras línguas, que “É
verdade que o inglês predomina – e a consciência crítica dessa situação deve ser
considerada –, mas há razoável quantidade do uso de outras línguas, tais como o
italiano, o francês, o espanhol, o alemão, dependendo do contexto e das regiões” (p.
65).
Ao longo dos quatro anos, espera-se que o aluno do EF construa com o ensino
de LE, “[...] consciência lingüística11 e consciência crítica dos usos que se fazem da
língua estrangeira que está aprendendo”, além de outras habilidades (p. 67). Quanto
aos eixos de conteúdo, “[...] referem-se não só à aprendizagem de conceitos e
procedimentos como também ao desenvolvimento de uma consciência crítica dos
valores e atitudes em relação ao papel que a língua estrangeira representa no país
(p. 71)”.
Mais adiante, verifica-se que, quanto à compreensão escrita, o aluno dever ser
capaz de “[...] demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos do texto, em
relação ao modo como escritores e leitores estão posicionados no mundo social” (p.
84); e quanto aos softwares para ensino de LE, “[...] é necessário adotar uma atitude
crítica ao examiná-los, a fim de certificar-se que não sejam meras reproduções de um
tipo de instrução programada popular nas décadas de 60 e 70” (p. 87).
Sobre o aspecto da pós-leitura, o documento evidencia que,

Ao final da leitura, o professor poderá planejar atividades destinadas
a levar os alunos a pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar,
criticamente, as idéias12 do autor. O foco essencial é no
relacionamento do mundo do aluno com as idéias do autor. Esses
aspectos mais críticos evidenciados nesta fase devem perpassar toda
a atividade de leitura, embora pedagogicamente estejam
concentrados aqui (p. 92).

Nas orientações didáticas para o ensino da compreensão oral, tem-se alguns
exemplos de tarefas de compreensão oral, cuja meta é “[...] desenvolver consciência
crítica de que os interlocutores ocupam posições diferentes na instituição” (p. 96).
Para que isso seja possível, é necessário que “[...] o professor aprenda a refletir sobre
11

A ortografia foi mantida do documento original, mas de acordo com a nova ortografia, o trema foi
abolido das palavras, exceto das palavras estrangeiras e seus derivados.
12 O mesmo se justifica nesta nota: a manutenção da ortografia do documento oficial, agora com relação
ao acento agudo do termo idéias. Contudo, segundo a nova ortografia, as paroxítonas que possuem
ditongos abertos (ei, oi) perderam o acento agudo. Logo, passa-se a grafar assim: ideias.
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sua prática de forma sistemática. É esta reflexão que vai gerar massa crítica na
comunidade de professores de que participa, levando ao desenvolvimento na
profissão” (p. 109).
Quanto às Ocem, algo muito interessante foi notado. É o único documento
oficial que traz em seu texto o termo “LC”. Isso só vem reforçar a importância deste
estudo e suas contribuições no ensino de línguas e a preocupação que o próprio
governo federal tem demonstrado para que se formem cidadãos críticos. Elas
explicitam que
[...] as questões que buscam desenvolver o letramento crítico levam
em conta o trabalho que vinha sendo realizado em leitura nas escolas
nos últimos anos. Ou seja, continua-se trabalhando a compreensão
geral, dos pontos principais e as informações detalhadas do texto,
assim como os elementos lingüístico13-textuais oferecidos pelos textos
selecionados, os quais contribuem para a compreensão e o exercício
de interpretação (construção de sentidos). O letramento crítico
representa uma ampliação e uma definição desse trabalho de leitura
no que se refere à expectativa de desenvolvimento crítico dos alunos
(OCEM, 2006a, p.116).

Para ampliar a percepção acerca do tão almejado trabalho de leitura, “[...] que
visa a um letramento crítico, ganham ênfase as representações e as análises a
respeito de diferenças, tais como: raciais, sexuais, de gênero e as indagações sobre
quem ganha ou perde em determinadas relações sociais” (OCEM, 2006a, p. 116).
Então, na intenção de esclarecer para o leitor a diferença entre leitura crítica e LC, as
Ocem – baseadas em Gina Cervetti, Michael Pardales e James Damico – apresentam
um quadro comparativo, que é demonstrado a seguir.

13

A ortografia anterior ao Novo Acordo Ortográfico foi mantida do documento original, mas de acordo
com a nova ortografia, o trema foi abolido das palavras, exceto das palavras estrangeiras e seus
derivados.
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Quadro 1 – Leitura crítica X Letramento crítico
Área

Conhecimento

Realidade

Autoria

Educação

Leitura crítica
Conhecimento – por meio de
experiência
sensorial
e
raciocínio
Fatos – realidade
Distinguem-se
os
fatos
(objetivos) das inferências e
dos julgamentos (subjetivos) do
leitor
Pode ser conhecida
Serve como referência para a
interpretação

Letramento crítico
Conhecimento – não é natural
ou neutro
Conhecimento – baseia-se em
regras discursivas de cada
comunidade
Logo, o conhecimento é
ideológico
Não há um conhecimento
definitivo sobre a realidade A
realidade
não
pode
ser
“capturada” pela linguagem. A
“verdade” não pode ser definida
numa
relação
de
correspondência
com
a
realidade;
deve
ser
compreendida em um contexto
localizado
O significado é sempre múltiplo,
contestável, construído cultural
e historicamente, considerando
as relações de poder
Desenvolvimento
de
consciência crítica

Detectar as intenções do autor
– base para os níveis mais
elevados
da
interpretação
textual
Desenvolvimento de níveis
elevados de compreensão e
interpretação
Fonte: CERVETTI; PARDALES; DAMICO (2001).

Mais adiante, as Ocem sugerem planejamento para desenvolver a leitura,
focando no letramento e na leitura críticos a partir de um tema gerador. Dessa forma,
elas frisam a necessidade de reflexão no ensino de LE, enfatizam o desenvolvimento
do cidadão na própria prática do ensino da língua que favorece discussões sobre
diversos valores, como o da inclusão, por exemplo, quanto à aquisição da segunda
língua; também introduzem “[...] as teorias sobre letramento, multiletramento,
multimodalidade e hipertexto e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas
Estrangeiras por meio dessas teorias” (OCEM, 2006a, p. 122).
Em se tratando da BNCC – documento normativo indicador da concomitância
orgânica e progressiva de aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todo
e qualquer aluno no processo da EB “[...] de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua
o Plano Nacional de Educação (PNE)” (BRASIL, 2018, p. 7) –, cabe analisar a
recorrência do emprego dos adjetivos crítico/crítica, uma vez que foi o documento
oficial que mais contabilizou esses determinantes, mas também é o maior documento,
contando com 600 páginas. Só para relembrar, foram 129 adjetivos encontrados.
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Na página 14, o documento já alerta para o compromisso que tem com a
educação integral do indivíduo, que vai além da EB, como se lê abaixo:

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável
requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com
discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais,
aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação
e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as
diversidades (BRASIL, 2018, p, 14).

Em seu texto, a BNCC privilegia linhas, toadas, coloridos e contornos e demais
diversidades no cotidiano escolar viabilizadas por variadas manifestações artísticas,
científicas, culturais, locais, regionais, universais por facultarem ao aprendiz
experienciar o mundo em suas expressões e linguagens. As artes, por exemplo, são
um manancial inesgotável. O contato regular com elas criam no sujeito uma
identidade, produção própria, autoral. “Essas experiências, por sua vez, contribuem
para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico,
o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca” (p. 41). Eis aí
a preocupação da BNCC com a criticidade delegando à Educação Infantil o
compromisso em promover tempo e espaço para manifestações diversas. E justifica
que a apreciação artística iniciada na primeira infância fomenta sensibilidade,
criatividade e expressão pessoal da criança, levando-as a buscarem por si mesmas a
cultura, as artes e demais repertórios de ampliação de seu mundo.
Nos anos iniciais do EF, o documento adverte sobre a importância de
valorização e problematização de vivências/experiências particulares e familiares
inseridas pelas crianças por meio da ludicidade, atividades interativas, escutas/falas
sensíveis nos variados espaços da escola (sala de aula, pátio, biblioteca, dentre
outros). Conforme a BNCC, “Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as
entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de
modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico (p.
355)”. É patente a visibilidade que o texto da BNCC dá ao uso do termo crítico(a,s),
em especial nos primeiros anos escolares, quando as crianças se despertam para a
curiosidade das Ciências Humanas – fase que deve ser bem aproveitada pelo docente
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levando-as a observarem o mundo (paisagens, fotos, eventos, depoimentos) e
estabelecerem devidas comparações. Mais adiante, lê-se no documento:

Nessa mesma direção, é também finalidade do Ensino Médio o
aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando sua
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico. Tendo em vista a construção de uma sociedade
mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária [...] (p.
466).

Desse rastreamento dos adjetivos crítico/crítica, infere-se que seu uso remete,
quase sempre, ao desenvolvimento da linguagem, da autonomia, da criticidade e que
poderia ser resumido nestas palavras de Koch (2003, p. 10): “[...] descrever e explicar
a (inter)ação humana por meio da linguagem, a capacidade que tem o ser humano de
interagir socialmente por meio de uma língua, das mais diversas formas e com os mais
diversos propósitos”.

2.2 Da alfabetização ao letramento crítico: algumas considerações

Do desenvolvimento progressivo do conceito de alfabetização chegou-se ao
conceito de letramento. Antes, portanto, de adentrar o tema do letramento, convém
que se conheça o seu itinerário de formação, que aos poucos vai englobando consigo
o viés da criticidade. Lê-se, por exemplo, no Dicionário Houaiss da língua portuguesa
que alfabetização é o “[...] ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras”
(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 150). Vê-se que aí não há qualquer associação com o
termo crítico ou um seu cognato. Entende-se que quem aprende as primeiras letras,
escrevê-las e decifrá-las num texto, está alfabetizado.
Segundo Soares (2001, p. 45), a palavra analfabetismo, além de ser familiar, já
fora empregada há séculos, inclusive em textos da época em que éramos Colônia de
Portugal. O interessante é que durante tanto tempo usou-se um substantivo que nega
o estado ou a condição de saber ler e escrever; porém, não se sentiu necessidade de
empregar um substantivo que afirmasse quem soubesse ler e escrever o código
linguístico apenas (como alfabetismo, por exemplo), mas que soubesse empregar a
leitura e a escrita de modo eficiente na sociedade, como prática social (alfabetização).
E foi assim que, no decurso do século XX, esse conceito foi gradativa e largamente
ampliado, ressignificado, com estudiosos voltados a questões sociais e políticas que
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não concebiam alfabetizado quem apenas conseguia codificar/decodificar o código
linguístico. Era preciso algo mais, como saber “[...] usar a linguagem escrita para
exercer uma prática social em que essa modalidade da língua é necessária”
(SOARES, 2005, p. 47).
Na década de 1940, o Censo registrava como alfabetizado quem declarava
simplesmente saber desenhar o próprio nome. Entre 1950 e 2000, houve um avanço
no questionário do Censo. Era tido como alfabetizado aquele que declarava saber “[...]
ler e escrever um bilhete simples”. Nesse sentido, leitura e escrita são concebidas
como o exercício de uma prática social que, por sinal, de extrema necessidade. Na
transição entre os séculos XX e XXI, definem-se os índices de alfabetizados
funcionais. Antônio Augusto Gomes Batista define analfabeto funcional aquelas “[...]
pessoas que, embora dominem as habilidades básicas do ler e do escrever, não são
capazes de utilizar a escrita na leitura e na produção de textos na vida cotidiana ou
na escola, para satisfazer às exigências do aprendizado” (BATISTA, 2006, p. 15).
Portanto,

os

índices

de

alfabetizados

funcionais

são

determinados

considerando critérios como nível de escolaridade, anos de estudo, conclusão de
série(s) ou segmento(s) do ensino, de onde se infere a necessidade de uma nova
concepção de alfabetização, pois aquela dada por Houaiss já não abarca
satisfatoriamente, na atualidade, a noção do termo. “A sociedade atual, extremamente
grafocêntrica14, isto é, centrada na escrita, exige também o saber utilizar a linguagem
escrita nas situações em que esta é necessária, lendo e produzindo textos com
competência” (SOARES, 2005, p. 50).
A abrangência conceitual foi tão distensa que demandou a emergência de um
novo termo que designasse a gama de conhecimentos, atitudes e capacidades
indispensáveis nas práticas linguísticas sociais, isto é, de ler e produzir textos, o
letramento – um conceito que “[...] envolve, portanto, sutilezas e complexidades
difíceis de serem contempladas em uma única definição” (SOARES, 2009, p. 65).
A palavra letramento surge então para nomear um dado fenômeno que não
existia – ou se existia os estudiosos não davam conta dele – e, por isso, não se tinha
uma designação específica para tal. É uma tradução para o português da palavra

Maria do Rosário Longo Mortatti define sociedades grafocêntricas como “[...] sociedades organizadas
em torno de um sistema de escrita e em que esta, sobretudo por meio do texto escrito e impresso,
assume importância central na vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o mundo
em que vivem” (MORTATTI, 2004, p. 98).
14
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inglesa literacy (the condition of being literate) cuja definição é “condição de ser
letrado” (SOARES, 2001, p. 35). Tem-se, então,
[...] uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver
na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado [...].
Ou seja: A pessoa que aprende a ler e a escrever – que se torna
alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a
envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita – que se torna
letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever – é
analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da
escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita
(SOARES, 2001, p. 36).

Assim, à proporção que o analfabetismo foi sendo superado, reduzindo-se o
quantitativo

de

quem

não

sabia

ler/escrever,

o

vocábulo

letramento

foi

concomitantemente ganhando espaço numa sociedade mais e mais grafocêntrica e
mais exigente, pois não seria suficiente o saber ler/escrever num mundo banhado de
múltiplas linguagens. Percebe-se a visibilidade desse novo fenômeno com o
decréscimo do analfabetismo, com os avanços sociais, culturais, econômicos e
políticos que consigo inserem no mundo práticas de leituras e escritas inusitadas, que
exigem do sujeito o devido letramento em face de inovadoras atividades laborais, de
lazer e (por que não?) de viver. Nova situação, novo fenômeno e, obviamente, um
novo léxico se instaura: o letramento (SOARES, 2001, p. 45-46).
Evento semelhante se deu com o termo criticidade agregado ao letramento – a
expressão letramento crítico, conforme a proposta de entendimento desta: uma
prática de leitura em que o sujeito leitor dialoga criticamente com os textos que lê.
Pesquisas vêm surgindo e apontando para a percepção de que o simples trânsito que
a leitura e a escrita propiciam por entre as práticas sociais não são suficientes para o
exercício da cidadania, que demanda questionamento e LC diante das informações e
das situações estabelecidas. Consoante Duboc e Ferraz (2011), o LC se funda nos
estudos da teoria crítica de educação, decorrente da pedagogia de Paulo Freire ao
vislumbrar o empoderamento social das pessoas. Cassany e Castellà (2010), porém,
explicam que as origens do LC emergem destas teorias, resumidas desta forma neste
texto:
i) Pedagogia Crítica de Freire, Macedo e Giroux, uma vez que estas consistem
na suplantação da desigualdade reproduzida tanto pela inacessibilidade do
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saber quanto pela educação mecanicista, dois vieses que clamam por
superação em razão do comprometimento da curiosidade crítica do aluno;
ii) Teoria crítica da Escola de Frankfurt embasada tanto no projeto de
emancipação do homem, defendido por Horkheimer e Adorno, quanto na Teoria
do Agir Comunicativo de Habermas como condição basilar da ética do discurso;
iii) Análise do Discurso Crítica de Van Dijk, Fairclough e Wodak, cujos estudos
se fundam em interpretações focadas na legitimação da desigualdade em
práticas discursivas;
iv) estudos de Gee, Barton, Zavala e Ames, os quais também propuseram o uso
do termo literacidad;
v) Pós-estruturalismo de Derrida e Foucault, de superação da ótica
estruturalista de quaisquer áreas do conhecimento, cujo ponto de partida são
os processos discursivos de categorização e identificação do sujeito;
vi) estudos linguísticos e literários de Halliday (pela relacionação que
estabeleceu entre gramática/interação social, uma associação inevitável entre
língua/usos que os falantes fazem desta) e Bakhtin (seus estudos de gêneros
discursivos, dialogismo e polifonia, aplicáveis a abordagens de textos);
vii) estudos culturais e políticos contemporâneos.

Para ilustrar esse resumo, segue um quadro demonstrativo das teorias acima
na perspectiva de Cassany (2014).

53

Quadro 2 – Principais correntes e autores que originaram o LC
Corrente

Autores

Pedagogía Crítica

Freire, Macedo, Giroux

Escuela de Frankfurt:
Horkheimer, Adorno,
Habermas

Teoría Crítica

Análisis del Discurso Crítica

Van Dijk, Fairclough, Wodak
Australia: Luke, Freebody.

Nuevos estudios de literacidad

Gee, Barton, Zavala, Ames

Postestructuralismo

Derrida, Foucault

Halliday

Estudios linguísticos

Retórica contrastiva
Appraisal Analysis

Kaplan, Connor, Canagarajah

Conceito/Proposta
La literacidad es el medio para
desarrollar la conciencia crítica,
repensar la propia identidad y
transformar la sociedad.
“esfuerzo intelectual por no
aceptar sin reflexión y por
simple hábito las ideas, los
modos de actuar y las
relaciones
sociales
dominantes.”
Max Horkheimer.
El habla expresa, reproduce y
legitima las desigualdades
sociales.
La escritura es un objeto social
y una práctica cultural. Se
comprende mejor prestando
atención al contexto.
El discurso construye la
identidad,
las
relaciones
sociales y la visión del mundo
del lector. Los textos no pueden
interpretarses
de
forma
absoluta. Estudios culturales.
Relación entre gramática y
registro (contenido ideológico,
relación social y forma textual).
Cada comunidad de habla y
epistémica desarrolla géneros
discursivos
propios:
la
multiliteracidad.

J. Martin, White, etc.
Fonte: Adaptado do texto Literacidad crítica:
leer y escribir la ideologia, de Cassany (2014, p. 93).

No Brasil, ao iniciar formalmente a educação crítica com a Pedagogia do
Oprimido, Paulo Freire possibilita a entrada do termo LC, já que “[...] parte da premissa
de que a linguagem tem natureza política, em função das relações de poder nela
presentes” (MONTE MÓR, 2013). Assim, nos anos 1980, mais precisamente em 1986,
Mary Kato publica a obra No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, na
qual explicita que a função da escola é tornar sua clientela funcionalmente letrada em
condições de responder com competência às solicitações sociais de uso/prática da
escrita (KLEIMAN, 1995, p. 42).
Magda Soares também atribui o primeiro emprego do termo letramento a Mary
Kato com a referida obra. Mais tarde, em 1995, aparece a publicação de dois livros,
assim intitulados: Os significados do letramento (Org. Angela Kleiman) e Alfabetização
e Letramento (Leda V. Tfouni) (SOARES, 1999, p. 33). Entretanto, explica Katlen
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Böhm Grando que o processo de letramento surgiu nos anos 1980 no Brasil com os
estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, as quais,

Sem utilizar o termo letramento, as autoras já defendiam a
alfabetização como um processo indissociável do contexto do aluno e
criticavam práticas mecânicas, repetitivas e sem sentido. As autoras
também questionavam a utilização de textos artificiais no processo de
alfabetização, defendendo o uso de textos reais, que fizessem parte
do contexto das crianças e pudessem, desta forma, propiciar
aprendizagens significativas (GANDO, 2012, p. 7).

Interessante a colocação do uso de textos reais em vez de texto artificiais nas
práticas de ensino de leitura e escrita, pois a escola deve ser um microcosmo do
mundo fora dela, e não um simulacro dele. Nesse sentido, as aulas de letramento de
LE (inclui-se aí o E/LE) precisam seguir essa orientação para que o ato de ler possa
ser considerado como uma atividade que, a despeito de ser realizada individualmente,
se completa num contexto social demandando atitudes de decodificação mas que se
alonga à compreensão e elaboração de sentido do que se leu. E pode ir além. O seu
resultado pode habilitar o leitor a uma participação dinâmica nas convenções sociais
letradas, pode transcender os muros da escola, onde, de fato, a vida acontece, onde
as práticas sociais deixam de ser simulações. Nesse cosmo, a escrita está em toda
parte, permeada de sistemas simbólicos e de tecnologia, o que abrange sobremaneira
a concepção de letramento, extrapolando o mundo da escrita (KLEIMAN, 2008, p. 20)
e atingindo o letramento social, referente às habilidades requisitadas pelas práticas
sociais, quase sempre bem distintas das práticas escolarizadas.
Os estudos do letramento consistem em uma das linhas de estudos
linguísticos que melhor condensa as pesquisas teóricas, ou seja,
explicações e descrições sobre o fenômeno com o interesse social,
com o estudo aplicado, pois os resultados obtidos das pesquisas
podem vir a modificar a sociedade, evitando a exclusão dos indivíduos
que, por razões múltiplas, não tiveram a oportunidade de aprender o
código escrito (KLEIMAN, 1995, p. 63).

Ainda, segundo Kleiman (1995, p. 19), o letramento é “[...] um conjunto de
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos, para fins específicos”. Frisa-se que as
investidas nessa perspectiva fizeram com que o ensino de LE transcendesse os
entraves das formalidades da língua e dos contextos comunicativos pautados tão
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somente em técnicas de decodificação, ensino gramatical sem qualquer finalidade de
uso, memorização para considerar a prática social como objetivo do aprendizado,
fundamentado nas concepções acerca do letramento com vista à emancipação
intelectual, à tomada de consciência do lugar que cada indivíduo ocupa na hierarquia
da sociedade.
Percebe-se o quão importante foi Paulo Freire na abertura de horizontes para
os fundamentos do letramento ao tocar no ponto nevrálgico da conscientização, ainda
que não seja considerado como seu precursor. Mas a formação cidadã como requisito
para a autonomia, para o crescimento intelectual e reflexivo, que privilegiam diferentes
letramentos, são temas caros para Freire.
Há uma trilogia responsável pela interação do indivíduo com os textos que o
circundam, de modo proficiente:
i)

letramento multissemiótico,

ii) multiletramentos e
iii)

LC

–

segmentos

inter-relacionados

processados

contínua

e

simultaneamente (ROJO, 2009; 2012).
O primeiro é decorrente do volume imenso e diverso de informações circuladas
pelas mídias eletrônicas cuja relação palavra/imagem se torna cada vez mais
inovadora e veiculada em tempo real, diminuindo distâncias espaço-temporais e
integrando inusitados mecanismos semióticos: sons, vozes, desenhos, fotos, artes
gráficas, emoticons, links, hipertextos. Um mundo a ser lido demandando proficiência
e que se descortina na contemporaneidade usurpando todos os espaços sociais, uma
dança de multissemiose que perpassa as modalidades da linguagem verbal e não
verbal (ROJO, 2009). Isso requer do professor uma reflexão pedagógica incisiva sobre
teoria e prática. Elli Benincá (2002) adverte sobre o problema de tentativas ousadas
no ensino com objetivos inovadores e revolucionários que não conseguem
transformar-se em processos de mudança social. De qualquer forma, é preciso sair
da zona de conforto, mas ir devagar e consciente do que se faz.
Concomitantemente ao letramento multissemiótico se atrelam, no ato da leitura,
os multiletramentos, envolvendo situações socioculturais distintas as quais carregam
consigo valores também distintos, políticos, econômicos, filosóficos, morais e outros
tantos que tocam questões de identidade e diversidade. Daí se depreende o equívoco
de se ensinar língua de modo descontextualizado. Os multiletramentos se ajustam às
práticas letradas da sociedade contemporânea cujos textos que por ela circulam
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reportam à multiplicidade e à semiótica (ROJO, 2012). Nesse diapasão, o trabalho
com o multiletramento nas aulas de língua (e, em especial, nas atividades de leitura)
demanda que os aprendentes se comprometam efetivamente nas argumentações, de
modo crítico.
O LC, por seu turno, exerce uma função preponderante na formação crítica dos
indivíduos. É com criticidade que os discursos precisam ser entendidos e analisados,
passados por várias interpretações até se chegar ao entendimento dos contextos
social, político e ideológico de sua produção. Trabalhar o LC encorajando os alunos a
práticas leitoras alternativas suscita questionamentos e críticas. Mais que isso: “[...]
pressupõe a progressão de estratégias para melhor falar, reescrever e contestar os
textos do cotidiano” (LUKE; FREBODY, 1997, p. 218).
Com efeito, com o LC é possível aos alunos, diante de textos/discursos
perceberem “[...] seus valores, suas intenções, suas estratégias, seus efeitos de
sentido. Assim, o texto já não pode mais ser visto fora da abrangência dos discursos,
das ideologias e das significações” (ROJO, 2009, p. 112). Considerando as ideologias
que perpassam os textos, o professor há de partir do princípio de que os significados
destes, no ato da leitura, precisam ser reconstruídos.
Também Elzimar Costa frisa a necessidade do LC nas práticas de leitura e
escrita, em todo o ensino e nas aulas de LE argumentando que tais práticas
elaboradas na sociedade se relacionam às relações de poder, perpassadas de
ideologia, corroborando que nenhum letramento é neutro. Daí a necessidade da
promoção do multiletramento e do LC propiciando reflexão crítica acerca de “usos,
valores e funções dessas práticas” (COSTA, 2012, p. 992).
Enfim, as reflexões sobre alfabetização, o avanço de suas abordagens e a
emergência do termo letramento foram simultaneamente um avanço que repercutiu
no ensino e aprendizagem no que toca leitura e escrita. Katlen Böhm Grando explica
que “[...] o termo letramento vem gradativamente substituindo o termo alfabetismo, no
entanto, ainda podemos encontrar o termo alfabetismo na literatura especializada”
(GANDO, 2012, p. 3).
Deixa-se claro aqui que não foi nossa pretensão exaurir o tema, foi tão somente
trazer à baila o suficiente para suscitar a reflexão do LC e da necessidade
indispensável de seu desenvolvimento nas aulas de LEsp, bem como (questões
deslindadas a seguir) de propostas pertinentes e de discussão sobre seu impacto no
ensino.
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2.3 Letramento crítico: propostas e impactos no ensino

Na linha de raciocínio em que este texto vem se desenvolvendo, pode-se dizer
que ler um texto criticamente demanda um sujeito em ação e interação.
Contrariamente, o apagamento desse sujeito inviabiliza a leitura crítica, pois o leitor
não se vê aí, no contexto social da leitura, não dialoga com as implícitas práticas
discursivas, desativa qualquer processo de interlocução, e o texto, por sua vez, se
restringe a um simples expediente superficial de análise.
Elisa Guimarães Pinto (2009) propõe ao professor a tarefa de familiarizar o
aluno com as codificações textuais mais frequentes nas diferentes práticas discursivas
para que possa aprender a ler criticamente. Nesse sentido, a leitura crítica de um texto
implica necessariamente e da mesma forma a leitura crítica do mundo. Menezes de
Souza (2011a, p. 293) propõe que o LC esteja direcionado a “[...] fazer o aluno ir além
da aparência da verdade; fazer o aluno refletir sobre aquilo que pensa que é natural e
verdadeiro [...]. Levar o aluno a perceber que para alguém que vive em outro contexto
a verdade pode ser diferente”. E, por essa ótica,

A leitura polissêmica, acreditamos, se alinha à proposta do Letramento
crítico no sentido de reconhecer a heterogeneidade, a flexibilidade de
construção de sentidos, portanto, o respeito aos diferentes modos de
pensar. É a oportunidade de educar para o respeito às diferenças
(OLIVEIRA, 2016, p. 50).

Para tornar o aluno letrado criticamente, Roxana Rojo propõe que a escola
traga “[...] para dentro de seus muros não somente a cultura valorizada, dominante,
canônica, mas também as culturas locais e populares e a cultura de massa, para
torná-la vozes de um diálogo, objetos de estudo e de crítica” (ROJO, 2009, p. 115).
De fato, um dos importantes caminhos da escola é levar sua clientela a refletir e
dialogar com outros textos/discursos e culturas, deixar de ser exclusivamente formal
e conteudista para ser mais “[...] discursiva, localizando o texto em seu espaço
histórico e ideológico e desvelando seus efeitos de sentido, replicando a ele e com ele
dialogando” (ROJO, 2009, p. 120).
Os efeitos do LC desenvolvido na escola, ao provocarem reflexões sobre a
realidade, participação acadêmica, cooperação institucional e liberdade de expressão
e pensamento, rompem paradigmas engessados no ensino, rompem relações
hegemônicas na área educacional, uma vez que sua base é democrática, o que faz
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os indivíduos pensarem duas vezes antes de repetir clichês, de reproduzir discursos
prontos. E, em vez disso, o LC estabelece pontes culturais entre indivíduos diferentes,
entre o eu e o outro, ao mesmo tempo em que abre perspectivas de autoconhecimento
e da própria cultura.
E, nesse sentido, o LC dialoga com as propostas de Pedro Demo (2012) acerca
de linguagem, como sustentáculo da comunicação, da identidade sociocultural do
sujeito cidadão. Isso tudo, conforme Jordão (2014, p. 205), sem que mesmo exista
“[...] um método específico, um determinado receituário, um conjunto de
procedimentos recomendado”. O LC se funda “no profundo respeito aos
conhecimentos locais [...] referenciado por princípios gerais compartilhados pela
comunidade escolar”.
Os efeitos do LC fomentam o exercício com as diferenças, razão pela qual
Baptista (2010) sublinha que a aprendizagem de LE demanda uma abrangência de
dimensão significativa que induza o aluno à construção de seu arcabouço acerca de
mundo, sociedade, diversos discursos, textos e contextos. Aliás, o armazenamento e
seleção dessa bagagem estão presentes na vida desde o nascimento, no seio familiar,
onde participa “[...] de todas as decisões importantes apresentadas na vida de cada
indivíduo” (OLIVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2016, p. 2). Esse transcurso inclui o saber
ouvir a si próprio e ao outro. E, para tanto é preciso silenciar na escola sob a
perspectiva do inter-humano, isto é, uma tentativa de ver o silêncio sob a perspectiva
da dualidade da atitude humana: como um silêncio dialógico ou como um silêncio que
massifica a vida do homem. Inclusive, “A ética do homem é algo que deve ser
resgatado frente também às ocorrências do silêncio” (MORAIS, 2010, p. 12). Já
consoante Fabrício Tetsuya Parreira Ono e João Pedro Fernandes Gomes (2018, p.
81), “[...] a proposta é ouvir-se escutando, uma vez que o processo de construção da
própria identidade está longe de ser individual e independente”, pois,

Num mundo de construções identitárias tão fluidas e multifacetadas,
que não mais aceitam categorizações óbvias, tal exercício de contato
com o outro nunca foi tão importante na formação crítica do cidadão.
Isso porque o letramento crítico assume papel ativo na redução
daqueles conflitos justificados pelas diferenças individuais. Faz isso ao
mostrar ao aprendiz que essas diferenças existem e muni-lo de
ferramentas para que possa tornar um aparente problema em novas
possibilidades de significação. Forma-se, assim, um indivíduo
preparado para o contato com a diversidade social do mundo (ONO;
GOMES, 2018, p. 81).
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Em projeto de LI, realizado no English Club – On-campus conversation, pela
UFMS, na cidade de Três Lagoas, os pesquisadores Ono e Gomes propuseram aos
alunos, num dos encontros sobre gostos e estereótipos, vídeos em que se
evidenciavam estrangeiros reagindo a música e alimentos brasileiros. A proposta ali é
levantar estes questionamentos como porque essa tendência de pensarem dessa
forma, “O que em sua cultura se difere da nossa que pode causar essas diferentes
opiniões? Todas as pessoas dessa nacionalidade pensam dessa forma? E as suas
opiniões sobre as comidas/músicas apresentadas são as mesmas de todo o seu
grupo?” (ONO; GOMES, 2018, p. 82). Em Damasseno, a resposta para tais
interrogações pode ser esta:

Se pensamos no ensino de Espanhol, esse estranhamento se
assevera, uma vez que há um número grande de países que falam a
língua, muitas vezes, vistos como “exótico” em que o hibridismo de
culturas com origens europeias, indígenas, africanas constroem a
cultura latino-americana, que por vezes aproxima ou afasta o
sentimento de pertencimento a essa cultura pelos brasileiros
(DAMASSENO, 2016, p. 46).

Práticas como essa fogem do material didático convencional que, não raro,
elege uma perspectiva dominante, deixando de priorizar as possibilidades de
ampliação da ressignificação da realidade. Esse tipo de proposta multimodal, eclética,
supera a ótica do texto como mera produção escrita. Convém lembrar que um trabalho
dessa natureza não é fruto de aulas improvisadas; pelo contrário: é tarefa
metodológica, cujas teorias devem ser estudadas previamente. Monte Mór (2013, p.
47) propõe mais que isso: “[...] revisar, ampliar e ajustar currículos, epistemologias,
habilidades, capacidades, conceitos de linguagem, de cidadania, a relação escolasociedade, as relações entre professor-aluno (e as identidades destes), a linguagem
em suas habilidades e práticas”. Sendo assim, Maria Eunice Pinheiro de Oliveira
(2016, p. 100) lembra que o LC demanda do professor muito empenho, portanto ele
precisa ser valorizado como profissional (em qualquer grau que esteja atuando); a
escola, por sua vez, precisa disponibilizar materiais que potencializem o ensino de LE,
como os materiais tecnológicos, por exemplo.
Em Porto Velho-RO, Oliveira promoveu uma pesquisa nas aulas de LEsp como
LE, pretendendo a promoção participativa e interativa dos alunos a partir da
abordagem do LC, com foco na leitura discursiva. Para tanto, foi preciso fazer com
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que os alunos tivessem contato com a LEsp também fora da escola para associarem
o aprendizado de sala de aula com a vida prática, de modo a promover uma educação
voltada à cidadania e, por isso mesmo, à participação social. Nesse empenho, “A
revisão e os ajustes na educação estão no bojo do letramento crítico. Novas direções
para a educação, que se volta para a heterogeneidade de seu público pensando em
administrá-las segundo atitudes de respeito às diferenças” (OLIVEIRA, 2016, p. 56).
Portanto, segundo a autora, uma das expectativas do LC é desenvolver nos
alunos virtudes que o levam a ter um comportamento fraterno, trabalhando a
construção do sentimento de empatia, sua consciência e criticidade com vista à
transformação pessoal. O LC tem estreita relação com a construção de um mundo
mais justo, de respeito à alteridade, e a sala de aula se torna espaço apropriado para
essa construção e para a descolonização de mentes. Um espaço maleável, de
promoção constante de aprendizado mediado por múltiplas leituras que impelem o
leitor a (re)interpretar a si próprio, aos outros e ao mundo (OLIVEIRA, 2016, p. 91).
Assim, diante de textos trabalhados em aula, o professor precisa fazer com que
os alunos compreendam “privilégios e apagamentos nas práticas sociais”, desenvolva
neles a percepção de que “[...] os sentidos são construídos nos contextos sociais,
políticos e culturais e podem produzir distintas leituras e interpretações devido aos
determinantes históricos e locais”. Trabalhando nesse sentido, os alunos entenderão
que “[...] não podemos interpretar os textos como quisermos e que, embora haja
leituras semelhantes, isso se dá pelo fato de que os procedimentos de leitura são
compartilhados coletivamente, ou seja, é uma prática social que deve ser adquirida”
(OLIVEIRA, 2016, p. 56).
Não se quer dizer com isso que o texto é intocável. Nada disso. Ele demanda
interpretações, discordâncias seja em partes seja no todo, já que não há uma leitura
singular para um texto. São as leituras plurais que levarão o leitor a se tornar um
sujeito crítico, que assume o seu espaço de autoria. Para o professor promover essas
transformações nos alunos, Oliveira (2016, p. 63) propõe que a posição docente seja
a de “[...] incentivador, aquele que pergunta, questiona, estimula a reflexão, tendo por
finalidade explorar as possíveis leituras de cada um. Não há imposição de uma
ideologia aceita como correta em relação às demais”.
As visões de mundo são plurais e precisam ser cada vez mais ampliadas. Por
conseguinte, ao apresentar diferentes textos aos alunos e diferentes formas de leitura,
docente e discentes ampliam seu cabedal de procedimentos interpretativos do mundo.
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Àquele cabe “[...] especular com seus alunos sobre por que alguns jeitos de ler têm
valor de verdade e outros não, e explorar as consequências, para si e para os outros,
envolvidos ao se adotar um ou outro modo de ler, ver, sentir, existir no mundo”
(JORDÃO, 2014. p. 201). Em face de tais demandas, Mercado (2014, p. 2) destaca a
importância de práticas de letramento digital, advertindo que “Os cursos de formação
docente, muitas vezes não problematizam ou usam as TDIC15 em suas práticas. Os
professores, de maneira geral, têm pouca experiência e alguns apresentam certa
resistência em aplicá-las, talvez por não dominarem as TC”.
Hilary Janks – em sua abundante experiência nos domínios educacionais, tais
como

formação

de

professores,

ensino

de

gramática,

leitura

e

escrita,

desenvolvimento de materiais, salas de aula multilíngues e política de linguagem –
vincula o LC a poder, acesso e diversidade (JANKS, 2016). É bem verdade que o LC
faz emergir uma renovação incessante de conceitos e práticas, bem como a
substituição do discurso autoritário pelo discurso polêmico, no qual o dono da verdade
inexiste, da mesma forma que a verdade absoluta e universal perde seu status e passa
a ser reavaliada, ressignificada e plural.
Agora são as verdades que dependem de procedimentos interpretativos, de
referenciais definidos, os quais “[...] não existem ‘soltos’ no espaço: eles estão sempre
atrelados a práticas sociais muito específicas e localizadas, práticas que os carregam
de valores, que os legitimam e classificam” (JORDÃO, 2014, p. 199).
Enfim, chegou-se à conclusão de que o LC gera muitos impactos e crises no
ensino por romper círculos estabelecidos, substituir doutrinação por problematização,
e hegemonia por diversidade, por desmoronar certezas tidas como definitivas gerando
desestabilidade e, ao mesmo tempo, abrindo possibilidades de construção crítica,
dando voz, protagonismo e empoderamento a todos. Razões como essas colocam o
LC como condição sine qua non para a promoção de uma educação linguística cidadã
e devem estas nortear as políticas linguísticas no ensino de E/LE no País.

15

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
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3 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL

Esta parte do trabalho, num primeiro plano, destina-se a examinar algumas
acepções dos teóricos acerca de políticas linguísticas, para, na sequência, trazer à
tona uma discussão sobre avanços e retrocessos de tais políticas no ensino de LEsp
no Brasil por meio de uma pesquisa nas leis e diretrizes educacionais nacionais e em
documentos oficiais pertinentes. Em último plano, apresenta-se como se dá o ensino
da LEsp nos IFs.
Com tais discussões se cumpre mais um objetivo específico deste trabalho:
traçar uma breve trajetória do ensino de E/LE no Brasil, sublinhando sua inserção no
Instituto Federal e a importância desse ensino no país, incluindo as políticas
linguísticas que o envolvem.

3.1 Conceituando política linguística

Pelo fato de a política linguística vir emergindo mais frequente e intensamente
na esfera acadêmico-científica, pode-se, portanto, afirmar a proliferação de
argumentos com que este campo é interpretado e analisado. As políticas linguísticas,
conforme Cáceres (2014), estão inseridas nas políticas do Estado, pois

Política linguística sempre foi muito mais que a escolha de quais
línguas usar no governo, na educação, ou na lei, que tomar decisões
sobre o meio de instrução nas escolas ou o papel dos tradutores nas
cortes e governos, ou a implementação de resoluções justas de
política estatal. Política linguística tem a ver com o uso das línguas
como parte da governamentalidade linguística (PENNYCOOK, 2006,
p. 64 apud CÁCERES, 2014).

Pennycook (2006) explica que as tomadas de atitudes no tocante ao uso da
língua regulam tanto a língua em si como o pensamento e as ações de uma população
sobre a língua. Desse modo, tanto a escolha estabelecida pela(s) língua(s)
ensinada(s) na instituição escolar quanto também o tratamento pertinentes ao que se
concebe delas, são, de modo igual, manifestações dos dispositivos condutores da
governamentalidade16, isto é, dos discursos e das práticas de governo.
“O termo governamentalidade, cunhado por Foucault, é entendido como 'gestão governamental' ou
'práticas de governo' (MACHADO, 2009, p. XXIII), surge em um momento histórico em que se contrapõe
a um comando soberano – como aquele que um príncipe exerce sobre o seu principado – um governo
16
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Para a aproximação desse arcabouço teórico de nossa realidade, vale
mencionar a Lei 11.161/2005 (instituidora da obrigatoriedade de oferta de LEsp no EM
das escolas brasileiras). É um percurso que parte da fundação das instituições
privadas (como o Instituto Cervantes, por exemplo) para o exercício de atividades
educativas antes de tudo reservadas a profissionais brasileiros formados na área, e
vai até o estabelecimento de bancos (como, por exemplo, o Santander), que usufrui
de alto poder econômico no cenário social brasileiro. Por ocasião da sanção da lei, a
mídia difundiu que o governo nacional pagava uma cota de suas dívidas à Espanha
para que treinadores da LEsp viessem para cá trabalhar na formação de professores
dessa língua aqui (ROSSI, 2005, apud CÁRCERES, 2014).
A política linguística formulada e reconhecida como domínio de investigação é
um tanto recente. Um dos primeiros teóricos a metodizar conteúdos e limitações da
disciplina, Louis-Jean Calvet, esclarece que o sintagma language planning – ou
“planejamento linguístico”, em português – surgiu em um texto de Einar Haugen,
datado de 1959, que retratava a ingerência normatizadora do Estado da Noruega “[...]
sobre a língua oficial do país, com o objetivo de construir uma identidade nacional
após séculos de dominação dinamarquesa” (CALVET, 2007, p. 12, apud
RODRIGUES, 2010, p. 14).
Ante o exposto, cabe afirmar que as instituições de ensino atuais regulam-se
ao redor de políticas linguísticas, uma vez que são estes os dispositivos
imprescindíveis ao bom andamento deste ensino em que, para Calvet, é da alçada do
Estado efetivar essas políticas. Sobre política linguística, Silva e Lima (2018) postulam
que

[...] o tratamento que a língua estrangeira ou nacional recebe das
estruturas de poder, ou seja, trata-se de grandes decisões políticas
sobre a língua e o seu uso na sociedade. No estudo da língua
espanhola, por exemplo, podemos considerar alguns documentos
regulamentadores que norteiam, atualmente, o ensino deste idioma na
sociedade17 (SILVA; LIMA, 2018, p. 3-4).

voltado à população. Historicamente, a mudança em direção à ‘arte de governar’ (FOUCAULT,
1979/2009), isto é, à governamentalidade, começa quando o chamado Estado de Justiça (Feudalismo;
Idade Média) – no qual a sociedade é regida pela lei, dispondo de técnicas de punição específicas no
caso de transgredi-las – passa a ser um Estado Administrativo (séculos XV e XVI)” (CÁCERES, 2014).
17 Sobre essa questão as subseções do item 3.2 deste capítulo trazem maiores detalhes.
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Nesse arranjo social, a partir da divulgação dos PCNs, um dos documentos
regulamentadores que norteiam a EB no Brasil, o ensino de LEsp começou a ganhar
novas configurações. Eles orientam:

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. Isso pode ser viabilizado em sala de aula
por meio de atividades pedagógicas centradas na constituição do
aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujeito do
discurso via Língua Estrangeira. Essa construção passa pelo
envolvimento do aluno com os processos sociais de criar significados
por intermédio da utilização de uma língua estrangeira (PCN-LE,
1998b, p. 19).

Até então, no Brasil, o ensino de LEsp, em especial nas instituições públicas,
esteve ausente. Sua trajetória foi aos poucos ganhando espaço, inclusive nos IFs dos
vários estados brasileiros, simultaneamente às políticas linguísticas para esse ensino,
tais como as LDB (leis e diretrizes), o acima mencionado PCN-LE, que envolve o
ensino de LEsp, como também as Ocem e a BNCC – tópicos estes que são discutidos
nesta parte do trabalho, quando também se reflete sobre avanços e retrocessos do
ensino do Espanhol no contexto brasileiro. Apresenta-se, por último, o ensino da LEsp
nos IFs, sua (des)valorização e (in)visibilidade no contexto atual do país, evidenciando
a sua (ir)relevância.
Dito isso, a fim de entender o cenário linguístico circundante, é chegado o
momento de investigar como a governamentalidade incide sobre a conduta em
relação às decisões sobre as LEs oferecidas nas instituições educacionais brasileiras,
sobretudo na instituição em foco.

3.2 Trajetória: avanços e retrocessos

É sabido que a inserção do E/LE nas instituições brasileiras de ensino não teve
seu início com a promulgação da Lei n.11.161/2005 nem com a sua implementação
desde 2010. Assinala-se o ano de 1919 com a aprovação de Antenor Nascente,
mediante concurso público, para o cargo de professor a ser exercido no Colégio Pedro
II, na capital carioca. Entretanto, naquela época, o Espanhol não constava na grade
das disciplinas obrigatórias de LEs. A propósito,
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O Colégio Pedro II foi o primeiro colégio de instrução secundária oficial
do Brasil, caracterizando-se como importante elemento de construção
do projeto civilizatório do império, de fortalecimento do Estado e
formação da nação brasileira. Como agência oficial de educação e
cultura, co-criadora das elites condutoras do país, o Imperial Colégio
foi criado para ser modelo da instrução pública secundária do
Município da Corte e demais províncias, das aulas avulsas e dos
estabelecimentos particulares existentes (ANDRADE, 1999, p. 12).

Depois do trajeto do Espanhol e de sua integração à matriz curricular no ensino
brasileiro, em 1961, houve uma radical alteração do decreto de 1942 da Lei Orgânica
do Ensino Secundário com a pretensão de reelaborar a oferta de LEs na educação
brasileira. Com efeito, as leis e diretrizes relativas ao ensino das LEs vão desde a
obrigatoriedade, evidenciando avanços para o ensino, até a sua desoficialização, que
nada mais é do que o reflexo de retrocesso das leis e diretrizes que regem a educação
brasileira. Daí a necessidade de uma recapitulação – uma discussão de base reflexiva
– das partes relativas ao ensino de LE de documentos orientadores (PCNs, Ocem e
BNCC) para o cumprimento das leis e diretrizes educacionais brasileiras.
3.2.1 Leis e diretrizes: da obrigatoriedade à “desoficialização”

A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 que inseria o Espanhol na grade
curricular do ensino sofre abrupta modificação com o decreto de 1942. Verifica-se que
“[...] nenhuma das línguas que compunha o currículo da Reforma Capanema –
francês, inglês, espanhol, latim ou grego – aparece entre as disciplinas obrigatórias
do currículo na supracitada LDB” (BRASIL, 1961).
Entretanto, reconhece-se que a referida LDB (4024, de 20 nov. 1961) facultava
a continuação do ensino das LEs ensinadas nas escolas pelo fato de descentralizar
as regulamentações acerca da educação no Brasil criando os Conselhos Estaduais
de Educação (CEEs). ais órgãos tinham a corresponsabilidade de organizar a
estrutura curricular, completar a grade das disciplinas obrigatórias e determinar as que
devessem se incluir como optativas, considerando cada região com suas
especificidades e realidades. Desse modo, as LEs, ainda que banidas do texto legal
(LDB de 1961), puderam subsistir, já que os CEEs poderiam torná-las obrigatórias ou
optativas. “E foi efetivamente o que aconteceu na maioria dos Estados, sobretudo
porque as determinações do decreto de 1942 haviam organizado minimamente uma
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estrutura escolar para a oferta de várias línguas estrangeiras que pode ser
aproveitada após 1961” (RODRIGUES, 2010, p. 17).
Tal subsistência do E/LE, no entanto, não repercutiu com a mesma força das
demais LEs ministradas, entre os anos de 1942 e 1961, como o Inglês e o Francês.
Sua adesão foi bem mais fraca nesse período no ensino nacional; foi uma presença,
(em tese, simbólica), nos cursos científico e clássico, de apenas um ano, não
conseguindo, portanto, se consolidar no nível secundário de ensino. “Esses foram
alguns dos fatores que colaboraram para que a língua espanhola praticamente
desaparecesse dos currículos das escolas brasileiras depois da LDB de 1961 e
voltasse a ser discutida somente com a aprovação da Lei Nº. 11.161/2005”
(RODRIGUES, 2010, p. 17).
Depreende-se daí que, ao alterar o direcionamento dos ensinos de LEs nas
escolas do país, a LDB de 1961 produziu um apagamento radical do E/LE em nossas
redes oficiais de ensino. Se por um lado, então, o decreto de 1942 valorizava as LEs
modernas e clássicas, mantendo-as nos currículos do ensino secundário como
disciplinas obrigatórias; por outro lado, a Lei n. 4024, de 20 nov. 1961 quebrou esse
“[...] movimento de valorização e deu início a um processo que se convencionou
chamar de ‘desoficialização’ do ensino de línguas estrangeiras por parte do Estado
em suas escolas, com a exclusão dessa disciplina da grade curricular obrigatória”
(RODRIGUES, 2010, p. 17-18).
Mas, em substituição à LDB n. 4024 de 1961, na LDB n. 5692 de 1971, as LEs
voltam a surgir, entretanto não como disciplina obrigatória, mas como sugestão de
optativa, compondo os currículos das escolas (BRASIL, 1971). Uma emenda a essa
LDB a partir da Resolução do CNE de 1976, em que o processo de “desoficialização”
é alterado e as LEs voltam a ser obrigatórias no núcleo comum do currículo de 2º grau
(EM) e foram também incluídas no 1º grau (EF) (BRASIL, 1976). Mas o texto dessa
Resolução não especifica qual(is) LEM(s) deveria(m) ser ministrada(s). A
especificação ficava por conta de cada CEE. As línguas clássicas, por seu turno, foram
excluídas e, em direção contrária, foram valorizadas as línguas veiculares,
predominantemente o inglês. E, assim, consubstancia-se a hegemonia do inglês como
LEM ministrada nas instituições nacionais de ensino.
A LDB hoje vigente é a de n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. A partir de
então foram alteradas as determinações sobre o ensino de LEs que estão no texto da
Resolução de 1976. Lê-se no texto da Lei 9.394/96 (art. 36, inciso III), ao se referir ao

67

EM: “[...] será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória,
escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das
possibilidades da instituição” (BRASIL, 1996). Diferindo-se da Resolução de 1976,
essa lei dispõe a opção de uma LEM a ser ministrada nas instituições nacionais sob
a incumbência da comunidade escolar. Uma LEM é obrigatória no EM e a viabilidade
de uma segunda LE optativa, conforme as condições da instituição para tanto. Não há
determinação de qual(is) língua(s) deveria(m) ser ministrada(s), mas que fosse(m)
moderna(s).
Já na versão atualizada da LDB (2017), há a especificação da LE obrigatória e
da LE optativa a ser inserida na grade curricular do EM, expressa no Art. 35 – A § 4º:
Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em
caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de
ensino (BRASIL, 2017, p. 25).

A partir do que regulamentava a Lei 9.394/96, surgiu o texto da Lei n.
11.161/2005 aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo então presidente da
República. As duas leis dialogam entre si. Sobre o E/LE, lê-se no art. 1º da Lei
9.394/96: “[...] de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno
[...] nos currículos plenos do ensino médio” (BRASIL, 2005). Por sua vez, segundo o
texto da Lei 9.394/96, a obrigatoriedade do E/LE como disciplina no EM feriria a LDB,
pela inconstitucionalidade de tal alteração.
Assim, a metonímia “Lei do Espanhol” empregada para se referir à Lei n.
11.161/2005, embora interpretada por alguns estudiosos como a lei voltada apenas à
LEsp, consubstancia-se, de fato, como uma lei que amplia a oferta de LEs no EM,
conforme o Parecer n. 18/2007 e a forma de regulamentação pelos CEEs. A referida
lei determina a oferta de, no mínimo, duas LEs no EM: a escolhida pela comunidade
de caráter obrigatório aos alunos; outra optativa. A Lei não exige que uma dessas
duas (a obrigatória ou a optativa) seja o Espanhol; ela simplesmente propicia a
diversificação da oferta no EM de ensino de LEs. Julyana Peres Carvalho (2014),
refletindo sobre essa lei, uma década após sua implantação, detecta vários
descompassos entre o que se prega em lei e o ensino oferecido de LEsp nos
estabelecimentos educacionais públicos do País.
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Outro aspecto polêmico e merecedor de atenção dentro do que foi categorizado
até aqui como “desoficialização” do ensino de LE nas escolas é o que se nota nos
seguintes artigos da Lei n. 11.161/2005:

Art.3º Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino
de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a
oferta de língua espanhola.
Art. 4º A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio
de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no
horário normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centros de
Estudos de Língua Moderna (Grifos nossos).

Observa-se neste artigo 4º, principalmente nos grifos que assinalamos, certa
flutuação acerca das possibilidades de funcionamento da oferta do Espanhol na rede
privada. Aliás, desde a década de 1990 há, em várias escolas particulares, essa
prática (aulas de LEs, ministradas por cursos de idiomas, sem preocupação com a
grade curricular e projeto pedagógico das escolas) que, a partir de 2005, passa a ser
legitimada. Conforme Rodrigues (2010, p. 21),

[...] os artigos 3º e 4º da Lei n. 11.161/2005, ao preverem,
respectivamente, a implantação de “Centros de Ensino de língua
Estrangeira” nos sistemas públicos de ensino e a matrícula dos alunos
“em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna” na rede privada,
materializam no texto legal a disjunção entre a língua estrangeira da
escola e a língua estrangeira dos cursos livres, funcionando no sentido
de legitimar uma prática que se vincula ao processo de
“desoficialização” do ensino das LEs em contexto escolar que, como
já apontado, tem início com a LDB 4024 de 1961.

Sustenta-se, assim, a imagem de que o ensino de LEs nas escolas são
inferiores ao dos centros e institutos exclusivos do ramo, razão pela qual elas devem
ser consideradas conteúdos extracurriculares.

3.2.2 Reflexões à luz dos PCNs, das Ocem e da BNCC

Os PCNs sublinham a indispensabilidade do ensino da LI na atualidade, nas
instituições públicas e privadas. Entretanto, esses mesmos PCNs, ao discorrerem
sobre a LEM no EM, advertem sobre a necessidade de ampliar as diversas visões de
mundo e também porque a aprendizagem de leitura em LE “[...] pode ajudar o
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desenvolvimento integral do letramento do aluno”, pois o conhecimento sistêmico que
o aluno tem da sua língua pode convergir ou divergir da LE, nos mais variados níveis
de organização linguística. Portanto, “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, 1998b, p. 20).
Decerto que a leitura como ferramenta de aprendizagem contribui
sobremaneira na comunicação e aprendizado da LE, muito mais do que centrado na
gramática. Mas tendo o Brasil uma enorme fronteira com países hispanófonos, a
relevância da oralidade deveria ser também pauta basilar desse documento (ARAÚJO
2012). Na verdade, a despeito de os PCNs terem o foco na leitura, eles abrem
parênteses para “[...] (o caso do espanhol na situação de fronteira, por exemplo), de
modo a ampliar o foco para envolver outras habilidades comunicativas” (BRASIL,
1998b, p. 21). Ainda que não falem de oralidade, esta fica latente como pressuposto.
Com efeito,

Pelo seu caráter de sistema simbólico, como qualquer linguagem, elas
[LEMs] funcionam como meios para se ter acesso ao conhecimento e,
portanto, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir e
de se conceber a realidade, o que propicia ao indivíduo uma formação
mais abrangente e ao mesmo tempo mais sólida (BRASIL, 1998b, p.
25).

Ocorre que o ensino de LE não é tomado nas instituições de ensino como fator
relevante “[...] na formação do aluno, como um direito que lhe deve ser assegurado.
Ao contrário, frequentemente, essa disciplina não tem lugar privilegiado no currículo,
sendo ministrada, em algumas regiões, em apenas uma ou duas séries do ensino
fundamental”. Muitas vezes sequer se pode reprovar o aluno nessa disciplina, às
vezes ela nem se insere na grade curricular, não contribuindo, portanto, para a
formação global do aluno. São, pois, circunstâncias complicadas que se somam à “[...]
falta de materiais adequados, classes excessivamente numerosas, número reduzido
de aulas por semana, tempo insuficiente dedicado à matéria no currículo e ausência
de ações formativas contínuas junto ao corpo docente” (BRASIL, 1998b p. 24. Grifos
nossos). A carga horária de LE corresponde a uma ou, no máximo, duas aulas
semanais. “Dentre essas dificuldades, talvez a mais crítica de todas seja a formação
fragmentária do professor que, desde a graduação, aprendeu e já se acostumou ao
trabalho compartimentado” (CARMONA; MARCONI, 2018, p. 1).
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Os PCNs incluem o Espanhol nas LEMs, atribuindo-lhe alguma visibilidade na
vida hodierna, para muitos fins: acadêmicos, pessoais, profissionais e outros. Eles
justificam que “O domínio de uma Língua Estrangeira se constitui em mais uma
possibilidade de ampliação do universo cultural do aluno, possibilitando-lhe o acesso
e a apropriação de conhecimentos de outras culturas” (BRASIL, 1998b, p. 26). Mas
ao tangenciar o Espanhol, esse documento atribui ao Inglês uma dimensão de
relevância muito superior ao das demais línguas modernas.
Os PCNs de LE abordam a LEsp de forma mais abrangente, mas não a
negligenciam, inclusive alertam para que se considerem as emergências linguísticas
da sociedade contemporânea “[...] e suas prioridades econômicas, quanto a opções
de línguas de significado econômico e geopolítico em um determinado momento
histórico. Isso reflete a atual posição do inglês e do espanhol no Brasil” (BRASIL,
1998b, p. 40).
Seja o inglês, seja o espanhol, seja o francês, por exemplo, devem ser
considerados na sua ampla pluralidade cultural, e não apenas como línguas
colonizadoras da “Inglaterra, Espanha, França etc.”. Afinal, “[...] são hoje usadas em
várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas maternas”
(BRASIL, 1998b, p. 49).
É inegável, nestes novos tempos, a hegemonia dos EUA e, por conseguinte,
do idioma inglês sobre os demais. Assim também fora o latim, no período do Império
Romano, o português na época das Grandes Navegações, o francês na Belle Époque
(fins do século XIX e início do século XX). “A importância do inglês no mundo
contemporâneo, pelos motivos de natureza político-econômica, não deixa dúvida
sobre a necessidade de aprendê-lo”. Por seu turno, “Ainda na temática de aspectos
sociopolíticos referentes à aprendizagem de uma língua estrangeira é notável a
presença, cada vez maior, do espanhol no Brasil” (BRASIL, 1998b, p. 50). Inclusive,

A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos países de
língua espanhola na América é também um meio de fortalecimento da
América Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem
não só como uma força cultural expressiva e múltipla, mas também
política (um bloco de nações que podem influenciar a política
internacional). Esse interesse cada vez maior pela aprendizagem do
espanhol pode contribuir na relativização do inglês como língua
estrangeira hegemônica no Brasil, como, aliás, igualmente nesse
sentido, seria essencial a inserção de outras línguas estrangeiras
(francês, italiano, alemão etc.) no currículo (BRASIL, 1998b, p. 50).
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Nesse sentido, o Espanhol – língua oficial de mais de 20 países – carece do
mesmo entusiasmo que envolve o Inglês, pois “Ora a disciplina é tirada dos currículos,
ora é colocada para o preenchimento de lacunas de outras matérias tidas como de
maior prestígio” (CARMONA; MARCONI, 2018, p. 1).
Se por um lado os PCNs abordam o ensino e aprendizagem do Espanhol de
forma mais abrangente, as Ocem, por outro lado, dedica-lhe um capítulo de 37
páginas, em seu v. 1 (EM), de 239 páginas. E não há um capítulo específico para a
LI. Inclusive, lê-se no documento: “Lembramos, ainda, que nos referimos a Línguas
Estrangeiras em quase todo o documento, exceto nos levantamentos que se
realizaram na área de ensino de inglês e cuja atenção está voltada para o ensino
dessa língua especificamente” (BRASIL, 2006a, p. 88). Isso porque, de acordo com
as Ocem, o objetivo do ensino de LEs é

[...] retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de
Línguas Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância
dessas; reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a
prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; discutir o
problema da exclusão no ensino em face de valores “globalizantes” e
o sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de
Línguas Estrangeiras; introduzir as teorias sobre a linguagem e as
novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade,
hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas
Estrangeiras por meio dessas (BRASIL, 2006a, p. 87).

Considerando as finalidades desse ensino citadas acima, pode-se afirmar que
tem sido cada vez mais evidente a necessidade de se instituir no ensino de LE uma
função social que deixe de lado sua neutralidade e contribua significativamente para
a formação do jovem. Isso possibilitaria ao discente não somente situar-se no mundo,
mas também intervir nele, produzindo sentidos, agindo na realidade e buscando
superar as injustiças sociais, às quais parece estar condenado pelo fato de a
sociedade privilegiar uns em detrimento de outros.
A publicação das Ocem, em 2006, pelo MEC, foi importante no atendimento
das especificidades acima, mas, sobretudo, contribuiu para a implementação do E/LE
nas escolas brasileiras antes de expirar o prazo para execução da Lei Nº 11.161/2005,
que ocorreria em 2010. É um documento, portanto, de orientação para os docentes
que ministram o Espanhol nas escolas, e ainda contribui com os CEEs para
regulamentar essa disciplina de modo coerente e responsável. Com efeito, na
compreensão das Ocem o aprendizado de LE é sobremaneira privilegiado “[...] na
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construção coletiva do conhecimento e na formação do cidadão” e favorece para que
o aluno possa “[...] ver-se e constituir-se como sujeito a partir do contato e da
exposição ao outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006a,
131; 133). É, pois, uma contribuição que sinaliza, por conseguinte, para sustentar o
ensino de LE nas próprias escolas, e não pelo processo de terceirização, isto é, fora
dela.

No entanto, para que esse caráter regulador ganhe sentido e produza
efeitos, sabemos que serão necessários muitos outros passos, entre
os quais destacamos o de sua leitura, análise e discussão no âmbito
das instituições formadoras de professores, em conjunto com os
indivíduos em formação, e também o de sua leitura, análise e
discussão por parte do coletivo das escolas (BRASIL, 2006a, 127).

Nessa linha de pensamento, “A integração do processo de aprendizagem de
línguas estrangeiras com as demais disciplinas que compõem o currículo de cada
estabelecimento é uma forma de respeitar a proposta de formação integral”, sem
contar ainda que é “[...] uma oportunidade de fazer com que a LE estudada faça
sentido no/para o aluno” (RODRIGUES, 2010, p. 23). Na prática, porém, o coletivo
das escolas, de modo geral, não dispensa qualquer atenção ao ensino do E/LE. E,
geralmente, na escola, há uma visão redutora dessa língua (principalmente) e das
demais estrangeiras. Nesse espaço, orientam as Ocem, que a LE não deve ser
tomada como simples disciplina a ser ministrada, mas deve-se voltar para a sua
função educacional. Para isso, a visão do professor precisa ser menos instrumental e
mais sensível a traços identitários daquela língua com a língua materna, o que é mais
perceptível quando a LE é o Espanhol – o que pode “[...] levar o estudante a ver-se e
constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao
reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006a, p. 133).
Uma das preocupações das Ocem é a de que se ensine o Espanhol evitandose “[...] a falsa dicotomia Espanhol peninsular versus variedades hispanoamericanas”. Também não se deve pautar por um espanhol “panhispánico” – o que
seria difícil, senão impossível, estudar a língua considerando sua história, sua cultura,
seu momento. O fundamental, nesse aspecto, é levar o aluno ao entendimento da “[...]
heterogeneidade que marca todas as culturas, povos, línguas e linguagens”. Trabalhar
com as variedades “[...] pode ser uma oportunidade excelente de trabalhar com as
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diferenças, dando-se espaço a outras vozes, à polifonia” (BRASIL, 2006b, p. 134; 137;
138).
Assinala-se esta orientação das Ocem:

[...] não precisamos nem devemos abolir ou escamotear a língua
materna das aulas de Espanhol, visto ter sido naquela língua que os
aprendizes se constituíram sujeitos e construíram sua subjetividade.
Trata-se, portanto, de ter em conta e de não ter receio de recorrer ao
conhecimento prévio da língua materna quando se considerar que
esse recurso auxiliará o aprendiz a compreender o idioma estrangeiro
(BRASIL, 2006a, p. 142).

A BNCC é também um documento do Governo Federal de participação
propositiva, que se aprimorou a partir de sugestões de audiências públicas realizadas
nas cinco regiões brasileiras, com ampla participação da sociedade. A primeira versão
foi a de 2015, a segunda de 2016, e a terceira de 2017. Sobre o ensino do E/LE no
Brasil, ela não faz menção. O documento diz: “Na BNCC, a área de Linguagens é
composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte,
Educação Física e, no Ensino Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa” (BRASIL,
2018, p. 61). A BNCC “[...] prioriza o foco da função social e política do inglês e,
nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca” (BRASIL, 2017, p.
239. Grifos da fonte).
Conforme o parecer de Francini (2017, p. 5), o foco dado à LI aventa um ponto
de vista pragmatizado objetivando a ampliação desse veículo de comunicação em
desvantagem dos objetivos do ensino da língua materna de “[...] garantir a todos os
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para a participação social e o
exercício da cidadania”.
Na mesma diretriz das Ocem, a BNCC propõe o ensino da LI não mais focado
naquele falado por estadunidenses ou britânicos, mas sim usos de falantes do mundo
todo, que passam a ser acolhidos e legitimados. Um entendimento que faculta uma
educação linguística atrelada à interculturalidade, ao reconhecimento/respeito às
diferenças, “[...] e para a compreensão de como elas são produzidas nas diversas
práticas sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes
modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo”. Além do mais, esse
documento frisa as práticas de leitura e oralidade e no ensino da “língua em uso,
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sempre híbrida, polifônica e multimodal” (BRASIL, 2018, p. 239; 240. Grifos da
fonte).
Na atual realidade do ensino paramentado em sua prática pelos documentos
oficiais, portanto, é relevante que o professor de LEsp, tenha o discernimento de que
“[...] todos os elementos pontuados como necessários não resolverão a questão do
ensino se ele não se enxergar como principal agente da transformação educacional”
(SILVA; LIMA, 2018, p. 12). E, nesse aspecto, Ezequiel Theodoro Silva (2009) insiste
nas práticas de leitura na formação do professor para que elas reverberem em sala
de aula com seus alunos.
É patente, pois, que, embora o ensino de Espanhol seja uma necessidade na
EB, ele ainda precisa ser fortalecido por meio de políticas públicas e políticas
linguísticas eficazes que visem à formação do sujeito social, o que permite que a
escola cumpra o seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais
igualitária e justa.

3.3 O ensino da Língua Espanhola nos Institutos Federais

No cenário educacional brasileiro, é nítida a desvalorização do Espanhol como
língua que deva ser aprendida pela clientela escolar, principalmente quando
comparado ao aprendizado do Inglês. Não se tem a noção de que o aprendizado de
uma língua é sempre efetivamente importante, uma vez que gera conhecimento, ainda
que não seja um componente curricular obrigatório. O conhecimento de um idioma
transcende o campo linguístico e se expande para possibilidades outras do
aprendente, em especial no aspecto cognitivo. O contato com outra língua envolve o
contato com outra cultura, incita o desenvolvimento da memória, celeridade de
raciocínio, a habilidade de operação de multitarefas e outras tantas vantagens que,
por certo, trazem benefícios ao cérebro, podendo, inclusive, adiar o mal de Alzheimer,
por exemplo.
Nesse sentido, há um leque de perspectivas e possibilidades para o ensino do
Espanhol nos cursos técnicos como os de turismo, automação, informática, florestas,
meio ambiente, entre tantos outros, uma vez que o ensino técnico integrado ao EM
regular “[...] apresenta especificidades competentes à natureza do curso, que visa
formar profissionais capacitados em determinadas áreas, o que pode exigir, na parte
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específica do currículo, o trabalho com habilidades próprias de seu campo de atuação”
(REIS, 2017, p. 115-116).
Essas possibilidades deram visibilidade maior ao Espanhol com a promulgação
da Lei 11.161/2005, que tornou obrigatório o oferecimento da disciplina em cursos
técnicos integrados ao EM, com matrícula facultativa para o aluno. A partir dessa
legislação, muitos campi se mobilizaram para legitimar o ensino dessa LE nos
currículos dos cursos. Como exemplo disso temos o IFRJ que organizou “[...] em 2009
o seu primeiro concurso para professor efetivo de língua espanhola 40h com
dedicação exclusiva para o campus Pinheiral (edital nº 26/2009)” (CALDAS; GIL;
OLIVEIRA, 2017, p. 44).
Outra possibilidade de inserção do Espanhol é dentro da sala de aula como
disciplina optativa; entretanto, esse caráter de opção atribuído à disciplina leva muitos
alunos ao desinteresse por ela, pois priorizam frequentar aulas de disciplinas
obrigatórias cuja carga horária ultrapassa em muito a do Espanhol, “[...] estando os
alunos constantemente envolvidos com aulas práticas, provas, trabalhos, elaboração
de relatórios, visitas técnicas, entre outras atividades que, segundo os estudantes,
‘reprovam’” (CALDAS; GIL e OLIVEIRA, 2017, p. 44-45).
A facultatividade atribuída à disciplina causou e tem causado inquietude nos
professores que possuem dupla habilitação – neste caso, Português-Espanhol –,
principalmente, por apresentarem, na maioria das vezes, carga horária de Língua
Portuguesa muito superior à da LEsp e, assim sendo, muitos daqueles não lecionam
mais aulas de E/LE. Essa situação é muito recorrente na Rede Federal de Ensino e
tem ocorrido por várias razões, uma delas são as dificuldades de divulgação da oferta
do Espanhol com o fim de conscientizar os alunos do que significa uma disciplina
optativa no EM e também “[...] para inserir a disciplina no horário do contraturno que
não se chocasse com alguma matéria obrigatória dos cursos. Toda essa problemática
tinha como resultado turmas esvaziadas ou até mesmo sem alunos inscritos”
(CALDAS; GIL e OLIVEIRA, 2017, p. 45).
Esse cenário é reflexo de um mau planejamento ou má elaboração das políticas
linguísticas (demonstradas até aqui) instituídas para o ensino de LEsp de cada IF
implantado nas diversas regiões brasileiras, bem como “[...] a falta de um apoio efetivo
institucional mais efetivo em relação ao oferecimento do espanhol” e só reforça que
“[...] os espaços ocupados por esse professor de espanhol na instituição e para o
ensino dessa disciplina” ainda carecem de atenção e definição. Isso só nos leva a
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refletir sobre a necessidade de mais discussões em nível nacional quanto ao “[...]
papel do ensino de espanhol na formação dos estudantes dos cursos técnicos”, em
geral, e como os institutos poderão ou irão “[...] organizar a carga horária desse
professor aprovado para atuar em disciplinas diferentes” (CALDAS; GIL e OLIVEIRA,
2017, p. 45, 46).
Muitas outras possibilidades podem se dar a partir da implementação de
projetos e cursos de extensão, envolvendo alunos do IF e comunidade. Especifica-se
o tipo de clientela18 em cada projeto/curso/programa, com o fim específico de cada
um destes, faz-se a divulgação e a seleção. Monta-se a metodologia e as estratégias
de trabalho conforme a carga horária do ano letivo.
A integração desses grupos deve ser feita tanto pelo contato com a LEsp como
com a cultura dos povos hispanófonos, envolvendo arte e leituras, levando esse
participante ao reconhecimento da diversidade por meio de gêneros variados (orais e
escritos), já que “[...] os gêneros são, em última análise, o reflexo de estruturas sociais
recorrentes e típicas de cada cultura. Por isso, em princípio, a variação cultural deve
trazer consequências significativas para a variação de gêneros” (MARCUSCHI, 2003,
p. 32), e de uma gramática contextualizada (como leituras de artigos científicos com
temáticas que englobem o propósito do curso). Sua relevância é facultar o domínio
mínimo da LEsp àqueles que ainda não tiveram contato com essa língua em sua
trajetória escolar.

Nessa perspectiva é que o ensino de cultura nas aulas de Espanhol
pode trazer benefícios, pois possibilita ao aprendiz – e também ao
professor – refletir e entrar em contato com a diversidade cultural de
vários grupos (incluindo o seu próprio); perceber e compreender
melhor as diferenças que permeiam a realidade dos diferentes povos
e a sua própria realidade, de modo a diminuir os estereótipos, os
preconceitos e as discriminações; e refletir sobre as diferenças sociais
desses grupos culturais e do grupo ao qual está integrado
(BUZACCHELLI; SELLANES, 2013, p. 452).

No caso de brasileiros, o aprendizado do Espanhol é animador por se tratar de
uma língua neolatina. A população monolíngue de idade mais avançada se sente
compensada ao perceber que é possível aprender uma LE, que, na verdade, é uma

18

Grupo da terceira idade; dependentes químicos; pré-adolescentes; adultos que queiram participar de
um cursinho de Espanhol, sob a responsabilidade do professor da instituição e com a colaboração dos
alunos também da própria instituição.
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língua irmã, talvez gêmea, quando se compara o léxico das duas. É certo que na
sintaxe há muitas distinções. Mas o aspecto aparente da semelhança é animador a
esse aprendizado.
Lynn Menezes de Souza (2011, p. 1), em suas reflexões sobre LC, diz que o
docente precisa “[...] preparar aprendizes para confrontos com diferenças de toda
espécie” o que “[...] se torna um objetivo pedagógico atual e premente, que pode ser
alcançado através do letramento crítico”.
Um dos grandes benefícios para a comunidade é a socialização e
democratização do conhecimento, que passa a ser difundido sem ônus para os que
não têm acesso a cursos pagos. A propósito, a Rede Federal de Ensino surge em
uma conjuntura cuja “[...] educação era vista como prioridade para a legitimação do
novo regime de governo e oferecimento de um ensino profissionalizante para as
classes menos favorecidas economicamente” (CALDAS; GIL e OLIVEIRA, 2017, p.
44).
Dependendo do perfil dos interessados e do fim específico de cada
curso/projeto/programa, pode-se montar um planejamento com algumas horas/aula a
distância. O dia a dia desses cursos/projetos/programas deve ser registrado em diário
de campo para a futura elaboração de relatório sobre eles, emissão de certificados
(como se dá nos projetos de ensino ou cursos FIC, por exemplo) e posterior
divulgação em encontros de IFs, feiras científicas, em seminários e publicações em
forma de artigos.
Tendo em vista o percurso descrito até aqui, é interessante ainda compartilhar
a “[...] proposta de regulamentação das diretrizes preliminares que regem a oferta da
disciplina Língua Espanhola no IFAM (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas)”. É, pois, um empenho em fortalecer a função do instituto
na formação do profissional e coadjuvar “[...] com as políticas públicas no cumprimento
do disposto na legislação federal, bem como potencializar sinergias no sentido da
cooperação e compartilhamento de ações práticas conjuntas entre professores e
gestão, visando à qualidade do ensino” (COELHO, 2017, p. 246, 247).
A elaboração dessas diretrizes se deu por meio de um documento proposto
como fim de regulamentar o componente curricular LEsp. Como tal, é amparado
legalmente por leis (n. 9.394/96; n. 11.161/2005), resoluções (n. 490/CEE/2005; n.
03/2009/CEE) e pareceres (CNE/CEB n. 18/2007). Elaborado o documento, montouse uma equipe de trabalho com vista a avaliar a proposta e, em seguida, encaminhar
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à seção institucional competente. Alguns desses critérios avaliados são apresentados
por Coelho (2017, p. 247; 248), tais como possibilidade de opção, registro no Histórico
Escolar, avaliação, carga horária, adequação da matriz curricular, transferência,
organização da oferta da LEsp, efetivação da matrícula, oferta em horário regular,
criação e institucionalização de Centros de Ensino de Línguas. Essas providências
têm em vista a regulamentação da oferta da LEsp na perspectiva de subsidiar a
idealização de uma sistematização, alicerçada num estabelecimento gradativo.
Ao vislumbrar as finalidades e características do Instituto Federal na Lei
11.892/2008, mais especificamente no artigo 6º, Inciso I, verifica-se como finalidade
primeira a oferta de “[...] educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis
e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional”. Percebe-se, também, no Inciso IV, que não basta apenas
“ofertar educação profissional e tecnológica”, mas é preciso orientação de oferta
formativa que beneficie a consolidação e o “[...] fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades
de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto
Federal”. Logo,
[...] os institutos federais se constituem como centros de referência no
apoio à oferta do ensino de línguas, vislumbrando o processo de
internacionalização e da qualificação profissional. Dessa forma, a
diversificação dos componentes curriculares, por meio da inclusão da
Língua espanhola torna-se parte integrante de um sistema que busca
fortalecer a produção cultural, o empreendedorismo e a construção de
saberes, de acordo com as demandas locais e regionais (COELHO,
2017, p. 249).

Assim sendo, diante do quadro ora traçado, as primeiras providências a serem
tomadas são a tomada de consciência e a reflexão crítica acerca de tais objeções. É
uma jornada que envolve o docente, mas não se restringe a ele. Há ações específicas
de dirigentes como as que envolvem normas institucionais. Conforme Coelho, “Os
diferentes tipos de problemas, políticos, pedagógicos ou de gestão, em maior ou
menor medida, interferem na prática docente e na eficiência da oferta dessa língua,
comprometendo a educação na sua totalidade” (COELHO, 2017, p. 250).
E há ainda outras dificuldades apontadas por Coelho (2017, p. 251), a saber:
condições de trabalho, avaliação e atualização do ementário da disciplina, déficit de
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professores licenciados em LEsp, exigência de formação docente, necessidade de
ampliação da carga horária, falta de atuação por parte da gestão educacional,
dificuldades de implantação dos Centros de idiomas.
Tais percalços não se configuram como um evento específico, mas formam um
emaranhado de nós no sistema educativo nacional transpassado de entraves no que
diz respeito ao E/LE. Dessa forma, ao inteirar-se da experiência vivenciada no IFAM,
verifica-se, na prática, que “[...] atuações mais efetivas na regulamentação de normas
necessárias para consolidar a oferta desse ensino na rede federal de ensino, no
sentido de democratizar, expandir e normatizar algumas atividades essenciais para a
prática docente” são extremamente necessárias (COELHO, 2017, p. 252).
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA EMPÍRICA

Esta etapa é dedicada à descrição da metodologia do trabalho no seu todo,
esclarecendo a natureza e o contexto da pesquisa, seu itinerário, o porquê da
utilização dos questionários como instrumento técnico de geração de dados e o
processo de análise dos dados.

4.1 Natureza e contexto da pesquisa

As três primeiras partes desta dissertação foram específicos de revisão
bibliográfica, base de sustentação de toda e qualquer pesquisa acadêmico-científica.
É por ela que se obtém “[...] uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos
sobre um tema, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da investigação para o
desenvolvimento do conhecimento” (LAKATOS; MARCONI, 2010).
O desenvolvimento da dissertação tem também, além desta parte de descrição
da metodologia, mais uma parte, todavia de pesquisa empírica cujo contexto de
realização foi basilar não só para elucidar o problema e contemplar o objetivo do
trabalho como também para a confirmação da hipótese de que os professores de E/LE
apresentam certo entendimento acerca do LC que pode favorecer mudanças
conceituais e atitudinais, tais como as relacionadas ao progresso, à cidadania e à
formação crítica dos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), afinal, a
pesquisa foi realizada com professores que lecionam LEsp nos Ifes, os quais são
compostos de 22 campi (sendo um deles o Cefor – Centro de Referência em
Formação e em Educação a Distância – antigo Centro de Educação a Distância,
Cead).
O primeiro passo no campo foi entrar em contato via e-mail institucional com
todos os campi (secretaria, gestão de pessoas e/ou núcleo pedagógico) fazendo as
seguintes perguntas:
i)

O espanhol é ofertado como disciplina obrigatória ou facultativa?

ii) Há professor de Espanhol no campus? Se há, pode fornecer o nome e o email?
iii) Se não há oferta de Espanhol, alguma outra disciplina optativa é ofertada no
lugar? Qual?
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Das respostas, depreendeu-se que apenas 13 trabalham com o Espanhol como
oferta optativa. Num destes a pesquisadora deste trabalho leciona E/LE – razão pela
qual não entra como respondente da pesquisa. Em nenhum dos campi esta disciplina
é obrigatória. Isto faz com que os professores que trabalham com esse ensino
complementem sua carga horária de 40h com dedicação exclusiva lecionando outras
disciplinas, como língua portuguesa, LI ou outras afins, ou ainda com projetos de
ensino, pesquisa ou extensão e, ainda, com cargos administrativos.
Dos campi onde o Espanhol faz (ou não) parte da grade curricular, em alguns
ele aparece como disciplina optativa, mas sem professor para ministrar a disciplina;
em outros, os alunos não optam pelo Espanhol, muitos destes não sabem que o
campus oferece a disciplina. Observa-se muita invisibilidade do Espanhol, certo
descaso por todo o corpo educacional, pois sempre se privilegiam outras disciplinas.
O Inglês, por exemplo, está sempre em evidência. Se tiver que sacrificar a carga
horária, a primeira opção é ligada ao Espanhol. Tal cenário só vem a reforçar os
motivos pelos quais o Espanhol não se alicerçou como LE a ser ensinada nas escolas
brasileiras.
Com o nome e o e-mail dos professores, foi possível contatá-los para enviar
questionários como instrumento de coleta de dados desta investigação. Os
questionários foram enviados logicamente apenas para os 11 campi restantes (os que
oferecem o Espanhol com professor para ensiná-lo). Destes, sete retornaram com as
respostas: os dos campi de Linhares, Santa Tereza, São Mateus, Venda Nova do
Imigrante e Vitória. Quatro não deram qualquer sinal de resposta, ainda que houvesse
insistência da pesquisadora via celular, WhatsApp e e-mail institucional. Logo, os
dados coletados, analisados e discutidos incidem sobre esses sete respondentes.
Pelo teor desta pesquisa, ela se configura como um estudo de caso, que, no
entendimento de Robert Yin (2015, p. 32), é “[...] uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
definidos”.

4.2 Instrumento técnico de geração de dados: questionários

Para a geração de dados a opção do instrumento técnico foi pelo questionário,
que se constitui numa gama de perguntas abertas e/ou fechadas para serem
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respondidas

pelos

participantes

via

escrita

(ou,

hoje

predominantemente,

digitalizada). Das inúmeras vantagens de geração de dados via tal instrumento está a
economia de tempo, de ônus e de pessoal envolvido na aplicação, a abrangência
simultânea de grande número de respondentes ainda que em ampla área geográfica,
anonimato (o que encoraja o respondente a se revelar), tempo e horários flexíveis,
sem pressão do pesquisador, geração de respostas mais rápidas e exatas. Portanto,
são muitas as vantagens que justificam a opção pelo questionário.
Entretanto, como o aplicador do instrumento não se encontra face a face com
o respondente, é preciso muita clareza nas perguntas, saber selecioná-las para
atender com justeza às finalidades da pesquisa, de modo que as respostas
esclareçam o problema, os objetivos e a hipótese da pesquisa. É preciso ter em conta
o nível de conhecimento e informação do respondente, não sugerir respostas na
própria pergunta e evitar a indiscrição. Pior que isso é não oferecer “[...] a garantia de
que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente preenchido, o que pode implicar
a significativa diminuição da representatividade da amostra” (GIL, 1999, p. 129),
conforme ocorreu na aplicação deste instrumento nesta pesquisa empírica.
Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 251) consideram o questionário “[...] uma
técnica bastante viável e pertinente para ser empregada quando se trata de problemas
cujos objetos de pesquisa correspondem a questões de cunho empírico, envolvendo
opinião, percepção, posicionamento e preferências dos pesquisados”, como é o caso
desta pesquisa.

4.3 Mecanismos de análise de dados

Os dados coletados a partir dos questionários receberam tratamentos distintos.
Os resultantes das questões fechadas – relativas ao Questionário 1 (o da identificação
do perfil dos respondentes) e ao Questionário 3, adaptado da pesquisa “A avaliação
da aprendizagem de línguas e o letramento crítico: uma proposta”, de Ana Paula
Martinez Duboc (2016, p. 14) para conhecer como professor avalia seus alunos à luz
do LC –, receberam tratamento quantitativo. São dados que auxiliam na interpretação
dos discursos dos professores que constam nas questões abertas, caracterizando o
tratamento como qualitativo, pois se trabalha com um número pequeno de
investigados (uma amostra).
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O tratamento dos dados extraídos das questões abertas, específicas do
Questionário 2, referentes às práticas didático-pedagógicas no ensino de E/LE,
pautou-se pela técnica da análise interpretativa, que consistiu na conduta de
inferências ao se produzir e/ou receber certa mensagem.Tal procedimento passa por
uma pré-análise (fase da organização dos dados coletados e sistematização das
concepções iniciais), em seguida pela exploração do material (leitura crítico-analítica
das respostas para a definição das categorias) e, por fim, se dá o tratamento dos
resultados (momento da inferência e da interpretação). Configura-se, portanto, uma
pesquisa qualitativa.
Tais resultados foram demonstrados por representação escrita e quadros. Da
conclusão da análise interpretativa deste estudo de caso resultaram as categorias.
Em 5.2, mostra-se quais são, como e por que elas surgiram.

4.4 Perfil do Instituto Federal do Espírito Santo
Os Ifes como os demais IFs – instituição pública federal brasileira considerada
de grande prestígio no país pelas ótimas notas dos alunos no Enem –, afiliados ao
Ministério da Educação, disponibilizam cursos técnicos (tanto os integrados ao EM
quanto os concomitantes e subsequentes), cursos lato sensu (graduação, pósgraduação, especialização) e stricto sensu (mestrado). Em 2018, em Vitória, no
ranking do Enem, a “Instituição conquista 1º lugar do país; outros 4 institutos do ES
estão na lista dos 10 melhores” (GAZETA ONLINE, 2018). Para se ingressar em curso
técnico, no Ifes, é preciso a submissão a um processo seletivo. Depreende-se daí que
o aluno de IF é, até certo ponto, melhor conceituado dentre a clientela estudantil do
que alunos de outras escolas públicas.
Data de 23 de setembro de 1909 a oficialização do primeiro Ifes, na capital
capixaba; chamava-se Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo; formava
profissionais artesãos direcionados para o trabalho manual, um ensino para a vida em
razão da decisiva relevância social e econômica para a época (BRASIL, 1909).
Também o Liceu Industrial de Vitória, em 1937, fora transformado em Escola
Técnica, formando profissionais preparados para a produção em série, mas com
características artesanais. Em 1942, passou a se chamar Escola Técnica de Vitória.
Além de internato, contava com externato, diversas oficinas e salas de aula atendendo
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a cursos de arte, encadernação, tipografia, alfaiataria, serralheria, marcenaria, e
mecânica de máquinas (BROTTO, 2013, p. 19).
Em 1965, o nome da instituição recebeu outra denominação: Escola Técnica
Federal do Espírito Santo (ETFES), então sistematizada em modelo empresarial. Em
1993, em Colatina (norte do estado), inaugurou-se a primeira Unidade de Ensino
Descentralizada. Em 1999, já com um novo paradigma profissional, a escola se tornou
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes). Em 2001,
funda-se a Unidade de Ensino Descentralizada de Serra com cursos técnicos em
Informática e Automação Industrial. Em 2004, o Cefetes se tornou uma Instituição de
Ensino Superior. Em 2005, passou a funcionar a Unidade de Ensino Descentralizada
de Cachoeiro de Itapemirim. Em 2006, inauguram-se duas Unidade de Ensino
Descentralizada: a de São Mateus e a de Cariacica. Em 2008, mais três unidades:
Aracruz, Linhares e Nova Venécia. E, no final desse ano, o Cefetes e as Escolas
Agrotécnicas do estado se integram com a denominação de Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes) (BROTTO, 2013, p. 23).
De 2003 a 2010, foram ampliados os IFs, inclusive apenas no Espírito Santo
foram fundados 11 campi. A ideia dessa expansão surgiu no cerne da gestão
presidencial de Lula (segundo mandato), a qual será assinalada, dentre outras
vertentes, “[...] pela determinação do presidente em assegurar à educação e,
particularmente, à educação tecnológica em lugar privilegiado nas políticas do seu
governo” (PACHECO; PEREIRA; SOBRINHO, 2009, p. 2).
Hoje são 22 campi distribuídos pelo estado do Espírito Santo (Cf. Figura 2).
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Figura 2 – Os 22 campi do Ifes no estado do Espírito Santo

Fonte: MAPA do Ifes no Espírito Santo.
Disponível em: <https://bit.ly/2UrZBqQ>. Acesso em: 09 jan. 2019.

Segundo Bassani (2017, p. 97),

Em relação aos Institutos Federais, no Espírito Santo, os cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio têm duração de quatro anos e,
geralmente, em duas séries os alunos estudam Inglês e, em uma,
estudam Espanhol; em todos os casos, a carga horária é de sessenta
horas anuais, com duas aulas de cinquenta minutos por semana. Se
considerarmos um Instituto com dois cursos funcionando em dois
turnos cada (há variações), seriam oito aulas semanais de Espanhol.

A diminuta carga horária específica para o Espanhol desafia os Institutos na
efetivação do profissional com dedicação exclusiva, isto é, aquele que exerce 40 horas
semanais – regime mais requisitado nos concursos. Nesse sentido, o quantitativo de
concursos homologados se concentram no perfil de profissional com dupla habilitação.
Hoje, o Ifes conta com a Revista Ifes Ciência, cujo quarto volume foi publicado
em fins de 2018. “A edição conta com 12 artigos de diferentes áreas, sendo cinco de
agrárias; três de Humanidades; dois das Engenharias; e dois de Ciências Exatas e da
Terra”. Seu objetivo principal é difundir “[...] conhecimento nos diversos âmbitos de
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atuação da instituição, além de abranger a área de atuação de pesquisadores
externos, estando alinhada com as diretrizes de pesquisa no Brasil e no mundo”
(CONIF, 2018).
O ano de 2018 foi o aniversário de uma década de funcionamento dos IFs,
desde o compromisso declarado de aderência a uma identidade institucional nova,
isto é, com um novo plano de trabalho pedagógico. Nesse decurso de existência
notabilizaram-se os resultados, que distinguem o reconhecimento de suas unidades
como espaços semelhantes “[...] às Universidades públicas em termos de autonomia
pedagógica e inovações na pesquisa. No entanto, sabe-se que os Institutos carecem,
ainda, de políticas gestoras que possibilitem de fato a construção de uma cultura
universitária” (SILVA JÚNIOR , 2017, p. 54).
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5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para realizar o último objetivo específico desta dissertação (traçar o perfil dos
professores de E/LE dos campi do Ifes, suas práticas didático-pedagógicas e suas
concepções e percepções acerca do LC), foi necessário recorrer à pesquisa empírica
para a coleta de dados diretos da fonte. Para tanto, o instrumento utilizado foram
questionários. O primeiro deles continha questões fechadas e visou desenhar o perfil
dos professores respondentes; no segundo as questões foram abertas com o fito de
explorar as práticas didático-pedagógicas que os professores utilizam em suas aulas.
O último questionário foi de questões fechadas objetivando coletar dos professores
suas percepções sobre seus alunos no que toca o LC – o que concorreu como um
dos meios para a contemplação do objetivo geral deste trabalho (apresentar a
concepção sobre o LC dos professores de E/LE do Ifes bem como a percepção que
têm de seu aluno sob essa ótica) e, por conseguinte, responde à questão-problema
da qual partiu a pesquisa (Quais as percepções dos professores acerca do LC no
ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) no EM técnico?).

5.1 Perfil da formação dos professores participantes da pesquisa
A descrição dos dados pessoais e acadêmicos formadores do perfil dos
respondentes que configuram esta pesquisa sócio-demográfica é resultante da coleta
referente ao Questionário 1 (Cf. Apêndice). Segue o traçado desse perfil resultante
envolvendo formação acadêmica, formação profissional e/ou continuada, tempo que
leciona e onde leciona atualmente, anos que leciona no atual campus, outra(s)
língua(s) que leciona além do Espanhol para complementar a carga horária, como o
Espanhol é ministrado nos campi, a carga horária semanal de dentro da grade e fora
desta.
O Quadro 3 a seguir representa as respostas dadas pelos respondentes e, na
sequência, vem a análise interpretativa dos resultados obtidos.
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Quadro 3 – Dados dos professores respondentes
Sexo

6 (feminino); 1 (masculino)

Idade (anos)

1 (25 a 29); 3 (40 a 49); 1 (55 ou mais)

Estado Civil

5 (casados); 2 (solteiros)

Cursou Ensino Superior em universidade

4 (pública); 2 (privada) 1 (parte em cada uma)

Graduação em Letras

5 (Port./Esp.); 2 (Ing./Esp.)
1 (especialização lato sensu); 3 (mestrado); 3
(doutorado)

Mais alta titulação
Participação em atividades continuadas
nos dois últimos anos
Anos lecionando, não necessariamente no
Ifes

6 (sim); 1 (não)

Anos lecionando no atual campus

3 (mais de 20); 2 (15 a 20); 1 (3 a 5); 1 (6 a 9)
3 (Vitória); 1 (Linhares); 1 (Santa Teresa); 1 (São
Mateus); 1 (Venda Nova)
3 (entre 3 e 5); 2 (entre 6 e 9); 1 (entre 1 e 2); 1
(menos de 1)

Língua(s) que leciona além do Espanhol

4 (Língua Portuguesa); 3 (LI)

Como o Espanhol é ministrado no campus

4 (optativo); 3 (outros)

Carga horária de Espanhol na grade

2 (8h/a); 2 (4h/a); 1 (6h/a); 1 (2h/a) 1 (1h/a)

Campus onde está lecionando

Carga horária de Espanhol fora da grade
4 (nenhuma); 1 (6h/a); 1 (5h/a); 1 (2h/a)
Fonte: Da pesquisadora.

Primeiramente, declara-se que os sete (7) respondentes que retornaram o
questionário assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Destes, a
maior parte é do sexo feminino (seis – 6) e apenas um (1) é do sexo masculino,
predominando, portanto, o público feminino na função de professores de E/LE.
Conforme Vianna (2001, p. 81), em todo o século XX, “[...] a docência foi assumindo
um caráter eminentemente feminino, hoje, em especial na Educação Básica
(composta da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio), é grande
a presença de mulheres no exercício do magistério”, como se constata nos dados
desta investigação.
Os respondentes em geral têm menos de 50 anos (um tem de 25 a 29; dois
têm de 30 a 39; três têm de 40 a 49; e apenas um tem 55 ou mais. Trata-se, pois, de
um grupo de jovens adultos, longe da aposentadoria; destes, cinco (5) são casados e
dois (2) são solteiros. Esse é então o perfil pessoal dos respondentes.
Já sobre a sua formação acadêmica, observa-se que a maioria cursou
universidade pública (quatro – 4), dois (2) cursaram a privada e somente um (1) fez
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parte da graduação em instituição pública e parte na privada. A maioria (cinco – 5) se
graduou em Português/Espanhol; apenas dois (2) se graduaram em Inglês/Espanhol.
Nenhum destes fez apenas o Espanhol ou o Espanhol/Literaturas.
Acerca da formação profissional e/ou continuada, a preocupação é notável.
Nenhum deles ficou apenas com a graduação. Um (1) atingiu apenas a especialização
lato sensu, mas três (3) já fizeram o mestrado e três (3) também já concluíram o
doutorado. Depreende-se daí a preocupação que os docentes têm em dar
continuidade aos estudos, em qualificar-se.

Assim, a formação continuada passa a ser a extensão dos estudos
iniciados na graduação, porém, marcada pela autonomia e pela
preocupação das instituições formadoras (como por exemplo,
governo, estado, secretarias de educação, universidades), pois o
contato com a sala de aula e as transformações globais impulsionam
mudanças rotineiras na prática docente (ROSA, 2017, p. 5).

Essa formação continuada também pode ser entendida de modo lato “[...] como
programas que envolvam cursos, congressos, seminários, ou seja, um processo
dinâmico por meio do qual um profissional vai adequando sua experiência profissional
às necessidades do mercado de trabalho” (FRANÇA, 2017, p. 33). E aí é possível
constatar que seis (6) dos respondentes participaram de atualização, capacitação,
treinamento, participação em eventos etc. nos dois últimos anos, apenas um (1) não
se envolveu com tais eventos nos dois últimos anos, o que demonstra acomodação,
pois as lacunas no magistério surgem no cotidiano e, desse modo,

[...] um professor em serviço carrega consigo êxitos e frustações que
podem ser compartilhadas em um ambiente de formação continuada.
Nesta perspectiva, a formação continuada seria o momento de olhar
novamente para as teorias atualizadas, bem como expor suas
experiências e identificação enquanto docente (ROSA, 2017, p. 4).

Ao serem questionados sobre há quanto tempo leciona e onde leciona
atualmente, a maioria do corpo docente respondente já tem uma caminhada longa no
magistério: três (3) ultrapassam os 20 anos e dois (2) têm de 15 a 20; por sua vez, um
(1) tem de 3 a 5 anos e também um (1) tem de 6 a 9 anos. Nenhum deles tem apenas
1 ou 2 anos de experiência em sala de aula. A experiência em sala de aula muitas
vezes é algo relevante, amadurece no traquejo para as decisões conflitantes, auxilia
na criação e recriação de práticas novas com resultados satisfatórios.
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Os que se disponibilizaram a responder a esta pesquisa pertencem aos
seguintes campi: um ao de Linhares, outro ao de Santa Tereza e mais um outro em
São Mateus; um ao de Venda Nova do Imigrante e também três (3) ao de Vitória.
Há quantos anos leciona nesse campus?19 foi uma das questões cujos
resultados registrados no Quadro 3 evidenciam que nenhum está ali há mais de 20
anos. A maioria (três) está entre 3 e 5 anos; dois estão entre 6 e 9; um está entre 1 e
2 e um está há menos de 1 ano.
Acerca da pergunta Que outra(s) língua(s) o professor leciona além do
Espanhol. A maioria (quatro) complementa sua carga horária com Língua Portuguesa;
outra grande parte (três), com LI. Como se vê os professores não conseguem
preencher sua carga horária com a disciplina Espanhol, ainda que o concurso para se
ingressar na instituição tenha sido específico para tal; para complementá-la precisam
lecionar outras disciplinas para as quais talvez não estejam tão preparados e
entusiasmados. Situação que prejudica, em termos de tempo, a formação continuada
no ensino do Espanhol. Parece ser esta uma condição que permeia outras instituições
do ensino brasileiro e de outras regiões. Em sua pesquisa de doutoramento, Acassia
Rosa, ao traçar o perfil dos professores de Espanhol, afirmou algo pertinente:
A condição docente para a formação continuada nem sempre são as
mais positivas. Lecionar outras disciplinas, se descolar entre
diferentes municípios são exemplos das dificuldades encontradas no
cotidiano dos professores de Espanhol em Sergipe (ROSA, 2017, p.
14).

Nas respostas dadas à pergunta de como o Espanhol é ministrado no campus
onde cada um dos respondentes leciona, prevaleceu a de disciplina facultativa para
os alunos (quatro). Nos campi onde lecionam os investigados, a LEsp não é
trabalhada como atividade complementar nem como curso de extensão. Grande parte
(três) responderam como Outros. Essa é mais uma constatação de desvalorização do
ensino do Espanhol. Nesse sentido, em sua pesquisa de mestrado sobre essa
questão, Julyana Peres Carvalho faz o seguinte comentário, que encontra eco nas
reflexões desta dissertação também:

19

Quando se transcreve literalmente perguntas do questionário, optou-se também pelo uso do itálico
em vez das aspas e por não fazer recuo de 4cm quando o texto ultrapassa três linhas. A opção por
esse proceder se dá pelo mesmo motivo já esclarecido na nota 2 de rodapé: para que tais trechos
fiquem visualmente bem distintos das citações de teóricos.
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Prestes a completar 10 anos, a implantação da Lei 11.161/2005 ainda
apresenta inúmeros descompassos, sendo vista como uma política
linguística mal planejada e executada, pois no cenário da educação
básica brasileira ainda há um extenso caminho a ser percorrido entre
o discurso e a realidade da prática da lei: descompromisso, omissão e
morosidade têm acompanhado o ensino de Espanhol nas escolas,
tornando necessárias descrições reais da implantação dessa lei,
assim como relatos de como tem se efetivado o ensino de Espanhol
nas escolas públicas brasileiras (PERES CARVALHO, 2014, p. viii).

Ao serem interrogados sobre a carga horária semanal de LEsp dentro da grade,
as respostas variaram muito: 6h/a, 1h/a, 8h/a, 8h/a, 4h/a, 4h/a e 2h/a – o que dá uma
média de 5,5h/a por semana. Já fora da grade, houve coincidência nas respostas de
4 respondentes: nenhuma. As respostas divergentes foram: 6h/a, 5h/a e 2h/a.
Depreendido de dados predominantes, conforme representados acima no
Quadro 3, eis, em suma, o perfil dos participantes da pesquisa:
i)

sexo feminino;

ii)

idade entre 40 e 49 anos;

iii)

casada;

iv)

graduada em Português/Espanhol em universidade pública;

v)

nível stricto sensu (mestrado/doutorado);

vi)

participante de atividade continuada nos dois últimos anos;

vii)

está há mais de 15/20 anos no magistério;

viii) permanece no mesmo campus entre 3 e 5 anos;
ix)

leciona, além do Espanhol, Língua Portuguesa ou LI;

x)

o Espanhol que leciona é disciplina facultativa para os alunos.

5.2 Práticas didático-pedagógicas utilizadas pelos professores

A análise, a interpretação e os resultados ora apresentados são depreendidos
dos dados do Questionário 2 (questões abertas referentes às práticas didáticopedagógica no ensino de E/LE), que recebem um tratamento qualitativo, a técnica da
análise interpretativa, já esclarecida na abertura desta parte.
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No tocante à pergunta de como o professor avalia a sua experiência no ensino
de LEsp, as respostas foram otimistas (ótima, muito boa)20. Mesmo dos que a
consideraram um desafio/desafiadora, um mostrou-se empenhado em destacar a
importância e necessidade da língua espanhola no espaço acadêmico e para outro os
alunos desenvolvem a oralidade mais rapidamente se comparada com a língua
inglesa justamente por causa desta proximidade. Houve quem ainda dissesse que,
dependendo do curso, foca o ensino da língua nas 4 habilidades, com uma abordagem
contextual e comunicativa, porém não consegue deixar de trabalhar a estrutura da
língua ou trabalha numa perspectiva mais instrumental, abordando temas dentro da
área do turismo, na intenção de instrumentalizar os alunos para o exercício da
profissão.
Por tais respostas depreende-se que os professores trabalham com algo de
que gostam, fazem de sua prática o que os teóricos contemporâneos ressaltam no
ensino de LE: desenvolvimento da oralidade e das quatro habilidades, ensino
contextualizado e sem se descuidarem da estrutura da língua; e, em caso de curso de
turismo, encarregam-se da instrumentalização do indivíduo para o exercício
profissional. Conforme Baptista (2010, p. 135), “[...] o espaço escolar não é neutro e
nele os alunos precisam estar expostos a diferentes práticas sociais de uso da
linguagem”.
Sendo questionados sobre o que seria necessário para ensinar uma LE visando
a uma aprendizagem significativa, a maioria das respostas foram maduras,
conscientes e fundamentadas nos PCNs (conhecimento sócio-cultural e a fluência na
comunicação oral e escrita; valorizando a cultura dos países que falam o idioma
estudado, pois língua e cultura são fatores indissociáveis; questão cultural e as
literaturas são fundamentais. Mesmo que trabalhemos com textos adaptados,
quadrinhos ou audiolivros é muito importante que a literatura seja incorporada); Aulas
mais dinâmicas e prazerosas; uso da tecnologia nas aulas; alunos como agentes do
aprendizado) e vão ao encontro dos pressupostos do LC apontados pelas Ocem
(aprenda a língua, mas a cultura acerca dos países de língua espanhola por meio de
um pensamento crítico, respeitando os diferentes costumes dos mais diversos países;

20

Aqui também se optou pelo uso do itálico nas falas ipsis litteris dos respondentes (em vez de aspas)
e pelo não recuo de 4cm quando o texto ultrapassa três linhas. Repetindo o motivo: as aspas e recuos
poderiam se confundir com citações diretas de teóricos.
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analisar como fatos de nosso país são publicados e analisados nos países que falam
a língua que estamos estudando).
Percebe-se por essas falas um alinhamento com as metodologias
contemporâneas de forma que “[...] usar uma LE representa uma oportunidade de
ressignificar sentidos, representações, procedimentos, valores, ou melhor, atribuir
novos sentidos a nós mesmos, aos outros, ao mundo” (JORDÃO, 2013, p. 77).
Significa, nesse sentido, como demonstrado nas falas, impelir o aluno a praticar o
protagonismo, a atuar socialmente, “[...] ou seja, uma pedagogia crítica que fomente
ações concretas e uma construção permanente do conhecimento” (BAPTISTA, 2010,
p. 135).
Sobre o tipo de método adotado nas aulas de LEsp, houve unanimidade nas
respostas pelo método comunicativo. No ensino de LE a Communicative Approach
(Abordagem Comunicativa) prescreve a relevância da comunicação para o domínio
do idioma. Afinal, já dizia Pedro Demo que a linguagem, base da comunicação, é um
dos pressupostos imprescindíveis à cidadania, daí a construção da identidade
sociocultural. A cidadania moderna forja o sujeito histórico nutrido de tecnologia e
cultura para que vislumbre o futuro pela conquista e construção. Por essa ótica,
“Linguagem é profundamente saber comunicar e comunicar-se” (DEMO, 2012).
Trilhando por essa vereda, um respondente disse aplicar o método
comunicativo a fim de valorizar as quatro habilidades: escrita, leitura, oralidade e
compreensão auditiva e, para tal, faz uso de apoio tecnológico, como vídeo, filmes,
áudios etc. Práticas essas afinadas às propostas de Luis Paulo Mercado quando
insiste no desenvolvimento de competências docentes para lidar com as novas
tecnologias, inclusive as digitais, tão relevantes na Abordagem Comunicativa, “[...]
com capacidade de selecionar, produzir, adaptar e utilizar conteúdos educacionais
digitais, jogos, exercícios e conteúdo da web em laboratórios de informática ou em
salas de aula” (MERCADO, 2014, p. 7).
Outro respondente, além de manifestar o uso da abordagem comunicativa, nas
aulas do curso de Turismo acrescenta a abordagem vocacional, a qual, “[...] enquanto
parte do processo educativo, auxilia o indivíduo a formar seus planos de vida e a saber
tomar decisões por si mesmo, levando-o a um desenvolvimento contínuo e
ascendente” (OLIVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2016, p. 7).
Um dos respondentes não utilizou o termo comunicativo, mas sim sócio
interativo. O que, no fundo, não provoca dissonância no coro dos demais participantes

94

da pesquisa, afinal, no cerne da abordagem comunicativa está o empenho do
professor em transformar seu aluno num agente social promovendo interações entre
seus pares. Para tanto, a ênfase recai “[...] na funcionalidade do uso de formas da
língua, em sua efetividade para a comunicação direta entre seus usuários em
situações concretas e específicas de trocas linguísticas” (JORDÃO, 2013, p. 72).
Optou-se por escrever na íntegra uma das respostas (a mais elaborada) sobre
o método utilizado: Costumo trabalhar com a abordagem Content and Language
Integrated Learning-CLIL, que se propõe a integrar língua adicional e conteúdo no
processo de aprendizagem, ou seja, o estudante estuda determinado conteúdo por
meio de uma determinada língua adicional. Isso traz motivação e significado a todo o
processo. É oportuno lembrar que content se refere a conteúdo, cognition a cognição,
communication a comunicação e culture a cultura – aspectos que se integram à
planificação e abordagem do método, o qual também lança mão da abordagem
comunicativa. Convém esclarecer que CLIL é uma metodologia de ensino que “[...]
surge como uma possibilidade de integração e convergência de diferentes fatores
sociais e educativos” como possibilidades de promoção e aquisição de LEs e
diversidade linguística, integrando conteúdo e língua, sem que um prevaleça sobre
outro (FERREIRA, 2016).
O enunciado de uma das questões exigiu uma resposta mais burilada dos
participantes. Ei-lo: De acordo com as Orientações Curriculares do Ensino Médio –
Ocem (2006, p. 87), um dos objetivos do ensino de línguas estrangeiras é “introduzir
as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos,
multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de línguas
estrangeiras por meio dessas”. Considerando que o letramento é ponto de partida
para se pensar sobre a importância do ato de ler, quais as contribuições desse estudo
para o trabalho com a leitura no ensino da língua espanhola?
Houve quem assinalasse a importância dessas contribuições, pois a língua se
configura como uma senha de acesso para um horizonte muito mais amplo que o mero
objetivo de dominar um idioma. O termo acesso nesse contexto foi coerente com o
que afirma Janks acerca do diálogo com o LC:

Acesso é a terceira ideia que precisamos considerar para o letramento
crítico. Nós precisamos fazer perguntas a respeito de quem tem o tipo
de educação necessária para uma boa qualificação profissional. Quem
obtém acesso na língua de poder e em sua variedade de prestígio?
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Quem obtém acesso ao conhecimento de alto status? (JANKS, 2016,
p. 34).

A diversidade de leituras, textos, gêneros, fontes é concebida por estes
professores como imprescindível na perspectiva do letramento. Sim, pois uma leitura
efetiva, em qualquer língua, desperta neste um olhar mais cuidadoso com o texto,
formando, portanto, leitores com um melhor senso crítico-reflexivo – reflexão de tom
semelhante ao de Magda Soares ao dizer em fins do último milênio: “[...] o letramento
é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um contexto
específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e
práticas sociais” (SOARES, 1999, p. 72).
Nessa diretriz, as modalidades oral e escrita foram sublinhadas como
fundamentais para a formação plena do cidadão. É preciso que o professor entenda
as práticas de letramento que permeiam o grupo que ele trabalha para transformar o
trabalho com textos em conhecimento significativos para os alunos. Ainda que bem
refletida a resposta, o desenvolvimento das modalidades escritas é insuficiente se não
vier acompanhados do letramento tecnológico, uma vez que hoje, o grande fluxo de
textos online, conforme Goulart (2011, p. 53-54), vem trazendo “[...] novas formas de
organização de discurso, novos gêneros, novos modos de ler e de escrever”. Mas, em
outros momentos desta análise, tangenciou-se esse ponto.
Vale apresentar, partes desta resposta, que evidenciam o quão é necessário
Valorizar o conhecimento do estudante para auxiliar o seu aprendizado. Conectar o
aprendizado ao mundo real, pois a educação como um todo deve ser responsiva à
vida. [...] acredito e defendo o trabalho de desenvolvimento de habilidades inerentes
ao bi/multiletramento, no sentido de interpretar o mundo e suas diferentes
manifestações culturais por meio de diversas línguas. E essa interpretação do mundo,
a meu ver, se dá necessariamente, pela escuta, fala, leitura e escrita com base em
perspectivas linguístico-culturais diversas. É como se expressa Gee (2008, p. 44),
sobre a leitura: “[...] reading must be spelled out, at the very least, as multiple abilities to
‘read’ texts of certain types in certain ways or to certain levels. There are obviously many
abilities here, each of them a type of literacy, one of a set of literacies”21.

“[...] leitura deve ser explicitada, no mínimo, como múltiplas habilidades para ‘ler’ textos de certos
tipos de certas maneiras ou para certos níveis. Existem obviamente muitas habilidades aqui, cada uma
delas um tipo de alfabetização, um dos conjuntos de literacias” (tradução nossa).
21
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Percebe-se, no discurso da maior parte dos professores, o conhecimento que
têm dos documentos oficiais e da importância de trabalho pedagógico embasado no
LC. Esse aspecto fica mais evidente ainda, isto é, se complementa com as respostas
da penúltima questão cuja pergunta fora: Nos últimos anos, estudos mais recentes
apontam para uma grande preocupação com a formação crítica dos discentes em
atividades de leitura. Segundo a LDB (BRASIL, 1996), “[...] o ensino médio (EM) deve
preparar o aluno para o exercício pleno da cidadania, desenvolvendo o conhecimento
em uma perspectiva crítica sobre o mundo a sua volta”. Diante desta constatação, o
que o professor de língua estrangeira precisa saber para enfrentar o desafio de
ensinar seus alunos a ler criticamente em língua espanhola, dialogando com a lei
supracitada? Dada a riqueza da maioria das respostas, elas foram transcritas na
íntegra e acompanhadas de comentário analítico.
Disse um respondente que o professor precisa Auxiliar o estudante para além
do aprendizado somente linguístico (codificar e decodificar), mas sim criar um
ambiente que instiga a curiosidade e a busca do conhecimento. Validar o
conhecimento prévio do estudante e permitir que ele construa novos conhecimentos
e desenvolva novas habilidades, como, por exemplo, pensar juntos em soluções
sustentáveis para problemas reais, promovendo qualidade de vida da sociedade. Na
verdade, essas considerações se resumem no preparo para a cidadania do aluno e
reverberam alguns preceitos da Ocem, ao proclamarem que

O ensinar a língua não se confunde com um abandonar totalmente a
reflexão sobre o modo como se apresenta essa língua em cada caso
nem a metalinguagem que se emprega para explicar alguns desses
fatos. O que efetivamente importa é mais o como e o para que fazêlo, é o não tornar a análise e a metalinguagem um fim em si mesmas,
mas uma forma de avançar na compreensão, uma maneira de mostrar
que as formas não são fruto de decisões arbitrárias, mas formas de
dizer que se constroem na história e pela história, e que produzem
sentido (BRASIL, 2006a, p. 145).

Também respaldando a fala do respondente supracitado, registra Jordão:

Tal possibilidade pode ser materializada no letramento crítico, uma
abordagem educacional que se constrói a partir de uma visão de
mundo pós-moderna e descolonizadora, que percebe a escola como
um espaço coabitado por seres inteligentes que trazem consigo
conhecimentos de ordens diversas; compartilhados, tais saberes
constroem o mundo como um espaço de agência criativa e
transformadora (JORDÃO, 2016, p. 43).
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Um dos participantes disse que O professor deve saber compreender os
processos culturais dos diversos países de língua espanhola, comparando-os com os
costumes da realidade dos educandos, não para dar juízo valor, mas para mostrar o
respeito entre as diferenças. Nesse sentido, trabalha-se com o primeiro objetivo dos
temas transversais preconizados pelos PCNs, qual seja o de “[...] compreender a
cidadania como participação social e política [...] adotando, no dia a dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para
si o mesmo respeito” (BRASIL, 1998b, p. 7).
Analisando a questão com mais criticidade, um dos respondentes não crê que
o professor consiga efetivar os princípios apregoados pelos documentos oficiais e
estendidos nos estudos do LC. O ensino de Espanhol nos Ifes não seria o céu de
brigadeiros (Não se quer dizer com isso que os demais professores tenham fantasiado
suas falas. É óbvio que o ideal – a despeito de todas as controvérsias que permeiam
as instituições de ensino no país – ainda é a força que os mantém numa busca perene
de transformações). Este investigado mais “pé no chão” afirma que Para ler
criticamente o aluno precisa ter um certo domínio do idioma, conhecer sua estrutura
gramatical e lexical; então, essa leitura crítica só é possível em níveis um pouco mais
adiantados. Como geralmente só há aula de espanhol durante 1 ano letivo,
dificilmente o aluno alcança esse nível (realidade na maioria das instituições de
ensino). Na perspectiva do LC, essa resposta vai de encontro com a argumentação
de Jordão e Fogaça:
Outro assunto bastante controverso quando se fala em letramento
crítico no contexto de LE é o tratamento dado à gramática. Sugerimos
que a gramática seja trabalhada conforme as necessidades reais dos
alunos e de acordo com as possibilidades de exploração textual
percebidas no texto, de modo que a gramática seja contextualizada, e
não deslocada das demais atividades de sala de aula (ao invés de ser
trabalhada conforme o interesse do professor por conhecimentos
gramaticais), a fim de que se mantenha a coerência com a abordagem
de língua como discurso, que estabelece uma relação inseparável
entre língua e processos de construção de sentidos (JORDÃO;
FOGAÇA, 2007, p. 96).

Logo, pode-se inferir, com base em Jordão e Fogaça, que, mesmo no nível
básico ou nos anos iniciais do EM, o aluno pode sim ser letrado criticamente nas aulas
de Espanhol, ou seja, tornar-se um leitor crítico a partir do contato com a LE que está
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aprendendo. Tudo dependerá da abordagem e metodologia eleitas pelo professor
para se alcançar o objetivo primeiro: desenvolver a criticidade em seu alunado.
Bem pensada foi esta resposta e, ademais, confirma a argumentação de Jordão
e Fogaça acima: Primeiro de tudo, o professor precisa ser um leitor crítico. É
necessário que o docente esteja informado sobre o cotidiano e tenha “leitura” para
relativizar os fatos e encontrar metodologias para abordá-los na sala de aula. Ezequiel
Theodoro Silva (2009) corrobora: “O fortalecimento da docência como profissão
envolve, irrefutavelmente, a vivência e a incorporação de porções contínuas de
leitura”. O trabalho numa perspectiva crítica precisa ir além do puro ensino da língua,
pois devemos entender a criticidade como um construto que vai ser construído na
interação entre professor e alunos, independente do idioma que será utilizado. Nessa
linha, Paulo Freire (1998) já advertira que é com o pensar crítico que o indivíduo
desenvolve “uma reflexão sobre o seu agir no mundo”; o pensar ingênuo o conduz à
escravidão, e na contramão desse pensar a criticidade o impele à libertação. É
oportuno lembrar ainda o que complementa Jordão:

[...] para o LC, é extremamente importante que os professores se
percebam (e percebam seus alunos) enquanto partícipes nesse
processo de valoração dos saberes e das pessoas com eles
identificadas e posicionem-se reflexivamente perante os diversos
processos de construção de sentidos que informam a sociedade
(JORDÃO, 2016, p. 45).

Vê-se pelas duas respostas anteriores certo dialogismo com as propostas do
LC.
Para outro respondente, o professor precisa fomentar no aluno a busca pela
informação em várias fontes para que ele desenvolva um senso crítico e consiga
identificar as manipulações midiáticas. Assim, a avalanche de informações
midiatizadas,

permeada

de

fake

news,

conduzem

o

pensar

do

homem

contemporâneo. Daí a importância do letramento tecnológico, a partir do docente, que
se configura no “[...] uso confiante e crítico das TDIC para estudos, trabalho, lazer e
comunicação, capacidade de interagir com a TDIC, assim com aplicações para
produtividade, em dispositivos de comunicação e aplicativos de gerenciamento”
(MERCADO, 2014, p. 10).
Há quem entende que o professor deve desenvolver a própria criticidade e
trabalhar com seus alunos nessa mesma direção. Construir em conjunto uma leitura
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da realidade da forma mais abrangente e profunda possível. Esse argumento não
ficou bem definido. Não se fala como o professor pode construir essa criticidade
tampouco desenvolvê-la no aluno. Também na abordagem do LC não se “[...] fala em
receitas, mas em perspectivas e possibilidades. Fala-se em pluralidade, em práticas
localizadas e contingentes, em adequação contextual e consonância com
perspectivas e ideais”. Trabalha-se “[...] com a perspectiva de que o conhecimento
deve ser significativo e, portanto, a escola deve abordar conteúdos aos quais os
alunos sejam capazes de atribuir sentidos, que tenham significação para suas vidas
dentro e fora da escola” (JORDÃO, 2016, p. 50; 52). Além disso, instaura-se na fala
desse mesmo respondente, uma incoerência ao determinar para o mesmo núcleo do
sintagma (uma leitura da realidade) os adjetivos abrangente e profunda. O termo
abrangente sugere superficial, genérico; e o termo profunda insinua visceral,
penetrante.
Outro respondente manifestou-se com argumentos do senso comum: Assim
como na língua materna, o professor precisa pensar nas escolhas dos textos para
abordá-los em sala de aula. Pensar em textos que despertem no aluno o interesse
pela leitura e que promovam reflexões. É muito importante também usar textos que
tenham a ver com a realidade do aluno. O inconveniente do senso comum é tender
“[...] a resistir os processos de transformação social, principalmente quando regidos
pela reflexão”. E o discurso que não “[...] se sedimenta como consciência se torna
ineficaz”. A prática pedagógica emperra, pois sua transformação só se efetiva
operando “a transformação do núcleo do senso comum” (BENINCÁ, 2002, p. 12). Esta
é uma das interpretações possíveis desta resposta.
Chega-se, por fim, à última questão do Questionário 2, cuja pergunta é: Um dos
desdobramentos teóricos sobre o letramento crítico, ao contrário do que muitos
pensam, baseados no senso comum, não tem a ver com a crítica vazia e sem
fundamento. Pelo contrário, o indivíduo que é letrado criticamente é encorajado a
explorar, criar e negociar significados para que ele aprenda a pensar por si próprio
(ASSUNÇÃO, 2012). A partir desse conceito, o que você entende sobre letramento
crítico no ensino de língua estrangeira?
Ocorre que dá para perceber pelas entrelinhas de algumas respostas desta
questão que o senso comum as permeia com certa intensidade. E, desse modo, “[...]
o discurso teórico, caso não se faça consciência, permanecerá no nível de discurso,
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como palavrório, e perderá a legitimidade de orientar e intencionar as ações”
(BENINCÁ, 2002, p. 24). São estas as respostas:
i) O aluno deve ser incentivado a refletir e chegar as suas próprias conclusões
e cabe ao professor respeitá-las mesmo que estas sejam contrárias aos seus
posicionamentos ideológicos.
ii) A abordagem que o professor dá aos diversos temas trabalhados.
iii) Não basta apenas o aluno fazer o processo de decodificação. É necessário
que ele seja um leitor crítico, capaz de construir seu próprio raciocínio e
argumentos contundentes.
Houve outras respostas muito reduzidas, como:
i) letramento crítico é aquele em que o estudante consegue construir os mais
diversos significados a partir de uma informação.
ii) O letramento crítico em língua estrangeira depende do domínio do idioma,
do conhecimento sócio-cultural que o aluno tem do idioma estrangeiro e de uma
boa leitura de mundo.
Esses dois respondentes poderiam ter explorado mais a questão do LC, objeto
de estudo deste trabalho, como fora esclarecido a todos previamente. Talvez essas
respostas possam se incluir nas que caíram no senso comum porque elas também
são muito superficiais, envolvem a praticidade. Entretanto, pode-se enriquecer essa
praticidade quando se consegue, “[...] pela práxis pedagógica, incorporar ao senso
comum conhecimentos procedentes do domínio teórico e elevar ao nível do bom
senso as informações fragmentadas e as atitudes ingênuas presentes no senso
comum” (BENINCÁ, 2002, p. 73).
Diferentemente, tem-se a seguir uma resposta bem articulada, refletida:
Negociar significados dentro de uma dada língua ou entre duas ou mais línguas.
Apresentar hipóteses, questionar, propor soluções inovadoras com foco em situações
práticas. Em constante interação com outros indivíduos, realizar debate qualificado
sobre diversas questões que permeiam o desenvolvimento de seus repertórios
linguístico-culturais. Aprendizagem colaborativa e aprendizagem baseada em
projetos/problemas, por exemplo, podem ser grandes promotores do letramento
crítico. Esse posicionamento dialoga bastante com os pressupostos do LC, pois
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[...] trabalhar a escrita e a leitura em língua estrangeira, em
conformidade com o letramento crítico, significa tratar no ensino dessa
língua das diferentes visões difundidas nos textos (orais e escritos) e
as formas por meio das quais nossos alunos terão contato com elas e
poderão ser levados a assimilá-las, questioná-las, ou ainda,
problematizá-las (BAPTISTA, 2010, p. 124).

Conforme Benincá (2002, p. 25), “A reflexividade é a condição de
transformação da consciência ingênua”. E o fato de raciocinar em outro idioma implica
muitas mudanças no sujeito, o qual se submete a deslocamentos que melhoram sua
capacidade de tomar decisões, aguçam a sua percepção, sensibilizam aspectos de
sua identidade já que é afetado pelo remanescente simbólico constituinte da nova
língua. Enfim, tudo isso são atividades que desenvolvem o LC.
Por fim, a última resposta, também bem elaborada, refletida: Linguagem é
poder, é preciso mostrar os alunos que sua atuação na sociedade dependerá das
habilidades que possui com o trato com a linguagem. A partir dessa concepção devese desenvolver trabalhos que envolvam a leitura e escrita de modo que os alunos
possam construir significados e ampliarem seu conhecimento de mundo para interagir,
aceitar ou rechaçar as situações que lhes são impostas pelo cotidiano. Com efeito, os
saberes linguísticos decorrentes do aprendizado de uma língua se vinculam à
memória discursiva tornando-se um saber discursivo, que possibilita o dizer,
sustentando-o em cada ato de sua realização.
Conforme Elisa Guimarães Pinto (2009, p. 28-29), “[...] a língua funciona na
medida em que um indivíduo ocupa uma posição de sujeito no discurso e, isto, por si
só põe a língua em funcionamento, por afetá-la pelo interdiscurso”. Ademais, é
realmente significativa uma “[...] ação pedagógica como a proporcionada pela
abordagem do letramento crítico, já que essa propõe a avaliação dos discursos
produzidos na sociedade, a contextualização dos sentidos e a mobilização dos
sujeitos para fazerem escolhas” (BAPTISTA, 2010, p. 119).
Isso posto, inferiu-se da aplicação da técnica da análise interpretativa das
questões abertas, cinco categorias – todas referentes ao ensino do E/LE e às
concepções do LC depreendidas das falas dos professores pesquisados e expostas
no Quadro 4:
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Quadro 4 – Categorias emersas dos discursos dos professores

i)

Categorias inferidas dos dados do professor sobre
o ensino do E/LE e as concepções do LC
A experiência de ensino é desafiadora, mas envolvente.

ii)

A abordagem de ensino adotada é a comunicativa (Communicative Approach).

iii)

A aprendizagem significativa se dá a partir da valorização da cultura dos países hispânicos, do
conhecimento prévio do estudante e do estudo da língua de forma contextualizada.
O razoável entendimento sobre o LC e sua efetiva prática no processo de aquisição do novo
idioma e na proximidade de manifestações culturais desconhecidas é perceptível.
O trabalho com as quatro habilidades – ler, ouvir, falar e escrever –, com ênfase maior na leitura
e na escrita, é fundamental.
Fonte: Da pesquisadora.

iv)
v)

5.3 Percepção dos professores sobre seus alunos à luz do Letramento Crítico
Prosseguindo na análise interpretativa dos dados, vêm agora as referentes ao
Questionário 3, com 10 questões fechadas. As perguntas dizem respeito à percepção
que os professores têm de seus alunos no que toca a atitudes/comportamentos
indispensáveis ao desenvolvimento do LC. Os dados daí emersos estão no quadro
abaixo; na sequência, são descritas e comentadas à luz de teóricos do LC e da
Educação.
Quadro 5 – Percepção dos professores sobre seus alunos
Perguntas

Meu aluno....

Sim

Não

Às
Vezes

Raramente

...valoriza o que sabe?

4

0

3

0

...valoriza o saber do outro?

2

0

5

0

...sabe ouvir a si mesmo?

2

0

5

0

...sabe ouvir o outro?

1

0

6

0

...respeita ideias e interpretações diferentes da sua?

2

0

5

0

...está aberto a mudar de opinião no contato com o

2

0

4

1

4

0

3

0

diferentes

5

0

2

0

...problematiza para além de mera constatação de

2

0

3

2

5

0

2

0

novo?

...reconhece mudança no sentido de um texto a depender de
quem o lê?

...demonstra

curiosidade

diante

das

interpretações?
informações no texto?

...demonstra uma atitude ética em sala de aula (e fora
dela)?

Fonte: Da pesquisadora.
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Ao serem perguntados sobre Meu aluno valoriza o que sabe?, quatro dos
professores têm a percepção de que seus alunos valorizam o que sabem e três
responderam às vezes. Nenhum optou pela resposta não ou raramente. Aliás o não
foi uma opção desprezada por todos e em todas as questões. Isso leva a crer que os
professores percebem em seus alunos mais pontos positivos do que negativos em
relação a atitudes/comportamentos essenciais ao desenvolvimento do LC; não os
concebem como uma massa indiferente; pelo contrário, tomam-nos como indivíduos
capazes de progredir e demonstram que pelos quais vale a pena se empenhar.
Na pergunta Meu aluno valoriza o que sabe, as percepções dos professores
foram animadoras (4 sim; 3 às vezes). A valoração de seu saber é possível a partir do
momento em que o professor desconstrói seu discurso autoritário, renuncia a uma
postura estabelecida institucionalmente de dono absoluto do saber, como também já
mencionara Oliveira (2016, p. 60): “[...] colocando-se como ouvinte, o que contribui
para a construção do saber”. Tal postura favorece a travessia do aluno ouvinte a aluno
autor.
Não tão animadora como a questão anterior (5 às vezes), mas também não
decepcionante (2 sim), foram os dados coletados a partir da pergunta Meu aluno
valoriza o saber do outro?. Neste quesito é possível detectar a necessidade de que
os docentes trabalhem com dinâmicas/textos mais voltados a uma

[...] prática educativa empenhada em [...] revelar e valorizar outros
modos de ser, estar e conhecer o mundo diferentemente das formas
canônicas de compreender o universo cultural, social, político,
econômico e do conhecimento. Educar, nesse contexto, é a ação
política de transformar o mundo em outro espaço possível, tornandoo o mais humano e mais humanizante (OLIVEIRA, 2016, p. 79).

Assim se faz o exercício de conversão da prática educativa reprodutora para a
prática de uma educação libertadora, da qual já apresentara Paulo Freire.
Meu aluno sabe ouvir a si mesmo? As respostas desta questão foram idênticas
às da anterior (2 sim; 5 às vezes). Evidencia-se que os alunos estão razoavelmente
preparados para ouvir sua voz interior, silenciar. Não um silêncio impositivo resultante
de opressão, mas um silêncio dialógico com a própria consciência, que é de grande
valor educativo, pois é capaz de convergir para as alteridades e para o
“reconhecimento das próprias finitudes e limitações”, em que o ser reflexivo “se toma
por um Tu e não por um Isso”, criando-se assim “[...] condições para uma verdadeira
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convivencialidade educativa” (MORAIS, 2010). Embasado em Paulo Freire e nos
pressupostos do LC, manifesta Lynn Menezes de Souza, mesclando sua fala com a
freineana:

Enquanto a consciência do senso-comum nos leva a acreditar que
aprendemos a falar falando, a percepção crítica de estar com o mundo
vem através da conscientização social e crítica de que nunca estamos
sozinhos no mundo. A percepção de si mesmo enquanto um “eu”, diz
Freire, surge a partir da consciência de um “não-eu” do qual surge, se
destaca e a qual se conecta o “eu” individualizado. Esse “não-eu”
sócio-histórico ao mesmo tempo é distinto de e constitui o “eu” da
identidade social: “Quer dizer, foi exatamente o mundo, como contrário
de mim, que disse a mim você é você” (MENESES DE SOUZA, 2011,
p. 1-2).

A propósito, o saber ouvir a si mesmo é o exercício de encaminhamento para
a autorreflexão, implica desvencilhar-se das certezas e (quem sabe?) inclusive de
conceitos e preconceitos.
Respostas um pouco mais desfavoráveis que as supracitadas (mas nem por
isso desanimadoras) foram as relativas à pergunta Meu aluno sabe ouvir o outro?: 2
sim; 5 às vezes. Para saber ouvir é preciso, primeiro, aprender a se ouvir. Morais
(2010, p. 34) lembra as normas educativas inglesas estabelecidas “[...] para disciplinar
o momento de cada um se pronunciar, proibindo, ao mesmo tempo, atos como a
interrupção, a contestação e o tomar para si o foco da conversação, com vista a
respeitar o outro que fala” (Grifos nossos). Ainda que o termo proibindo seja
considerado por educadores contemporâneos um tanto forte e, por isso, deve ser
evitado, seria de bom tom utilizar um eufemismo, substituindo-o por desaprovando e
trazer também para o foco da conversação a sabedoria freireana de que “Somente
quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele” (FREIRE, 1998, p. 43).
Com efeito, é indispensável que se paute por uma pedagogia da diversidade,
pois a criticidade demanda saber ouvir o outro – o que é mais que escutá-lo em
enquadramento sócio-histórico de geração de significação. Conforme Menezes de
Souza,
O que resulta desse processo de escutar é a percepção da inutilidade
de querer se impor sobre o outro, dominá-lo, silenciá-lo ou reduzir sua
diferença à semelhança de nosso ‘eu’; a escuta cuidadosa e crítica
nos levará a perceber que nada disso eliminará a diferença entre nós
mesmos e o outro, e nos levará a procurar outras formas de interação
e convivência pacífica com as diferenças que não resultem nem no
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confronto direto e nem na busca de uma harmoniosa eliminação das
diferenças (MENEZES DE SOUZA, 2011b, p. 141)

Infere-se, pois, que os nossos respondentes percebem seus alunos como bons
ouvintes.
Quanto à pergunta Meu aluno respeita ideias e interpretações diferentes da
sua? o resultado foi também razoável: 2 sim; 5 às vezes. Em face da heterogeneidade
do mundo globalizado, geradora de situações conflituosas quase sempre pela
incompreensão do diferente, Menezes de Souza (2011, p. 1) explica que

[...] a escuta cuidadosa e crítica nos levará a perceber que nada disso
eliminará a diferença entre nós mesmos e o outro, e nos levará a
procurar outras formas de interação que não sejam nem o confronto
direto e nem a busca da eliminação harmoniosa das diferenças
(MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 6).

Depreende-se dessas respostas que os docentes percebem seus alunos até
certo ponto como detentor de criticidade, como aquele que, além de escutar, sabe
ouvir o outro.
Eis que 2 sim e 5 às vezes foram também as respostas da pergunta Meu aluno
respeita ideias e interpretações diferentes da sua?, respostas ainda que razoáveis
demandam do professor investir nas práticas pressupostas pelo LC. Trata-se de uma
situação que demanda do professor de LE priorizar o encontro com o diferente, como
“forma de ter percepções sobre o ‘eu’ no exercício de observar o ‘outro’”, pois assim
se faz o exercício da criticidade e do respeito alheio.
Linguistas aplicados vêm tentando formular padrões para uma abordagem do
ensino de LE focada no engajamento crítico, o que requer do professor a criação de
espaços para diálogo (DAMASSENO, 2016, p. 45). Nesse sentido, é possível
promover no aluno o senso crítico, levando para a prática cotidiana textos com a
mesma temática, mas com posições distintas e aí trabalhar as diferentes
interpretações – prática que desenvolve a superação de dificuldades no respeito às
diferenças de pensamento e também a construção da própria identidade. Tarefa muito
bem-vinda em qualquer disciplina e (por que não?) nas aulas de LE.
As respostas da pergunta Meu aluno está aberto a mudar de opinião no contato
com o novo? foram 2 sim, 4 às vezes e 1 raramente. Tem-se aí uma situação mais
moderada que precisa ser mais trabalhada na perspectiva do LC, que “[...] pode
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contribuir para o desenvolvimento da empatia e da tolerância com o outro, em que o
letramento

crítico

é

pré-requisito

para

uma

educação

linguística

cidadã”

(DAMASSENO, 2016, p. 60-61).
Tal circunstância carece de muita leitura crítica, de gêneros diversos, inclusive
os da mídia; uma leitura que prepare os alunos para o mundo, por isso a necessidade
de variedade de gênero, de opiniões, a fim de lhes possibilitar apreender ou refutar
ideias, uma vez que ler criticamente é desafiar o texto e desafiar o próprio leitor para
refletir se está sendo manipulado ou se precisa redirecionar sua ótica interpretativa do
mundo, das coisas, do outro e de si próprio. Adverte Clarissa Jordão: “[...] língua, em
seu funcionamento ideológico, esconde os sentidos ‘reais’ dos textos e assim é papel
do aprendiz desvendar esses sentidos que a língua (e os autores dos textos)
insiste(m) em esconder” (JORDÃO, 2013, p. 72).
O desvendamento desses sentidos requer do sujeito estar aberto à mudança
de opinião no contato com o novo – fenômeno que os professores respondentes
percebem em seus alunos.
Foram 4 sim e 3 raramente coletados das respostas à pergunta Meu aluno
reconhece mudança no sentido de um texto a depender de quem o lê?. Trata-se de
uma situação que, embora não seja insatisfatória, não dispensa o empenho dos
professores nas práticas de leitura, principalmente com os que mais precisam ampliar
o LC. Embasando-se em Paulo Freire, Menezes de Souza (2011, p. 7) adverte que
“[...] o letramento crítico não pode mais se contentar apenas em entender como o texto
está no mundo; ele precisa também entender como o texto e a leitura do texto estão
com o mundo nos termos de Freire”. Há de se pensar ainda na “[...] acepção de
‘letramento crítico’ como um ato que não se limita a revelar ou desvelar as condições
de produção do texto lido necessita por sua vez de outra acepção do conceito de
‘crítica’”.
Com efeito, nessa perspectiva, ler e escrever são atos de produção de textos,
atos de significação. Assim, autor e leitor produzem textos, significações. E essa
produção só se edifica quando, no ato de ler, o leitor muda o sentido de um texto,
portanto a mudança no sentido de um texto vai depender de quem o lê.
Meu aluno demonstra curiosidade diante das diferentes interpretações?
Respostas: 5 sim; 2 às vezes. Depreende-se daí que os alunos, na percepção de seus
professores, são, em sua maioria, curiosos. Mas essa curiosidade deve ser sempre
ampliada a partir das práticas docentes. Nas de leitura, é importante ressaltar que
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ensinar a ler textos escritos não é apenas ensinar a decodificar o código escrito e/ou
as intenções que o autor tinha com o seu leitor. Ensinar a ler, para Damasseno (2016,
p. 57), significa dar a chance de ir em busca dos significados possíveis; aguçar a
curiosidade sobre como as ideologias e relações de poder perpassam o texto; criar
possibilidade para refletir sobre como a leitura que também é construída pelo leitor em
seu processo de leitura e que varia conforme o sujeito muda; enfim, propiciar que,
com o texto, o aluno consegue deslocar e romper com significados cristalizados a fim
de, através do LC, empoderar-se diante da tarefa de ser leitor.
A pergunta Meu aluno problematiza para além de mera constatação de
informações no texto? resultou nestes dados: 2 sim; 3 às vezes; 2 raramente.
Circunstância que carece de certa atenção. O cenário que se vislumbra para o ensino
de línguas é o do LC, o que transcende os conteúdos linguísticos e estruturais da
língua para problematizar o conhecimento, construí-lo, uma vez que a realidade, além
de não estar pronta e acabada, só é compreendida em seu contexto (BRASIL, 2006a,
p. 117-118). Portanto, concebido como uma ação que transcende o texto, a prática
leitora sob a perspectiva do LC não apenas constata as informações do texto, mas as
problematiza. O texto é o estopim desencadeador de reflexões críticas sobre temas
locais/nacionais/universais, muitos dos quais demandam dinamismo do leitor em seu
enfrentamento. Afinal, as práticas de letramento refletem e refratam certa feição de
poder e de conhecimento na sociedade.
Em Meu aluno demonstra uma atitude ética em sala de aula (e fora dela)?, os
dados foram animadores (5 sim; 2 às vezes), revelam que a maioria tem uma conduta
ética. Há apenas uma mínima parcela que carece de atenção, e um dos pontos
importantes da ética a ser desenvolvida em sala de aula é a apreensão de seus
valores na formação identitária e seus reflexos nos atos cotidianos dos alunos quer
seja em sala de aula, quer seja alhures. Já dizia Paulo Freire (1998, p. 36): “O clima
de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a
autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o
caráter formador do espaço pedagógico”.
Por conseguinte, é indispensável que o professor aproxime ética do campo da
prática docente – ética isenta de abstrações e generalizações conceituais de
parâmetros fixos, mas assentada na confluência discurso/ação que se possa avaliar
as próprias ações fundamentadas não em valores generalizados/universais, e sim
naqueles estabelecidos democraticamente no diálogo aberto e no domínio público.
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Crê-se que assim se torne exequível o exercício da criticidade e, por corolário, o da
liberdade.
Como se vê, a percepção dos professores no tocante a atitudes/
comportamentos dos alunos à luz do LC nem sempre é satisfatória, mas também não
é desanimadora. Eles percebem seu aluno como aquele que, às vezes, valoriza o
saber do outro, sabe ouvir a si mesmo e ao outro, respeita ideias e interpretações
diferentes das suas, está aberto a mudar de opinião no contato com o novo.
Percebem-no também como aquele que valoriza o que sabe, reconhece mudança no
sentido de um texto a depender de quem o lê, demonstra curiosidade diante das
diferentes interpretações e atitude ética em sala de aula (e fora dela).
Depreende-se que esta não é uma situação estabelecida; está em curso e, por
isso mesmo, pode avançar com a formação continuada e o empenho profissional dos
docentes. Enfim, após toda a análise interpretativa (depreendida dos questionários),
em que se verificou o conhecimento do LC pelos professores, nunca é demais lembrar,
falando em uníssono com Jordão:
[...] para o LC, é extremamente importante que os professores se
percebam (e percebam seus alunos) enquanto partícipes nesse
processo de valoração dos saberes e das pessoas com eles
identificadas e posicionem-se reflexivamente perante os diversos
processos de construção de sentidos que informam a sociedade
(JORDÃO, 2016, p. 45).

Em suma, os dados demonstraram a comprovação da hipótese de que os
professores de E/LE apresentam certo entendimento acerca do LC que pode
favorecer mudanças conceituais e atitudinais, tais como as relacionadas ao progresso,
à cidadania e à formação crítica dos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes).
Infere-se, pois, da análise que, apesar de insatisfeitos com a diminuta carga
horária da disciplina, ou mesmo com a invisibilidade dela no cenário nacional, os
professores oportunizam em suas aulas o trabalho na perspectiva do LC, um ensino
produtivo, interativo, interdisciplinar, que amplia a capacidade cognitiva dos alunos,
favorecendo esses futuros técnicos, e não somente se voltam à questão da aquisição
da língua, de ensinar por ensinar. Desse modo, os ganhos dos alunos lhes apontam
para um futuro laboral mais promissor.
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Os dados evidenciam que, apesar do retrocesso legislativo no tocante a não
obrigatoriedade do ensino da língua (que se torna optativa), a fragilidade dessa
realidade impeliu os professores a procurarem a alternativa pelo viés do LC. E, assim,
os respondentes saem da zona de conforto para enfrentarem a antiga questão da
política linguística que envolve o Espanhol como língua preterida em favor do Inglês.
A análise possibilitou afirmar, portanto, que o ensino de LEsp é oferecido nos
Ifes com professores bem preparados, com alta formação, preocupados com uma
aprendizagem engajada. São dados que refletem que aquilo que fora evidenciado na
literatura (revisão bibliográfica) verificou-se na prática do Ifes, in loco: ensinar LEsp na
perspectiva do LC é um caminho auspicioso, não somente para essa língua, mas
também para outras frentes de aprendizagem e de ensino.
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CONCLUSÕES

Antes de quaisquer pronunciamentos conclusivos, esclarece-se que esta
produção é uma das possibilidades interpretativas das percepções dos docentes
sobre seu aluno, uma vez que não se pretendeu exaurir a análise até porque é um
universo sem limites a infiltração na análise interpretativa, que toma como objeto
interpretativo a expressão linguística do investigado. Com efeito, outras interpretações
dos leitores deste texto poderão se unir a esta, enriquecendo-a e dando continuidade
a um trabalho que avança sempre, mas nunca se esgota.
A despeito de o aprendizado de um ou mais idiomas estrangeiros ser uma
exigência na vida do cidadão neste mundo globalizado, as instituições educacionais
nacionais públicas não parecem ter isso como um propósito de primeira instância para
a formação integral de sua clientela. No tocante ao Espanhol então, tal preocupação
praticamente inexiste por parte de autoridades que regem as leis educacionais do
país, que ocupam postos que lhes competem decidir sobre o que vale e o que não
vale a pena investir.
Mas, proclama-se um ensino de qualidade. Publicam-se documentos de
orientação das práticas cotidianas docentes com metodologias convincentes para
uma aprendizagem significativa, dentre as quais levanta-se a bandeira do LC
perpassando os vários níveis de ensino e áreas do conhecimento para a expansão
das potencialidades do aluno aspirante a cidadão e, por isso mesmo, senhor de seu
espaço na sociedade.
Prepara-se o professor. Exige-se dele formação continuada, participação em
eventos educacionais, publicações em periódicos e uma escalada na titulação:
graduação, pós-graduação (lato sensu), mestrado, doutorado, pós-doutorado. E o
professor segue sua sina. Pelo menos, é o que se verificou nesta pesquisa cujos
participantes, pertencentes aos Ifes, expuseram suas percepções acerca do LC no
ensino do E/LE no EM técnico, colaborando sobremaneira para a elucidação do
problema levantado no início desta investigação.
Já se antevia que esses docentes lidassem no dia a dia com as preconizações
do LC, que já se preocupassem com a formação crítica e cidadã de seus alunos –
hipótese confirmada com a pesquisa da qual emergiram cinco categorias que a
sustentam: i) experiência de ensino desafiadora, mas envolvente; ii) abordagem de
ensino adotada: Communicative Approach; iii) aprendizagem significativa resultante
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da valorização da cultura dos países hispânicos, do conhecimento prévio do estudante
e do estudo da língua de forma contextualizada; iv) razoável entendimento do LC e
prática na aquisição do novo idioma e na proximidade culturais desconhecidas; v)
trabalho com as habilidades – ler, ouvir, falar e escrever –, com ênfase na leitura e na
escrita.
Essas, portanto, foram as categorias que possibilitaram traçar a concepção dos
professores de E/LE do Ifes sobre o LC, alcançando assim o alvo, o objetivo geral
desta dissertação. Para tanto, foi necessário percorrer um itinerário apropriado
envolvendo discussões sobre a formação do professor, concepções de LC e sua
relevância no ensino de LE – cujas lições de Rojo (2012; 2009) e Jordão (2016; 2014;
2013) foram de extrema importância –, o trajeto do ensino de E/LE no Brasil, bem
como sua inserção nos IFs e as políticas linguísticas que o envolvem, e, por fim, a
consistência das percepções dos professores do Ifes participantes desta pesquisa.
Processo esse que resultou na conquista dos objetivos específicos deste trabalho.
É fato indiscutível a preponderância do ensino do Inglês em detrimento do
ensino do Espanhol. O Inglês atua no mundo contemporâneo como língua franca da
globalização, portanto seu aprendizado é, com certeza, primordial. Mas nem por isso
o Espanhol deveria estar numa posição tão apagada no ensino brasileiro, uma vez
que todos os países fronteiriços do Brasil o têm como língua materna e é o segundo
idioma estrangeiro falado por mais pessoas no mundo. A sua invisibilidade no Brasil
como ensino de LE ficou patente em argumentos de Lima (2014) e Rodrigues (2010).
Do que adianta uma (1) aula por semana de Espanhol no EM? E além disso é
disciplina facultativa para o aluno. E mais: nem sempre há professores para ministrála nas instituições, inclusive nos IFs espalhados pelo país. Em face de tal descaso,
afirma-se por ora que há necessidade premente de vozes ecoando, juntamente com
Celada (2002; 2008) e Leffa (2008) (dentre outros), para a consolidação permanente
e a valorização pertinente do ensino do E/LE.
Crê-se nisso com o respaldo do LC (que possibilita a reflexão e a criticidade
acima de qualquer ação) para efeito de investigação sobre novas perspectivas de
ensino de línguas. Inclusive, a insistência no uso dos termos crítico/crítica nos
documentos oficiais revelam a preocupação no discurso do governo federal com uma
educação cuja linguagem seja tratada de modo que os alunos, ao final da EB, se
expressem socialmente com proficiência, nas diversas situações comunicativas. Crêse nisso com o envolvimento de profissionais cujas competências (linguístico-
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comunicativa, implícita, teórica, aplicada, profissional, sociolinguística e intercultural)
se aglutinam, conforme as lições de Almeida Filho (2004).
Não se pode deixar que o enfraquecimento do Mercosul nos últimos anos reflita
tão negativamente nas aulas de Espanhol. Língua silenciada, apagada, é o itinerário
da desintegração – o que nada combina com o espírito globalizado. A propósito, a
integração cultural (o que inclui a aquisição do idioma do outro) respalda (e por isso
antecede) o intercâmbio e a integração político-econômica entre as nações, formando
uma comunidade latino-americana, na qual a pluralidade linguística seja a senha para
os trânsitos culturais e daí para outros fins nacionais e internacionais.
Isso não ocorrerá com o silenciamento do Espanhol no Brasil, nas escolas
brasileiras. Retrocessos no sistema educacional emperram a democracia. Aos
professores de ensino do E/LE do EM, em seus 50 minutos de aula semanais em cada
turma, não funciona mais as aulas tradicionais, uniformes, de codificação/
decodificação do idioma. Em meio a esse cenário que parece desanimador, surge a
oportunidade de reinventar e ressignificar a prática docente. Tornar o conflito em
pesquisas, em produção do conhecimento não só da parte docente, mas encaminhar
o discente também nessa direção. O estado de solidez se desmantela e só resta
navegar nas ondas de alguns imprevistos, do inusitado para ir, paulatinamente,
construindo o conhecimento, o qual se torna cada vez mais dinâmico e modificável.
Nesse sentido, o LC no ensino do Espanhol oportuniza o enfrentamento do
desconhecido com reflexão e criticidade, uma vez que potencializa a capacidade
pensante e impele a tomada de atitudes, a partir da problematização de questões,
porém num processo contínuo, mas nada retilíneo, num processo de deslocamentos,
permeado de rupturas. Parece ser nessa vertente o trabalho dos professores
investigados, mas cujos resultados (segundo a percepção que têm de seus alunos)
ainda demandam ajustes.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH
PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM – PGCL

Projeto de pesquisa: LETRAMENTO CRÍTICO: REFLEXÕES ACERCA DAS
CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE ESPANHOL DO INSTITUTO FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO
Pesquisadora: Poliana da Silva Carvalho
Orientadora: Eliana Crispim França Luquetti
DADOS GERAIS
1. Sexo
(A) Masculino
(B) Feminino
2. Idade
(A) Até 24 anos.
(B) De 25 a 29 anos.
(C) De 30 a 39 anos.
(D) De 40 a 49 anos.
(E) De 50 a 54 anos.
(F) 55 anos ou mais.
3. Estado civil
(A) Solteiro (a)
(B) Casado (a)
(C) Divorciado (a)
(D) Viúvo (a)
FORMAÇÃO ACADÊMICA
4. Ensino superior em universidade:
(A) Pública
(B) Privada
(C) Parcialmente na pública e na privada
5. Graduação em:
(A) Letras - Português/Espanhol
(B) Letras - Espanhol
(C) Letras - Inglês/Espanhol
(D) Letras - Espanhol/Literaturas
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL E/OU CONTINUADA
6. Indique a modalidade de curso de mais alta titulação que você possui.
(A) Graduação
(B) Especialização (mínimo de 360 horas).
(C) Mestrado
(D) Doutorado
(E) Outros
7. Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização,
capacitação, treinamento, participação em eventos etc) nos últimos dois anos?
(A) Sim
(B) Não
8. Há quantos anos você está lecionando (não necessariamente no Ifes)?
(A) Há menos de 1 ano.
(B) De 1 a 2 anos.
(C) De 3 a 5 anos.
(D) De 6 a 9 anos.
(E) De 10 a 15 anos.
(F) De 15 a 20 anos.
(G) Há mais de 20 anos.
9. Em que campus leciona atualmente?
(A) Alegre
(B) Aracruz
(C) Barra de São Francisco
(D) Cachoeiro de Itapemirim
(E) Cariacica
(F) Cefor
(G) Centro-Serrano
(H) Colatina
(I) Guarapari
(J) Ibatiba
(K) Itapina
(L) Linhares
(M)Montanha
(N) Nova Venécia
(O) Piúma
(P) Santa Teresa
(Q) São Mateus
(R) Serra
(S) Venda Nova do Imigrante
(T) Viana
(U) Vila Velha
(V) Vitória
10. Há quantos anos você leciona neste campus?
(A)
Há menos de 1 ano.
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(B)
De 1 a 2 anos.
(C) De 3 a 5 anos.
(D) De 6 a 9 anos.
(E) De 10 a 15 anos.
(F) De 15 a 20 anos.
(G) Há mais de 20 anos.
11. Qual a sua carga horária semanal de Língua Espanhola dentro da grade?
Especifique.
12. Qual a sua carga horária semanal de Língua Espanhola fora da grade?
Especifique.
13. Além da Língua Espanhola, que outras línguas leciona?
(A) Língua Portuguesa
(B) Língua Inglesa
(C) Língua Francesa
(D) Língua Italiana
(E) Outras
14. O Espanhol é dado no seu campus como
(A) Disciplina (facultativa para os alunos)
(B) Atividade complementar de ensino
(C) Curso
(D) Outros
QUESTIONÁRIO 02
As questões propostas a seguir dizem respeito às práticas didáticopedagógicas no ensino de língua espanhola.
1) Como você avalia a sua experiência com o ensino de Língua Espanhola?
2) Para você, o que é necessário para ensinar uma língua estrangeira de modo
que a aprendizagem do aluno seja significativa?
3) Que tipos de métodos você adota em suas aulas de língua espanhola?
4) De acordo com as Orientações Curriculares do Ensino Médio - OCEM (2006,
p. 87), um dos objetivos do ensino de línguas estrangeiras é “introduzir as
teorias

sobre

a

linguagem

e

as

novas

tecnologias

(letramentos,

multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática
do ensino de línguas estrangeiras por meio dessas”. Considerando que o
letramento é ponto de partida para se pensar sobre a importância do ato de ler,
quais as contribuições desse estudo para o trabalho com a leitura no ensino da
língua espanhola?
5) Nos últimos anos, estudos mais recentes apontam uma grande preocupação
com a formação crítica dos discentes em atividades de leitura. Segundo a LDB
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(BRASIL, 1996), “o ensino médio (EM) deve preparar o aluno para o exercício
pleno da cidadania, desenvolvendo o conhecimento em uma perspectiva crítica
sobre o mundo a sua volta”. Diante desta constatação, o que o professor de
língua estrangeira precisa saber para enfrentar o desafio de ensinar seus
alunos a ler criticamente em língua espanhola, dialogando com a lei
supracitada?
6) Um dos desdobramentos teóricos sobre o letramento crítico, ao contrário do
que muitos pensam, baseados no senso comum, não tem a ver com a crítica
vazia e sem fundamento. Pelo contrário, o indivíduo que é letrado criticamente
é encorajado a explorar, criar e negociar significados para que ele aprenda a
pensar por si próprio (Assunção, 2012). A partir desse conceito, o que você
entende sobre letramento crítico no ensino de língua estrangeira?

QUESTIONÁRIO 03
As questões a seguir são uma adaptação referente às perguntas direcionadoras
de Ana Paula Martinez Duboc em sua pesquisa “A avaliação da aprendizagem
de línguas e o letramento crítico: uma proposta. 2016, p.14” para o professor
avaliar seus alunos à luz do letramento crítico.
1.

Meu aluno valoriza o que sabe?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

2.

Meu aluno valoriza o saber do outro?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

3.

Meu aluno sabe ouvir a si mesmo?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

4.

Meu aluno sabe ouvir o outro?
(A) Sim
(B) Não
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(C) Às vezes
(D) Raramente
5.

Meu aluno respeita ideias e interpretações diferentes da sua?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

6.

Meu aluno está aberto a mudar de opinião no contato com o novo?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

7.
Meu aluno reconhece que o sentido de um texto pode mudar a depender de
quem o lê?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente
8.

Meu aluno demonstra curiosidade diante das diferentes interpretações?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente

9.
Meu aluno problematiza para além de mera constatação de informações no
texto?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente
10.

Meu aluno demonstra uma atitude ética em sala de aula (e fora dela)?
(A) Sim
(B) Não
(C) Às vezes
(D) Raramente
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ANEXO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH
PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM - PGCL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) EM
CONCORDÂNCIA COM A PESQUISA
Prezado (a) Professor (a),

Sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e estou
desenvolvendo a pesquisa “Letramento crítico: reflexões acerca das concepções dos
professores de Espanhol do Instituto Federal do Espírito Santo”, sob orientação da
professora Eliana Crispim França Luquetti. Você está sendo convidado (a) para
participar da pesquisa pelo fato de ser professor da Educação Básica e encontrar-se
vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
(Ifes), nosso campo de investigação.
Essa pesquisa procura apresentar a concepção sobre o LC dos professores de
E/LE do Ifes, bem como a percepção que têm de seu aluno sob essa ótica, além de:
i) discorrer sobre a formação do professor de LEsp sublinhando os motivos que o
levam a optar pela profissão, mesmo diante da exigência da dupla habilitação (o
Espanhol e o Português) e das competências que lhe são indispensáveis no
desempenho de seu cotidiano; ii) conceituar LC à luz da literatura vigente, inclusive
sua relevância no ensino de LE e sua abordagem nos documentos oficiais; iii) traçar
uma breve trajetória do ensino de E/LE no Brasil, sublinhando sua inserção nos
Instituto Federal e a importância desse ensino no país, incluindo as políticas
linguísticas que o envolvem; iv) traçar o perfil dos professores de E/LE dos campi do
Ifes, suas práticas didático-pedagógicas e suas concepções e percepções acerca do
LC.
Sua participação consiste, ao aceitar em colaborar com a pesquisa, em
responder, uma única vez, ao questionário eletrônico online. Os conhecimentos
resultantes

deste

estudo

serão

constituídos

para

dados

estatísticos,

secundariamente, e para análise qualitativa. Os sujeitos participantes não serão
mencionados ou identificados. Dessa forma, podemos garantir que em nenhum
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momento durante os processos de análise e divulgação dos resultados você terá a
sua identidade exposta.
A pesquisa poderá eventualmente ser divulgada em revistas especializadas,
eventos na área de atuação, livros, bem como na dissertação de mestrado. Os dados
coletados constituirão um banco de dados que ficará sob a guarda da pesquisadora
do projeto, podendo, eventualmente, fazer parte de pesquisas futuras.
Espero que os resultados desta pesquisa sirvam de subsídios teórico-práticos
para a formação de professores de Língua Espanhola. Além disso, almejo que o
desenvolvimento deste estudo contribua para a formação dos próprios participantes,
uma vez que participarão de reflexões sobre o processo de se ensinar uma língua
estrangeira visando à formação crítica do aluno.
Sua contribuição para com esta pesquisa é voluntária e possui plena liberdade
de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase do estudo,
sem penalização alguma. Saliento, contudo, a importância de sua participação para
este estudo, uma vez que enriquecerá nossa formação e atuação no que diz respeito
ao ensino de língua espanhola no ensino médio técnico.
A qualquer momento, o participante poderá fazer perguntas à pesquisadora, que
tem a obrigação de prestar os devidos esclarecimentos. Quaisquer outras dúvidas
referentes ao desenvolvimento desta pesquisa poderão ser sanadas através do
seguinte contato de e-mail da pesquisadora: poliana.carvalho@ifes.edu.com.
Favor marcar apenas uma opção para cada item.

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA COMO SUJEITO DA
PESQUISA

Declaro que li os detalhes descritos neste documento. Eu concordo que os dados
coletados para o estudo sejam usados para os propósitos acima descritos. Para
participar da pesquisa, é necessário que você concorde com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Você concorda em participar da pesquisa?
(

) Sim

(

) Não

