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RESUMO 
 

O presente estudo tem por temática: Livro didático de PLE/ELE – uma 
perspectiva intercultural na abordagem de ensino. Trata-se de uma 
investigação que viabiliza ao leitor perceber o atual enfoque dado às questões 
interculturais nos livros didáticos de PLE/ELE, bem como entender como se 
pode trabalhar a interculturalidade das línguas em estudo nos livros didáticos. 
Pretende-se, ainda, refletir sobre o atual contexto do ensino de PLE/ELE, 
especificamente no Brasil, buscando fazer uma interface entre língua, cultura e 
identidade, para assim, entender como se dá o processo da interculturalidade 
para o ensino de línguas. Por conseguinte, será feita uma análise intercultural 
nos livros didáticos selecionados a respeito da interculturalidade neles 
existente. Para tanto, esta pesquisa se fundamenta na Linguística Aplicada, 
nos estudos culturais embasados por alguns teóricos, os quais têm 
contribuições relevantes para este trabalho, na perspectiva intercultural de 
estudiosos que abordam as práticas educacionais, enfocando sempre o papel 
do indivíduo no processo ensino/aprendizagem, assim como nas análises feitas 
sobre o livro didático na visão de pesquisadores sobre o assunto. 

 
Palavras-chave: Língua Estrangeira; PLE/ELE; Livro didático; 
Interculturalidade; Ensino-aprendizagem. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene por temática: Libro didáctico de PLE/ELE - una 
perspectiva intercultural en el abordaje de la enseñanza. Es una investigación 
que viabiliza al lector percibir el enfoque actual dado a las cuestiones 
interculturales en los libros didácticos de PLE/ELE y entender cómo trabajar la 
interculturalidad de las lenguas en estudio en los libros didácticos. Se pretende, 
también reflexionar sobre el contexto actual de la enseñanza PLE/ELE, 
específicamente en Brasil, buscando hacer un interface entre lengua, cultura e 
identidad, para así, entender cómo es el proceso de la interculturalidad para la 
enseñanza de lenguas. Por consiguiente, será hecho un análisis intercultural en 
los libros didácticos examinados sobre la interculturalidad existente en ellos. 
Para ello, la presente investigación se basará en la Linguística Aplicada, en los 
estudios culturales embasados por algunos teóricos, los cuales tienen 
contribuciones relevantes para este trabajo, en la perspectiva intercultural de 
los estudiosos que abordan las prácticas educativas, centrándose siempre el 
papel del sujeto en la enseñanza/aprendizaje, así como el análisis realizado 
sobre el libro didáctico a partir de la visión de los investigadores sobre el tema. 

 
 

Palabras clave: Lengua Extranjera; PLE/ELE; Libro didáctico; Interculturalidad; 
Enseñanza/Aprendizaje. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
Atualmente, percebe-se uma crescente demanda de estudos que 

envolvem o ensino de Português como Língua Estrangeira (doravante PLE) e 

Espanhol como Língua Estrangeira (doravante ELE) no Brasil e, por se tratar 

de línguas próximas, originárias do latim, e, ainda, por terem convivido na 

Península Ibérica até o século XV, são línguas que mantiveram e mantém uma 

relação sócio-histórica, conservando, assim, traços linguísticos e culturais que 

tornam estreita a relação entre ambas. 

O conhecimento de uma Língua Estrangeira (doravante LE) vem sendo 

amplamente difundido e exigido nos diversos contextos da contemporaneidade. 

Nesse sentido, o espaço de aprendizagem desempenha uma nova significação 

no ensino de LE, pois, sua função está além dos propósitos utilitários da língua, 

o que possibilita ao aprendiz uma ampla visão da LE. Sendo assim, como 

sugere esta pesquisa, por meio de um trabalho reflexivo e intercultural na sala 

de aula, é necessário levar em consideração os diferentes aspectos 

relacionados ao ensino de línguas e, para tanto, oportunizar ao aprendiz uma 

práxis que atenda às questões culturais que permeiam o ensino/aprendizagem 

de LE. 

Quando se pensa em perspectiva cultural no contexto do ensino de LE, 

é preciso atentar-se às discussões no campo da Antropologia, Sociologia, 

Linguística Aplicada, dentre outras ciências, uma vez que a cultura é 

indissociável a estas ramificações de conhecimento. Tendo em vista as várias 

abordagens de cultura, serão discutidas concepções pertinentes para o 

presente estudo, posto que há necessidade de se fazer um recorte acerca da 

perspectiva cultural na abordagem de ensino de PLE/ELE. 

Esta pesquisa propõe-se a fazer uma relação indissociável ao ensino de 

PLE/ELE com vistas aos aspectos interculturais, no âmbito das práticas 

educacionais. Será discutido como a interculturalidade pode ser trabalhada no 

ensino de LE, proporcionando uma relação entre PLE/ELE, pois esta relação 

possibilita ao aprendiz olhar para a cultura do outro percebendo as diferenças, 

tanto identitárias, quanto culturais, de maneira que se respeite, conheça e 

aceite a cultura alheia. Quando se faz uma relação entre as culturas – 
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PLE/ELE, que são línguas do mesmo tronco linguístico, a formação  do 

aprendiz brasileiro será desenvolvida e pautada em questões que englobem a 

consciência crítica sobre a cultura do outro, bem como a sua. 

Nesta investigação será mostrado que, a partir da interculturalidade, o 

professor de PLE/ELE pode desenvolver uma abordagem de ensino mais 

significativa, lançando mão de procedimentos que intervêm diretamente na 

prática pedagógica. Será enfatizado que o professor não se atenha apenas ao 

livro didático (doravante LD), mas recorra a materiais diversos. 

A presente pesquisa terá por base a análise crítico-reflexiva do livro 

didático, será mencionado sobre o papel do professor de línguas, a importância 

do espaço de ensino, bem como o desempenho do aprendiz da LE. É sabido 

que o livro didático é utilizado como o material de apoio para a aprendizagem 

de língua estrangeira; para tanto, a proposta será analisar as possíveis 

contradições nos manuais, bem como, refletir acerca desse material de 

PLE/ELE, levando em consideração as manifestações interculturais no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Nesta pesquisa pretende-se, também, discutir e refletir acerca da 

seguinte problemática: Como vem sendo tratados os aspectos interculturais 

nos livros didáticos de PLE/ELE no Brasil? A hipótese deste trabalho é que a 

abordagem intercultural proposta nos livros de PLE/ELE, em sua maioria, não 

permite que o aprendiz de língua estrangeira reconheça a importância de 

estudar os aspectos culturais no processo ensino/aprendizagem de línguas. 

Para a determinação dos desdobramentos dessa questão, tem-se por 

objetivo geral: investigar os aspectos interculturais presentes nos livros 

didáticos de PLE/ELE; e por objetivos específicos: analisar as estratégias 

linguístico-discursivas que indicam a presença da interculturalidade nos livros 

didáticos; indicar a importância de se trabalhar os aspectos interculturais no 

processo ensino/aprendizagem de língua estrangeira. 

A relevância da presente pesquisa se justifica pela necessidade de 

apontar algumas inquietações referentes ao estudo de Espanhol como Língua 

Estrangeira e Português como Língua Estrangeira no contexto de ensino 

brasileiro. A intenção, com essa investigação, é contribuir para a formação do 

aprendiz de língua estrangeira, levando em consideração a importância dos 

aspectos interculturais com vistas a uma nova cultura, já que se vive em um 
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mundo globalizado e que a todo instante se transforma. Os professores, por 

sua vez, irão refletir sobre o ensino de LE, de forma que deem relevância para 

o processo intercultural no ambiente de ensino, repensando, assim, suas 

práticas metodológicas e possíveis mudanças de paradigmas. 

A dissertação está organizada e dividida em três capítulos, seguida das 

considerações finais. O objetivo do primeiro capítulo é apresentar os princípios 

teóricos que fundamentam a pesquisa, tendo como concepção de estudo a 

Linguística Aplicada. Na busca do tripé – língua, cultura e identidade, o capítulo 

faz uma relação a partir desses aspectos, com vistas a uma (re)significação no 

processo ensino/aprendizagem de língua estrangeira. Assim, quando se estuda 

uma língua estrangeira, é imprescindível, também, atentar-se para a cultura, 

bem como a identidade da língua em estudo. 

Tomando como base a língua, será discutido no capítulo sua visão, 

tendo como pressupostos teóricos a concepção estruturalista de Ferdinand 

Saussure (2000) e contemporânea de Mikhail Bakhtin (1986). No tocante a 

cultura, serão apontadas questões que visam à importância de se trabalhar 

aspectos culturais no ensino de língua estrangeira, com vistas a serem 

abordados não como acréscimo na aula, mas como elementos indispensáveis. 

Por fim, com base em Rajagopalan (1998), Beato (2004), dentre outros, será 

discutida a concepção de identidade, bem como sua constante transformação, 

com objetivo de perceber a importância da identidade no ensino de língua 

estrangeira, pois esta pode favorecer o entendimento do entorno que envolve o 

eu e o outro no espaço de confluências, a saber, a sala de aula. 

Em continuação ao capítulo, será trabalhada também, com base em 

Fleuri (2001), Silva (2000), dentre outros, a perspectiva intercultural no ensino 

de línguas - no âmbito das práticas educacionais. Com fundamento nos 

teóricos citados, será evidenciada a importância do professor de línguas 

perceber o ensino a partir da perspectiva intercultural, pois nessa concepção, 

será dada ênfase ao ensino de línguas, a importância de relacionar e dialogar 

no processo ensino/aprendizagem de práticas educacionais. Por fim, elucida-se 

sobre a importância da interculturalidade no processo de ensino de PLE/ELE, 

apontando possíveis caminhos para uma mudança didática no 

ensino/aprendizagem de línguas. 
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No segundo capítulo, com base na fundamentação teórica, será 

apresentado um esboço sobre o ensino de Português como Língua Estrangeira 

no Brasil, levando em consideração aspectos que envolvam o contexto 

ensino/aprendizagem. Essa abordagem será fundamentada a partir da visão de 

teóricos como Almeida Filho (2007; 2009), Silveira (1998), Barbosa (2007), 

tendo em vista a concepção de ensino defendida por estes, bem como uma 

análise contextual sobre o panorama atual no ensino de PLE no Brasil. Através 

da reflexão feita sobre o ensino, o leitor poderá ter uma visão panorâmica  

sobre a atual realidade do ensino dessa língua que, ao mesmo tempo, é 

estudada como materna para os brasileiros e ensinada como estrangeira para 

pessoas de todo o mundo, dentro do contexto brasileiro. 

Tendo em vista o projeto da lei 11.161 de 2005, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da oferta do espanhol nas escolas do Ensino Médio e, 

eventualmente, no Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série, será dada ênfase 

também ao processo do ensino de língua espanhola no Brasil até o momento 

atual, levando em consideração o bloco econômico MERCOSUL. Por fazer 

parte da matriz curricular nas escolas brasileiras e devido à proximidade 

linguística com a língua portuguesa, muitos ainda mantêm a concepção da 

língua espanhola ser uma língua “fácil” e, por isso, acreditam que não se faz 

necessário estudá-la formalmente. Nesse sentido, será desmistificada essa 

concepção com base em Sedycias (2005), Brasil (2008), dentre outros. Será 

discutido sobre o ensino de espanhol no Brasil, mostrando a importância do 

estudo da referida língua no contexto de ensino/aprendizagem brasileiro. 

No terceiro capítulo, será feita uma reflexão sobre o papel do livro 

didático de língua estrangeira na abordagem de ensino, bem como a relação  

do professor com esse tipo de material, com vistas a uma aprendizagem 

significativa. Dando prosseguimento, haverá uma análise intercultural nos 

quatro manuais didático-pedagógicos1 selecionados, sendo que serão dois de 

 

 

1
LIMA, Emma Eberlein O. F. et al. Novo Avenida Brasil, 1: curso básico de Português para 

estrangeiros. 1ª reimpressão. São Paulo: EPU, 2010. 
PONCE, Maria Harumi Otuki de. et al. BEM-VINDO! A LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO 
DA COMUNICAÇÃO. 7ª ed. São Paulo: Special Book Services Livraria, 2007. 
PICANÇO, Deise Cristina de Lima; VILLALBA, Terumi Koto Bonnet Villalba. EL ARTE DE 
LEER ESPAÑOL: língua estrangeira moderna: espanhol. Vol. 1: ensino médio. 2ª ed. Curitiba, 

PR: Base Editorial, 2010. 
MARTIN, Ivan. Síntesis: Curso de lengua española. Vol. único. São Paulo: Ática, 2009. 
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cada língua estudada. Os livros escolhidos de PLE são considerados um dos 

mais divulgados e manuseados pelos professores dessa língua no Brasil; já os 

de ELE, por sua vez, fazem parte da relação de livros aprovados pelo PNLD 

2012 para o Ensino Médio no contexto brasileiro. Nessa análise, a relevância 

será dada aos aspectos interculturais ao ensino das referidas línguas, 

percebendo, principalmente, como se dá a interculturalidade em cada livro 

especificamente. 

Levando em consideração todos os capítulos abordados, nas 

considerações finais, será feita uma reflexão a respeito dos aspectos 

discutidos, uma vez que, tratando-se do ensino de língua estrangeira, é 

necessário (re)pensar a visão de língua do professor, que por sua vez, está 

associada, também, ao seu entendimento de cultura e identidade. Neste 

sentido, em posse de um livro didático, o professor poderá ter, naturalmente, 

um olhar mais apurado ao seu fazer pedagógico. 
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CAPÍTULO 1 – LÍNGUA ESTRANGEIRA E CULTURA: O 

INTERCULTURALISMO NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 

 
 

1.1. Língua, cultura e identidade 

 
 

 
Não se pode estudar uma língua estrangeira dissociada da trilogia: 

língua, cultura e identidade; pois, tais aspectos são imprescindíveis na inserção 

da práxis pedagógica do professor de línguas. Sendo assim, será feita uma 

relação entre tais concepções levando em consideração o espaço 

ensino/aprendizagem. 

 
 

1.1.1. Língua 

 
 

 
É sabido que a língua é o objeto central de estudo das ciências 

linguísticas, mas, ao mesmo tempo, esse termo recobre vários conceitos 

diferentes, que é necessário distinguir com cuidado e atenção. Nesse sentido,  

a língua necessita sempre ser estudada, assim como também avaliada, pois 

através de seu estudo, percebe-se o que alguns teóricos em uma linha  

histórica avaliam e definem sobre seu uso e papel em dada sociedade. 

No início do século XX, Saussure inaugurava a Linguística Estruturalista, 

definida por muitos autores como uma posição inovadora dos estudos 

linguísticos da primeira metade do século XX. Essa linguística ficou conhecida 

com a publicação póstuma de Ferdinand Saussure do livro – Curso de 

Linguística Geral, que abordou como aspecto importante a definição da língua 

como objeto de estudo da linguística. Saussure (2000) afirma que a linguística 

é constituída por todas as manifestações humanas. O autor faz uma distinção 

da linguagem que, para ele, tem duas divisões: língua e fala, sendo que a 

língua é considerada como essencial e a fala como secundária: 



16 
 

 

O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, 
essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essência e 
independente do indivíduo; esse estudo é unicamente psíquico; outra, 
secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, 
a fala, inclusive a fonação e é psicofísica (SAUSSURE, 2000, p. 27). 

 

A língua é estudada por Saussure como sistema homogêneo, sendo um 

sistema de valores que se opõe uns aos outros e que está depositado como 

produto social na mente de cada falante de uma determinada comunidade, 

diferente da fala que é um ato individual, estando sujeita aos fatores externos. 

Para ele, a língua não muda ao longo do tempo e sua existência se funda na 

necessidade de comunicação, ou seja, é vista como um sistema estável, 

imutável, fechado e que pode ser estudada a partir das relações internas, 

submetida, assim, às normas linguísticas. Sendo assim, a língua é vista como 

constructo, um código independente de uso. 

A partir do exposto, percebe-se que na teoria saussuriana, a língua não 

considera a variação linguística, ou seja, a língua é a parte social da linguagem 

e independe do indivíduo; o sujeito não tem a autonomia para mudá-la, ou seja, 

a língua “é um fato social porque pertence a todos os membros de uma 

comunidade, é exterior ao indivíduo, esse não pode nem criá-la nem modificá- 

la” (CARDOSO, 1999, p. 15). 

O estruturalismo apresenta um caráter cientificista da língua, no entanto, 

surgem algumas críticas a essa visão, uma nova rede de pensamentos que 

suscitou novas reflexões e, ao mesmo tempo, manteve alguns elementos do 

estruturalismo. Contemporâneo a Saussure, Mikhail Bakhtin mostra outra visão 

de língua, a qual é amplamente estudada como suporte teórico no ensino de 

línguas. 

De acordo com Bakhtin “a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas 

da língua nem no psiquismo individual dos falantes” (BAKHTIN, 1997, p. 124). 

Segundo o autor, a língua é um fenômeno essencialmente mutável, social, bem 

como um processo da interação verbal, ou seja, através da interação entre os 

indivíduos a língua está em constante evolução e recriação, sempre com a 

possibilidade de modificá-la. 

Para Bakhtin (1997), assim como para Saussure (2000), a concepção de 

língua é vista como fator social, entretanto, Bakhtin “coloca, em primeiro lugar, 
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a questão dos dados reais da linguística, da natureza real dos fatos da língua” 

(BAKHTIN, 1997, p, 14). Ou seja, estuda a natureza social da linguagem, a fala 

do indivíduo e seu caráter intencional. O teórico contrapõe-se ao objetivismo 

abstrato de Saussure em relação à língua, mostra que as formas dela são um 

produto das relações sociais pelos interlocutores e não definidas 

exclusivamente por um sistema abstrato de formas linguísticas – concepção 

defendida por Saussure no estruturalismo. 

Levando em consideração a visão de Bakhtin (1997) no tocante à 

concepção da língua como um processo dialógico,2 social e de interação 

verbal, é preciso atentar-se ao ensino de LE a partir da abordagem dialógica 

bakhtiniana. A LE no contexto de ensino vista e estudada nessa abordagem 

possibilita ao aprendiz uma aprendizagem contextualizada em situações reais 

de uso, em que o aluno perceba a importância da mesma para sua formação 

enquanto cidadão e, ao mesmo tempo, relevante para sua realidade cotidiana. 

Muitos professores ainda têm a concepção de ensinar língua em uma 

visão estrutural em que a maior ênfase é dada aos aspectos gramaticais, uma 

língua que é estudada fora do contexto social, cultural, e interacional.3 A visão 

dialógica de aprendizagem ainda é desconsiderada para muitos profissionais, o 

que leva a uma incidência de uma práxis monológica – que é contrária ao 

dialogismo, passando assim a noção de língua como um saber fechado, 

acabado e imutável. 

É fundamental salientar a importância das Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (Brasil, 2008), que tem como função básica orientar a atuação 

do profissional em sala de aula, bem como contribuir para o diálogo entre o 

professor, sua prática docente e a escola. Sendo um instrumento de apoio 

teórico a ser utilizado em favor do aprendizado, esse material manifesta, 

também, sua posição em relação à concepção de língua, 

 
 

2 
Segundo Bakhtin (1997), o dialogismo pode ser definido como toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja. Para o autor, o dialogismo se dá a partir da noção de 
recepção/compreensão de uma enunciação o qual constitui um território comum entre o locutor 
e o locutário. 

3
Quando se fala em contexto interacional remete-se à proposta interacionista de Vygotsky 

(1987). Segundo o autor, para que haja interação entre o indivíduo e a cultura, é fundamental 
que o indivíduo se insira em um determinado meio cultural para que assim aconteçam 
mudanças no seu desenvolvimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura


18 
 

 
 

 
[...] é na interação em diferentes instituições sociais (a família, o 
grupo de amigos, as comunidades de bairro, as igrejas, a escola, o 
trabalho, as associações, etc.) que o sujeito apreende as formas de 
funcionamento da língua e os modos de manifestação da linguagem; 
ao fazê-lo, vai construindo seus conhecimentos relativos aos usos da 
língua e da linguagem em diferentes situações. Também nessas 
instâncias sociais o sujeito constrói um conjunto de representações 
sobre o que são os sistemas semióticos, o que são as variações de 
uso da língua e da linguagem, bem como qual seu valor social 
(BRASIL, 2008, p. 24). 

 

Como se percebe, a visão de língua proposta pelas OCEM vem reforçar 

a mesma concepção bakhtiniana, ou seja, uma língua formada através de 

manifestações de linguagem,4 construída, assim, pela interação histórica e 

social do indivíduo. Nesse sentido, a língua é mais uma vez concebida como 

instrumento importante para interação entre os sujeitos e pode ser usada em 

diferentes situações dialógicas, pois: 

 
[...] como somos sujeitos cujas experiências se constroem num 
espaço social e num tempo histórico, as nossas atividades de uso da 
língua e da linguagem, que assumem propósitos distintos e, 
consequentemente, diferentes configurações, são sempre marcadas 
pelo contexto social e histórico. [...] A língua é uma das formas de 
manifestações da linguagem, é um entre os sistemas semióticos 
construídos histórica e socialmente pelo homem (BRASIL, 2008, p. 
24-25). 

 

A concepção de língua como interação entre os sujeitos aponta que o 

professor pode apresentar ao aprendiz os diferentes usos e variações 

existentes. Quando se pensa em concepção de língua, como interação social, 

não se pode deixar de mencionar sobre o papel da Linguística Aplicada 

(doravante LA) e sua contribuição nessa concepção enquanto função social na 

aprendizagem da LE. 

Assim, na segunda metade do século XX, surge a Linguística Aplicada, 

que foi primeiramente conceituada como a aplicação da linguística, justamente 

 
 

 

4 
A concepção de linguagem, por Bakhtin (1997), é apresentada como um fenômeno social e 

histórico e, por isso mesmo, ideológico, pois, a categoria básica dessa concepção é a interação 
verbal, cujo fundamento está no caráter dialógico. Sendo assim, a unidade básica da análise 
linguística, é o elemento linguístico produzido em contextos sociais reais com participantes em 
uma dinâmica comunicativa. 
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quando esta ampliava suas abordagens no tocante a questão histórica, 

formação de pesquisadores, legitimação institucional e fronteiras de disciplinas. 

Mas, com o tempo, a significação da LA mudou, passou a dialogar apenas com 

a linguística e outras disciplinas, ficou conhecida como a área de natureza 

heterogênea que se compromete com todas as questões político-econômicas 

que ocorrem no mundo e, também, resolve problemas voltados para o uso da 

linguagem na sala de aula. 

A natureza da Linguística Aplicada tem sido muito discutida nos últimos 

tempos e se percebe que ela vem ocupando seu espaço, desvinculando-se, 

assim, da ideia de sua dependência à Linguística. Almeida Filho (2008) 

apresenta a LA enfocando as novas possibilidades de teorizá-la e construí-la 

como uma área de pesquisa ideológica, apontando, assim, uma LA voltada 

para as práticas sociais, com um perfil de ciência social. Sendo assim, 

atualmente, um dos objetivos principais de investigação da LA está voltado 

para a sala de aula, se comprometendo, também, com as questões político- 

econômicas que ocorrem no mundo. 

Contrastando com o modelo estruturalista da língua, a Linguística 

Aplicada apresenta uma concepção de língua pautada na prática social, uma 

língua real, falada pelo indivíduo, que concebe a variação linguística e que 

muda de acordo com a evolução histórica. Como afirma Signorini (1998, p. 

101): 

 
A LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou 
seja, uma língua falada por falantes reais em suas práticas reais e 
específicas, numa tentativa justamente de seguir essas redes, de não 
arrancar o objeto da tessitura de suas raízes. 

 

Como se observa, a LA é uma área de pesquisa que envolve o uso real 

da língua no cotidiano de circulação que está posta, ou seja, busca a resolução 

das questões relacionadas ao uso da língua no mundo real, no qual o indivíduo 

está inserido. Sendo assim, a concepção de língua da LA vem mostrar ao 

professor de LE que, no atual momento histórico, a concepção de ensino está 

mudando e cabe ao professor levar para sala de aula essa abordagem. 

Frente às visões de língua discutidas, percebe-se que são bem distintas 

entre si e acredita-se que coerentes em seu determinado momento de estudo e 



20 
 

 

contexto. Pois, a partir do momento que a língua é analisada em momento 

distinto e se percebe que há uma evolução nesse estudo, certamente haverá 

transformações, pois a sociedade, dada sua natureza complexa e dinâmica, 

requer mudanças, que por sua vez incidirão na representação5 da linguagem e 

cabe ao professor estar atento a essa nova representatividade. 

Percebe-se, então, que quando se pensa em língua, essa discussão 

está muito além do que a língua que fala um povo e sim, envolve os aspectos 

culturais e, dentro de tais aspectos, está entrelaçada a identidade, raça, etnia, 

dentre outros aspectos do sujeito, como cita Rajagopalan (1998, p. 41): 

 
A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. 
Isso significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e 
fora da língua. Além disso, a construção da identidade de um 
indivíduo na língua e através dela depende do fato de a própria língua 
em si ser uma atividade em evolução e vice-versa. Em outras 
palavras, as identidades da língua e do indivíduo têm implicações 
mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades em questão 
estão sempre num estado de fluxo. 

 

Sabe-se, ainda, que a partir da linguagem o homem constrói sua 

existência dentro de condições sócio-econômicas que, por conseguinte, 

desencadeiam a produção cultural, bem como a sua representatividade. Na  

sua relação social, a linguagem expressa as necessidades humanas de se 

agregar socialmente, a língua de uma pessoa é a sua identidade. Nesse 

sentido, por meio da linguagem, o indivíduo também representa a si próprio, 

bem como a sua cultura. 

 
 

1.1.2 Cultura 

 
 

 
Quando se aborda a palavra cultura, pensa-se em uma diversidade de 

acepções, a saber: antropológicas, sociológicas, filosóficas, linguísticas, dentre 

outras. É sabido que se ater a uma dessas concepções não é fácil, uma vez 

 

5 
Parte-se da concepção vista por Goffman (1996, p. 29) que usa o termo “representação” para 

referir a toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua 
presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes 
alguma influência. 
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que a complexidade envolve múltiplos fatores; no entanto é necessário pontuar 

o que se entende por cultura e o que se pretende com essa palavra no espaço 

de ensino/aprendizagem de língua estrangeira. 

O intuito da investigação não é conceituar a cultura segundo as várias 

acepções, e sim refletir sobre seu papel no contexto de ensino,  seguindo 

visões que se acredita ser pertinentes para o processo de aquisição de língua 

estrangeira, visões essas que estarão atreladas a interesses 

transdisciplinares,6 coexistindo, assim, em algumas áreas de estudo. Ao entrar 

em contato com a língua do outro, o aluno pode se posicionar, reconhecendo a 

situação histórica, geográfica e cultural de seu país e, principalmente, 

respeitando as diferenças entre culturas, podendo ser capaz de estudar sobre  

a sua cultura e a do outro com o olhar mais acentuado e crítico, mudando, 

assim, a visão a respeito do outro e de si mesmo. 

Assim, é preciso que as propostas apresentadas na sala de aula 

entendam a linguagem como uma forma de ação interpessoal, orientada por 

uma finalidade específica, um processo que se realiza nas práticas existentes 

nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua 

história. O objetivo do ensino de línguas, tanto a materna como a estrangeira, 

não pode se resumir a aprender nomenclaturas, e sim, a proporcionar ao aluno 

uma aprendizagem que leve em consideração o desenvolvimento individual e 

social, tanto em termos profissionais quanto culturais. Sendo assim, faz-se 

relevante abordar a cultura no ensino de língua estrangeira. Portanto, serão 

vistas, então, algumas concepções para fundamentar o tema. 

No sentido antropológico, de acordo com Scollon & Scollon (apud 

HINOSOJA & LIMA, 2010) a cultura pode ser definida como o conjunto de 

costumes, ideias, organização social e histórica comum a um grupo de 

pessoas, que lhes concede uma identidade particular. Santos (2009, p. 44-45), 

com sua visão antropológica da cultura, diz que, 

 
É uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. Não 
diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções [...] diz 

 

 

6 
O sentido de transdisciplinaridade proposto é fundamentado em Nicolescu (2002), pois para 

ele é um movimento que se estabelece entre, através e para além das disciplinas, cuja 
dinâmica se consolida na coerência, na legitimidade e na articulação de saberes que se 
desdobram de seu difícil exercício. 
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respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode dizer que 
ela exista em alguns contextos e não em outros. [...] é uma 
construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do 
processo social [...] é um produto coletivo da vida humana. 

 

A cultura, a partir da visão antropológica, não é entendida como conceito 

fechado e acabado, antes reflete uma visão ampla e flexível que faz parte do 

processo histórico e social de uma comunidade, que tem sua construção 

histórica e ao mesmo tempo dinâmica. No contexto de ensino é 

desaconselhável trabalhar a cultura como um aspecto a mais, mas inseri-la 

como segmento interdisciplinar nos conteúdos da língua estrangeira. 

Para Kramsch (apud TAVARES, 2006), em uma visão antropológica, a 

concepção de cultura é vista em um âmbito integral no ensino de línguas, 

jamais indissociável, já que refletir sobre o ensino de língua estrangeira é 

integrar a cultura também. Para a autora, cultura é concebida no momento pós- 

estruturalista7 como: 

 
[...] cultura agora é vista como parte integral na maneira que 
pensamos e falamos sobre educação em línguas estrangeiras. 
Cultura não é mais a alta cultura canônica de uma elite  educada. 
Nem é comida exótica, feiras e folclore de um Outro orientalizado. 
Também não é o modo de vida de um autêntico falante nativo. 
Atualmente, cultura é uma complexa realidade histórica e simbólica 
que pede uma visão pós-estruturalista da relação histórica, identitária 
e ideológica entre linguagem/cultura. Ensinar língua e cultura é uma 
forma de política cultural e um reflexo da língua como força simbólica 
(TAVARES, 2006, p. 9). 

 

Para a abordagem antropológica, a cultura é parte integrante no ensino 

de línguas, ou seja, não se concebe ensinar língua estrangeira de maneira 

desvinculada. Discutir a cultura na aula não é somente mostrar para os alunos 

a gastronomia, o costume, o folclore, o estilo de vida, ou mesmo apontar o 

modo de vida da língua em estudo, apenas como curiosidade ou em nível de 

conhecimento cultural, ao contrário, além disso, tais abordagens podem ser 

mostradas, porém de maneira contextualizada e reflexiva. 

Trabalhar cultura na aula de LE é proporcionar ao aprendiz um diálogo 
 
 

 

7 
Movimento de pensamento que surgiu depois do estruturalismo, o pós-estruturalismo, teve 

sua origem nos Estados Unidos. O pós-estruturalismo não é interpretado como sinal de 
contraposição ao estruturalismo, pois é à corrente de pensamento, ligada ao estruturalismo, 
pode-se dizer que no pós-estruturalismo os temas do estruturalismo são ampliados e o método 
estrutural começa a ser flexibilizado e a abranger a cultura do século XX como um todo. 
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entre a literatura, a poesia, as questões sócio-históricas da língua em estudo. 

Não se pode esquecer que estudar a cultura do outro não é impor para o aluno 

esta como superior, ao contrário, é oportunizar ao aprendiz a ampliação de 

seus conhecimentos, bem como despertar o interesse de vivenciar essa nova 

cultura. 

Com relação aos estudos culturais, recentemente no site do IG, (anexo 

1)8 foi comprovado, através de pesquisas, que o perfil do jovem do século XXI 

está mudando, pois nos séculos passados eles faziam revoluções pelo país, 

lutando pelos seus direitos ou se casavam com o primeiro parceiro e tinham 

muitos filhos. Hoje, de acordo com a pesquisa, o jovem quer estudar, se 

profissionalizar, trabalhar para ter sua independência, viajar para conhecer 

novas culturas e, por último, casar e ter no máximo dois filhos. O interessante 

dessa pesquisa, para o presente trabalho, é que o aspecto cultural é um dos 

quesitos de relevância para o perfil do jovem atual, pois este tem como meta 

viajar para conhecer novas culturas, crendo assim que essa vivência será  

muito significativa tanto como pessoa, quanto profissionalmente. As OCEM 

enfatizam que: 

 
Quando se fala em “outras culturas”, é comum que venha à mente do 
leitor a referência a outras culturas estrangeiras, de outros países que 
falam outras línguas. Essa é uma possibilidade. Mas com a  
ampliação dos estudos sobre cultura, pode-se também interpretar que 
essas “outras culturas” estão muito próximas de cada professor e 
aluno, em seus próprios meios de convivência (como é o caso da 
diversidade com a qual todos convivemos) (BRASIL, 2008, p. 97). 

 

Discutir a cultura na aula de língua estrangeira é fazer reflexão, também, 

acerca da própria diversidade cultural. É mostrar para o aprendiz que a 

diferença cultural não existe apenas em outra língua, e sim, na língua materna, 

no próprio país, bem como regionalmente e, conforme exposto, no próprio meio 

de convivência. Acredita-se que o espaço de ensino/aprendizagem possa 

propiciar ao aluno o estudo dessa diversidade cultural tanto estrangeira quanto 

materna. Um dos objetivos principais dos Parâmetros Curriculares Nacionais é 

 

8 
Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/comportamentojovem/2009/11/19/o+que+esta 

+em+alta+e+o+que+esta+em+baixa+para+os+jovens+do+seculo+21+9128385.html>. Acesso 
em: 19 novembro 2009. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/comportamentojovem/2009/11/19/o%2Bque%2Besta
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que os alunos sejam capazes, quando concluírem o Ensino Fundamental, de: 

 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 
ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p. 8). 

 

De acordo com Candau (2008, p. 25), o novo currículo escolar vem 

favorecer a perspectiva cultural no espaço de ensino: 

 
A perspectiva cultural, introduzida no debate educativo pelo viés das 
questões curriculares, pouco a pouco, sob a égide da teoria 
educacional crítica, extrapola o domínio do currículo, influenciando e 
alimentando as reflexões em outros campos específicos da  
educação, como, por exemplo, o da didática. A cultura passa a ser 
percebida como prática social, logo despida de qualquer neutralidade, 
o que significa que o currículo ‘ao invés de transmitir uma cultura 
homogênea de forma não problemática a uma nova geração’ 
(Moreira, Silva: 1995), como pretendia a visão tradicional, traduz de 
fato uma política cultural através da qual se expressam as diferentes 
tensões presentes na sociedade. [...] Nessa nova abordagem, o 
currículo extrapola a dimensão do texto curricular e incorpora a noção 
de currículo real vivido, efetivado na prática pedagógica em função 
das condições subjetivas e objetivas presentes. 

 

 
Como se percebe, o currículo atual traz à tona a concepção de cultura, 

pois todas as disciplinas ensinadas no espaço escolar podem, também, ser 

trabalhadas na dinamicidade que o mundo pós-moderno9 possibilita. Um 

exemplo destacável é a inserção dos temas transversais10 na sala de aula, pois 

um dos principais objetivos é levar para a sala de aula assuntos que viabilizem 

o educando a aprender sobre diversos temas atuais que envolvem a sociedade 

em todas as disciplinas, porém, com enfoques distintos, seguindo sempre o 

objetivo da disciplina estudada. 

Kramsch (1998) lembra que um indivíduo não pertence a uma única 

cultura, mas a várias culturas diferentes. Nesse sentido, os professores de 

língua estrangeira podem abordar a cultura, a partir da perspectiva pós- 

 

9 
O filósofo francês Lyotard (2004), considerou a chegada da pós-modernidade ligada ao 

surgimento de uma sociedade pós-industrial, na qual o conhecimento tornara-se a principal 
força econômica da produção, tratando a pós-modernidade como uma mudança geral na 
condição humana. 

10 
Os temas transversais dos novos parâmetros curriculares incluem Ética, Meio ambiente, 

Saúde, Pluralidade cultural e Orientação sexual. 
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moderna, cujas culturas se mesclam, se completam e, ao mesmo tempo, são 

individuais. Bhabha (1998) confirma que as diferentes culturas às quais um 

indivíduo pertence são as determinantes da(s) identidade(s) desse indivíduo. 

Quando se pensa em cultura, não se pode deixar de mencionar sobre o 

papel do Quadro Europeu Comum de Referência (doravante QECR), que 

fornece uma base comum para a elaboração de programas de línguas na 

Europa, assim como também para professores de língua estrangeira no Brasil. 

O QECR define, ainda, os níveis de proficiência que permitem medir os 

progressos dos estudantes em todas as etapas da aprendizagem. Esse quadro 

constitui um instrumento linguístico essencial acerca das reflexões do ensino e 

da aprendizagem das línguas. 

O QECR descreve as habilidades imprescindíveis que os estudantes de 

um idioma necessitam aprender, para serem capazes de se comunicar nessa 

língua e quais os conhecimentos e capacidades que precisam desenvolver 

para serem eficazes na sua atuação. Sua descrição abrange, também, o 

contexto cultural da língua em estudo, ou seja, enfoca os pontos considerados 

importantes para o ensino de língua estrangeira, como segue abaixo: 

 
O conhecimento da sociedade e da cultura da(s) comunidade(s) onde 
a língua é falada é um dos aspectos do conhecimento do mundo. É, 
no entanto, suficiente importante para merecer uma atenção especial, 
uma vez que, ao contrário de muitos outros aspectos do 
conhecimento, parece provável que este conhecimento fique fora da 
experiência prévia do aprendente e seja distorcido por estereótipos. 
Os aspectos distintivos característicos de uma determinada 
sociedade européia e da sua cultura podem estar relacionados, por 
exemplo, com: A vida quotidiana; As condições de vida; As relações 
interpessoais; Os valores, as crenças e as atitudes; A linguagem 
corporal; As convenções sociais; Os comportamentos rituais 
(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 148-150). 

 

 
Como se percebe, o QECR elenca pontos fundamentais que necessitam 

ser estudados no ensino de língua estrangeira. Enfatiza, também, que muitas 

vezes, o aprendiz da LE estuda assuntos sem ao menos conhecer os aspectos 

considerados importantes para o aprendizado, aspectos esses que poderiam 

ser voltados para o enfoque cultural. O ensino de LE proporciona ao aprendiz 

uma visão de mundo que engloba a capacidade de aprendizagem em 

diferentes aspectos, tanto cultural quanto linguístico, e o QECR aponta para 

essa ampliação de visão sociocultural. 
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Segundo o QECR, o professor poderá oportunizar ao aluno uma 

aprendizagem que não fica apenas nos livros, mas que possa oferecer ao 

aprendiz um ensino que amplie sua visão de aprendizagem e que avance as 

barreiras da sala de aula rumo ao mundo multicultural. 

 
 

1.1.3 Identidade 

 
 

 
Um dos grandes desafios das teorias sociais foi entender as relações 

sociais que emolduram o indivíduo e, para tanto, muitas também foram as 

tentativas de mensurar os fatores envolvidos nesse processo. 

O século XXI trouxe, notoriamente, resquícios do século passado, uma 

vez que questões diversas marcaram o homem, como o gênero, a classe, a 

língua, a identidade e, ainda hoje, são focos de estudo. Para tanto, chegou-se  

à conclusão de que o homem não pode ser pensado de forma una, tampouco, 

à parte da sua cultura, língua e identidade. Nesta perspectiva, Coracini (2007, 

p. 45) lembra que, 

 
 

Passear pelos escombros de Babel significa vislumbrar o corpo 
poroso e disperso da heterogeneidade que constitui a linguagem e o 
sujeito, que ao mesmo tempo a revelam e a sufocam na aparência 
enganosa de uma unidade homogeneizante. 

 

Neste sentido, sendo o sujeito um ser sócio-histórico, este não se 

apropria de um instrumento linguístico fixo, inflexível e dissociado das 

singularidades presentes nos diferentes espaços geográficos e sociais. 

Refletir sobre sujeito, remete a duas linhas de pensamentos – o 

estruturalismo e pós-estruturalismo. O sujeito, na perspectiva estruturalista, é 

considerado como homogêneo, autoconsciente, indivisível, centrado, enfim, um 

ser guiado pelo controle e ordem. Por outro lado, o sujeito pós-estruturalista vai 

de encontro à concepção do sujeito estruturalista – mesmo reforçando a crítica 

que o estruturalismo fazia ao sujeito humanista, o pós-estruturalismo vê o 

sujeito como uma espécie de lugar onde vários construtos sócio-culturais e 
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formações discursivas agem, entrecruzando-se e entrando em conflito 

constantemente. 

Beato (2004) afirma que o sujeito, em uma visão pós-moderna, não pode 

ser visto como um somatório de identidades, e sim, que a identidade está em 

constante processo, pois, segundo ela, não há fragmentação em unidades 

menores. A autora chama atenção, também, para o fato de que não existe a 

possibilidade de dizer eu em uma língua e sim que existe identidade, pois como 

o sujeito é autossuficiente, nunca se pode dar conta da identidade. 

A discussão sobre a identidade não é recente, desde Aristóteles na 

Grécia Antiga já se mencionava o princípio da não contradição como 

conhecimento da essência da identidade de qualquer ser. Rajagopalan (1998) 

ressalta a complexidade que envolve as questões sobre identidade, por tratar- 

se de um referente que está constantemente em transformação, a qualquer 

momento uma nova identidade vai emergindo: 

 
As identidades estão todas elas, em permanente estado de 
transformação, ebulição. Elas estão sendo constantemente 
construídas. Em qualquer momento dado, as identidades estão sendo 
adaptadas e adequadas as novas circunstâncias que vão surgindo 
(RAJAGOPALAN, 1998, p. 26). 

 

Percebe-se, ainda, que dada essa complexidade, a identidade não 

necessita de ser revelada, tolerada, ela simplesmente existe e tem como 

referência a si própria. Como afirma Silva (2000), dizer o que sou é também 

dizer o que não sou e isso perpassa pela ação de incluir ou excluir. Nesse 

sentido, afirmar a identidade significa também demarcar fronteiras entre um e o 

outro e, ao mesmo tempo, romper o eu e agregar o outro enfim, é um horizonte 

sem linearidade, pois, segundo Ferreira (apud NASCIMENTO, 2008, p. 13), “o 

lugar da identidade é um lugar sem lugar, em outras palavras, o lugar da 

identidade está no horizonte do impossível”. 

Como encontrar, então, “este lugar sem lugar” da identidade? 

Obviamente que esse desafio leva-se também a pensar que este “não lugar” 

proposto por Ferreira (2002) pode remeter também ao entre-lugar11 da 

 
 

 

11 
Defende-se o conceito de “entre-lugar” visto por Santiago (2000), que relaciona diretamente 

com os deslocamentos culturais. 
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identidade, a saber, a intersecção entre o moderno e o tradicional, o presente e 

o passado, ou seja, é o espaço das confluências. 

Quando se estuda uma língua estrangeira, é imprescindível discutir o 

sujeito e a identidade, pois, mesmo o sujeito possuindo sua identidade cultural, 

isso não o impede de conhecer e conviver com outras culturas, uma vez que se 

sabe que a identidade é constituída através da heterogeneidade, e o contexto 

escolar é propício para ampliar essa relação. 

É sabido que a escola ainda é um espaço múltiplo de diferenças e 

diversidades, e a sala de aula é o lugar onde um aprendiz amplia o contato 

social e vai construindo no decurso das etapas escolares: amizades, 

conhecimentos, aprendizagens e costumes. Dentro dessa perspectiva, a escola 

também é a responsável formal pela construção do conhecimento, já que a 

sociedade lhe outorga a formação do indivíduo. Fica claro, portanto, que dentro 

desse processo, a figura do professor está diretamente relacionada à 

construção da aprendizagem, haja vista que se ater às identidades do aprendiz 

é adotar, acima de tudo, uma postura político-pedagógica adequada. 

Dentro dessa vertente, percebe-se que a língua estrangeira na escola 

tem como um dos objetivos propiciar ao aluno conhecer e aprender essa nova 

língua. Para tanto, segundo Moita Lopes (2002), o indivíduo aprende uma 

língua estrangeira para ter acesso a uma gama maior de informação, entender 

como outros vivem em outras partes do mundo - alargando novos horizontes, 

desenvolver uma compreensão crítica das desigualdades sociais em todos os 

níveis (classe social, gênero, sexualidade e raça). Levando em consideração 

esses aspectos, Moita Lopes (2002, p. 37-38) afirma: 

 
Considerando a relevância da escola na vida dos indivíduos, ainda 
que, por nenhuma outra razão, pelo menos em termos da quantidade 
de tempo que passam/passaram na escola, pode-se argumentar que 
as práticas discursivas nesse contexto desempenham num papel 
importante do desenvolvimento de sua conscientização sobre suas 
identidades e a dos outros. Além disso, tendo-se em mente o fato de 
que as escolas são, em última análise, instituições socialmente 
justificáveis como espaços de construção de 
conhecimento/aprendizagem, pode-se argumentar que os significados 
gerados em sala de aula têm mais crédito social do que em outros 
contextos, particularmente devido ao papel da autoridade que os 
professores desempenham na construção do significado. 
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Para tanto, é relevante a intersecção entre o aprendizado de língua e 

questões culturais. No entanto, percebe-se que a realidade do ensino de língua 

ainda não condiz com uma metodologia atenta às identidades do aprendiz, o 

que, consequentemente, compromete a sua formação. 

A partir das breves discussões aqui desenvolvidas, fica evidenciada a 

importância de se ater à identidade de cada aluno no espaço de ensino ao 

aprender uma língua estrangeira. Pois, sentir-se agente do seu conhecimento, 

além de desenvolver uma aprendizagem interativa, ampliará a visão de mundo 

desse aprendiz, bem como o fará refletir a respeito de si mesmo, do outro e, 

naturalmente, sobre a sua cultura e as outras culturas abordadas. 

O aprendiz de línguas não é mais um mero receptor, mas um indivíduo 

em formação, capaz de perceber as diferentes culturas como um processo à 

sua formação identitária. A escola precisa ser vista como um espaço social 

onde as diferentes culturas se fundem como elementos adicionais à formação 

“minha e do outro”, o sujeito/aprendiz, acima de tudo, é um agente construtor 

do seu conhecimento. Quando se fala em espaço de ensino, cabe ressaltar o 

pensamento de Miedema & Wardekker (apud MOREIRA & CÂMARA, 2008, p. 

39), 

 
O foco na identidade, no âmbito da educação, revela-se 
indispensável. Qualquer teoria pedagógica precisa examinar de que 
modo espera alterar a identidade do/a estudante. O fim do ensino é 
que o/a aluno/a aprenda a atribuir significados e a agir, socialmente, 
de modo autônomo. Essa perspectiva exige a aprendizagem de 
saberes e habilidades, a adoção de valores, bem como o 
desenvolvimento da identidade pessoal e da consciência de si como 
um indivíduo que, inevitável e continuamente, deverá julgar e agir. 

 

Não obstante, Rajagopalan (1996) adverte, também, que o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira faz parte de um processo muito 

mais amplo que se pode chamar de redefinição cultural, pois, simplesmente o 

sujeito transforma-se em outra pessoa, sem perder o que lhe é peculiar. É na 

linguagem e através dela que as personalidades são constantemente 

submetidas a um processo de reformulação. Sendo assim, no processo 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira, a ligação entre língua, cultura e 
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identidade necessitam ser relacionadas, pois o aprendiz, através desse 

entrelaçamento, poderá obter uma aprendizagem significativa.12 

 

 
1.2 Perspectiva intercultural no ensino de línguas 

 
 

 
Assim como os temas língua, cultura e identidade vêm sendo 

amplamente discutidos, a interculturalidade, também, tem sido frequentemente 

palco de reflexões sobre diversas perspectivas. Para adentrar-se nessa 

perspectiva intercultural, é necessário entender o multiculturalismo, pois este 

vem sendo muito discutido nos tempos atuais. 

Para alguns estudiosos, o multiculturalismo é um sistema de 

transformações sociais básicas, ocorridas na segunda metade do século XX. 

Segundo Chiappini (2001), o multiculturalismo pode ser considerado como uma 

ideologia, a da politicamente correta, ou como aspiração, ou ainda, o desejo 

coletivo de uma sociedade mais justa e igualitária no que diz respeito às 

diferenças, resultado de múltiplas misturas raciais e culturais, provocadas pelo 

incremento das migrações em escala planetária, pelo desenvolvimento dos 

estudos antropológicos, do próprio direito e da linguística, além das outras 

ciências sociais e humanas. O multiculturalismo é um questionamento de 

fronteiras de todo o tipo de militância, e implica reivindicações por parte das 

minorias sociais. 

Sendo o multiculturalismo um tema bastante amplo e complexo, será 

feito um recorte a um dos aspectos que envolvem a multiculturalidade, com 

enfoque voltado para a educação, no processo ensino/aprendizagem de língua 

estrangeira, tendo como elemento norteador o sujeito/aprendiz. Para tanto, os 

autores Gonçalves & Silva (2004, p. 14) conceituam o multiculturalismo: 

 
 
 
 

 

12 
Aprendizagem significativa é conceito central da teoria da aprendizagem de Ausubel (2000), 

que segundo o autor, está amparada aos novos conhecimentos que o aluno adquire, 
relacionando com o conhecimento prévio que o mesmo possui. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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[...] enquanto movimento de idéias resulta de um tipo de consciência 

coletiva, para a qual as orientações do agir humano se oporiam a 

toda forma de “centrismos” culturais, ou seja, de etnocentrismos. Em 

outros termos, seu ponto de partida é a pluralidade de experiências 

culturais, que moldam as interações sociais por inteiro. 

 

Para Semprini (1999), um dos pontos-chave do multiculturalismo é a 

questão da diferença, pois este é, antes de tudo, uma realidade concreta, um 

processo humano e social, que os homens empregam em suas práticas 

cotidianas e se encontra inserido no processo histórico. A partir dessas 

considerações, pode-se observar que a diferença abrange, também, a questão 

da identidade, gênero, raça, classe social, sexual, o reconhecimento do outro, 

dentre outros. Cada sujeito, como já discutido, possui sua identidade cultural, o 

que não o impede de conhecer e conviver com outras culturas; sendo assim, é 

necessário, por prioridade, respeitar as diferenças existentes em cada 

indivíduo, diferenças essas que podem estar relacionadas a qualquer 

referência. 

Ao abordar o multiculturalismo, que é uma perspectiva que caracteriza, 

também, uma mudança, tanto no meio social quanto educacional, Candau 

(2008, p. 18) afirma que no âmbito social “são lutas dos grupos sociais 

discriminados e excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os referidos 

às questões étnicas”. Por outro lado, em se tratando do espaço acadêmico, a 

autora afirma que as reflexões sobre o multiculturalismo ainda são frágeis, por, 

talvez, estar relacionado a movimentos sociais. Mesmo sendo recente no meio 

acadêmico, sua contribuição já está sendo muito divulgada nos espaços 

escolares, pois, por se tratar de uma perspectiva que envolve sujeitos, e estes 

vivem em constante interação, essa concepção vem contribuir ainda mais para 

o mundo global e multicultural no qual se vive. Banks (apud CANDAU, 1998), 

se posiciona sobre sua visão em relação ao multiculturalismo, voltado para a 

educação: 

 
A educação multicultural é um movimento reformador destinado a 
realizar grandes mudanças no sistema educacional. Concebe como a 
principal finalidade da educação multicultural favorecer que todos os 
estudantes desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos 
necessários para atuar no contexto da sua própria cultura étnica, no 
da cultura dominante, assim como para interagir com outras culturas 
e situar-se em contextos diferentes do seu de origem (CANDAU, 
1998, p. 111). 
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Para Banks, multiculturalismo é sinônimo de mudanças na educação, 

uma vez que a transformação parte da escola como um todo, já que é um 

espaço onde existem pessoas que desempenham distintas funções. Para o 

teórico o que muda não é a cultura do aluno, e sim, a cultura da escola, pois, a 

partir da mudança na instituição, a consequência será um aluno com 

aprendizagem multicultural. 

De acordo com Fleuri (2001), o multiculturalismo reconhece que cada 

povo e cada grupo social desenvolve historicamente uma identidade e uma 

cultura própria. Considera que cada cultura é válida em si mesma, na medida 

em que corresponde às necessidades e às opções de uma coletividade. Por 

outro lado, o autor discute sobre a perspectiva intercultural, que segundo ele, 

 
Emerge no contexto das lutas contra os processos crescentes de 
exclusão social. Surgem movimentos sociais que reconhecem o 
sentido e a identidade cultural de cada grupo social. Mas, ao mesmo 
tempo, valorizam o potencial educativo dos conflitos. E buscam 
desenvolver a interação e a reciprocidade entre grupos diferentes, 
como fator de crescimento cultural e de enriquecimento mútuo. Assim, 
em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe 
novas estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes. 
Busca promover a construção de identidades sociais e o 
reconhecimento das diferenças culturais (FLEURI, 2001, p. 113). 

 

Os termos “multiculturalismo” e “interculturalismo”, para Fleuri (2003), 

podem referir-se à relação entre grupos folclóricos, mestiçagem ou mesmo 

elementos transversais presentes em distintas culturas. O autor ainda amplia a 

discussão sobre a interculturalidade e a define como uma forma de superar as 

barreiras culturais que a separam do “outro”, construindo uma multiplicidade 

cultural e social capaz de promover a reconstituição do próprio indivíduo. 

Apesar da polissemia terminológica, o autor considera práxis inter ou 

multicultural como um conjunto de propostas educacionais e pedagógicas, que 

têm interesse de estimular relações de respeito e integração entre diversos 

grupos socioculturais, dentro de uma perspectiva dialógica.13 O conceito 

intercultural vem sendo discutido um pouco por Barbosa (2007, p.111), que 

explana sobre essa abordagem ao ensino de línguas estrangeiras, 

 

 

13 
A perspectiva dialógica é de acordo com a abordagem teórica de Bakhtin (1997). 
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O conceito intercultural vem sendo desenvolvido a partir da 
perspectiva das aproximações entre língua e cultura, no processo do 
ensino e da aprendizagem de língua estrangeira. Trata-se de uma 
espécie de mediação cultural da qual o aprendente participa, ao 
mesmo tempo em que reflete sobre sua cultura de origem e sobre a 
cultura alvo. 

 

Percebe-se então, que usar o termo intercultural significa adotar 

aspectos ou informações da cultura do idioma que está sendo ensinado como 

forma de promover a troca de informações entre culturais. Barbosa (2007, p. 

113) chama atenção também que o intercultural pode ser visto como “um 

procedimento ou uma ação que auxilia o aprendente a perceber as 

configurações identitárias e culturais de forma problematizadora e não- 

simplificada”. Assim, essa abordagem se configura como uma maneira nova de 

se “ver” e estudar a língua estrangeira. 

O foco central da educação intercultural, segundo Fleuri (2001), é o 

professor deixar de transmitir para o aluno uma cultura homogênea e coesa, e 

sim, preocupar-se na diversidade de modelos culturais que interagem na 

formação dos educandos, ou seja, proporcionar ao aluno a “ver” a cultura do 

outro como heterogênea, e ao mesmo tempo, integradora de sua própria 

cultura. Sendo assim, através da perspectiva intercultural o aprendiz de línguas 

reflete em sua própria cultura, bem como é levado a estimular a consciência 

das diferenças e das relações entre culturas. 

Ao refletir sobre a educação intercultural, um ponto fundamental que 

Candau (2008) enfatiza é o sujeito, considerado como um fator principal para a 

relação entre culturas. Pois, o papel do sujeito, que é valorizado quando entra 

em contato com culturas distintas, é estimulante para que o outro tenha 

interesse em conhecer a cultura da língua estrangeira, já que, quando se pensa 

nesta nomenclatura, está intrínseco o sujeito e sendo assim a mesma não 

existe sem o sujeito para representá-la. Fleuri (2001, p. 118), dá ênfase ao 

papel do sujeito na educação intercultural, 

 
Uma terceira característica da educação intercultural refere-se à 
ênfase nos sujeitos da relação. Neste sentido, a educação 
intercultural desenvolve-se como relação entre pessoas de culturas 
diferentes. Não simplesmente entre “culturas” entendidas de modo 
abstrato. Valoriza-se prioritariamente os sujeitos que são os criadores 
e sustentadores das culturas. As culturas não existem abstratamente. 
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São saberes de grupos e de pessoas históricas, das quais jamais 
podem ser completamente separáveis. As pessoas são formadas em 
contextos culturais determinados. Mas são as pessoas que fazem 
cultura. Neste sentido, a estratégia intercultural consiste antes  de 
tudo em promover a relação entre as pessoas, enquanto membros de 
sociedades históricas, caracterizadas culturalmente de modo muito 
variado, nas quais são sujeitos ativos. 

 

Como se percebe, a interação entre os sujeitos, na perspectiva 

intercultural, é um fator importante para que a educação intercultural aconteça 

e de fato flua, pois, a relação entre eles pode acontecer como uma 

característica principal, e tal procedimento, ao ocorrer, reciprocamente, provoca 

a interação. É preciso haver uma vivência de troca de experiências, convívio, 

recepção e acima de tudo respeito, pois, discutir acerca da perspectiva 

intercultural envolve também respeitar o outro como agente de seu próprio 

entendimento e conhecimento, logo, não se pode esquecer que se fala em 

identidades culturais distintas. 

No âmbito escolar, a educação intercultural vem para ampliar a visão 

que muitos professores concebem sobre o ensino, visão essa que está 

relacionada às questões sociais, bem como tudo que impede a construção de 

uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Sabe-se que jamais haverá 

uma sociedade igualitária, mas a educação intercultural tenta diminuir as 

inúmeras discriminações existentes no mundo global, e o espaço de ensino é 

um dos principais lugares para que essa mudança ocorra. Nanni (apud 

FLEURI, 2001) elenca três mudanças indispensáveis que devem ocorrer no 

sistema escolar, no âmbito da educação intercultural, 

 
(1.) A realização do princípio da igualdade de oportunidades: A 

educação intercultural requer que se trate nas instituições 
educativas os grupos populares não como cidadãos de segunda 
categoria, mas que se reconheça seu papel ativo na elaboração, 
escolha e atuação das estratégias educativas. Além disso, é 
preciso repensar as funções, os conteúdos e os métodos da 
escola. 

(2.) A reelaboração dos livros didáticos, a adoção de técnicas e de 
instrumentos multimediais. A educação intercultural requer 
profundas transformações no modo de educar. A prática 
educativa é estimulada a se tornar sempre mais interdisciplinar 
[...] principalmente os livros didáticos deverão sofrer profundas 
mudanças. Estes são escritos geralmente na perspectiva da 
cultura oficial e hegemônica, e não para alunos pertencentes a 
“muitas culturas”, diferentes entre si [...]. 

(3.) A formação e a requalificação dos educadores são talvez o 
problema decisivo, do qual depende o sucesso ou o fracasso da 
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proposta intercultural. O que está em jogo na formação dos 
educadores é a superação da perspectiva monocultural e 
etnocêntrica que configura os modos tradicionais e consolidados 
de educar, a mentalidade pessoal, os modos de se relacionar 
com os outros, de atuar nas situações concretas (FLEURI, 2001, 
p. 119-120). 

 

Como se percebe, a educação intercultural, quando trabalhada na práxis 

pedagógica, necessita, segundo o autor, seguir os princípios citados, pois, 

levando em consideração o primeiro item na citação, o contexto de ensino 

precisa proporcionar aos educandos uma educação de inclusão, onde todos 

devem ser tratados de maneira igualitária. Sabe-se que a escola atual já está 

começando a trabalhar a desigualdade; no entanto, necessita de mais avanço, 

pois se percebe, ainda, que muitos jovens têm preconceito sobre inúmeros 

aspectos discriminatórios, tais como: racial, sexual, religioso, social, dentre 

outros. A discussão sobre o preconceito deve ser trabalhada a princípio no 

meio familiar, dando continuidade na escola. 

Sobre o segundo item citado pelo autor, o qual aborda a reelaboração 

dos livros didáticos, será abordado mais detalhadamente no capítulo 3. Em se 

tratando do terceiro item, realmente muitos professores necessitam passar por 

aperfeiçoamento ou mesmo capacitações. Se, parte dos professores, 

permanecer com uma didática tradicional, a mudança ocorrerá lentamente e o 

propósito da educação intercultural é que a mudança ocorra rapidamente, pois 

a sociedade exige um avanço veloz e dinâmico. Para que ocorra a mudança no 

ensino, um dos fatores determinante é a consciência do professor, que será a 

principal influência transformadora na educação intercultural, pois, através 

dessa, possivelmente, o aluno passará por modificações que o transformarão 

em cidadãos críticos e cientes do seu papel social. 

Acredita-se que a perspectiva intercultural vem para mudar paradigmas 

na educação, proporcionando, assim, através da formação multicultural do 

professor: maior interação entre os sujeitos, que são possuidores de diferentes 

culturas e identidades; troca de experiências culturais; oportunidade de 

crescimento enquanto indivíduos sociais; diminuição de desigualdades em 

todos os aspectos sociais; reelaboração de livros didáticos, dentre outros 

aspectos já discutidos. Fleuri (2001, p. 121) aponta que, 
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A perspectiva intercultural de educação, enfim, implica em mudanças 
profundas na prática educativa, de modo particular na escola. Pela 
necessidade de oferecer oportunidades educativas a todos, 
respeitando e integrando a diversidade de sujeitos e de seus pontos 
de vista. 

 

Sabe-se que em um mundo tão desigual, cheio de preconceito, a 

exclusão social dificilmente deixará de existir, como já mencionado 

anteriormente, mas a perspectiva intercultural vem para minimizar essa 

situação e se os professores realizarem a pequena parcela de contribuição no 

espaço de ensino, possivelmente haverá uma sociedade mais justa e menos 

discriminatória. Consequentemente, os alunos serão conscientizados da 

importância de respeitar o outro como sujeito, pois esses são os jovens de hoje 

e os adultos cidadãos e profissionais do por vir. Os professores, agindo dessa 

maneira a 

 
[...] educação deixa de ser entendida apenas como transmissão de 
informações de um indivíduo para outro. A educação passa a ser 
concebida como construção de processos em que diferentes sujeitos 
desenvolvem relações de reciprocidade (cooperativa e conflitual) 
entre si. As ações e reações entre sujeitos criam, sustentam e 
modificam contextos relacionais (FLEURI, 2001, p. 125). 

 

Cada sujeito possui sua identidade cultural, o que não o impede de 

conhecer e conviver com outras culturas, pois se sabe que a identidade é 

constituída através da heterogeneidade. Sendo assim, por estar inserido dentro 

da cultura globalizante onde o indivíduo necessita comunicar-se com povos de 

diferentes culturas, pergunta-se como se encontra o sujeito/aprendiz de uma 

língua estrangeira dentro dessa conjuntura? E o professor de línguas, tem 

desempenhado seu papel? Esses e outros questionamentos serão abordados 

a seguir. 

O papel do professor de língua estrangeira no espaço multicultural do 

processo ensino/aprendizagem é muito importante, pois, através dele, o 

aprendiz será capaz de aprender a LE em uma perspectiva intercultural. 

Quando se fala em interculturalidade, não se pode deixar de mencionar sobre a 

relação entre PLE/ELE no processo de ensino, já que são línguas do mesmo 

tronco linguístico. Essa relação vem como teoria principal o processo 

intercultural de educação, que por sua vez, vista no âmbito das práticas 



37 
 

 

educacionais, Fleuri (2001, p. 113), enfatiza que: 

 
 

[...] em nível das práticas educacionais, a perspectiva intercultural 

propõe novas estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos 

diferentes. Busca promover a construção de identidades sociais e o 

reconhecimento das diferenças culturais. Mas, ao mesmo tempo, 

procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a interculturalidade pode ser trabalhada 

no ensino de LE no Brasil, podendo assim, proporcionar uma relação entre 

PLE/ELE, pois esta relação possibilita ao aprendiz olhar para a cultura do outro 

percebendo as diferenças, tanto identitárias quanto culturais, de tal maneira 

que se respeite, conheça e aceite a cultura do outro. Pois, quando se faz uma 

relação entre as culturas, a formação do aprendiz brasileiro será desenvolvida 

e construída em um âmbito que engloba a consciência crítica de diferentes 

contextos sócio-históricos. 

A partir da interculturalidade, o professor de PLE/ELE pode dialogar com 

uma abordagem de ensino mais significativa, lançando mão de procedimentos 

que intervêm diretamente na práxis pedagógica, pois, o professor de línguas, 

de acordo com Coracini (2003, p. 195), necessita ter as seguintes imagens ou 

representações: 

 
1. O professor precisa de teoria, o que pressupõe que ele não sabe 
teoria ou tem pouco / nenhum / insuficiente embasamento teórico 
para sua prática. 
2. O professor precisa se atualizar ou fazer cursos de formação, 
enunciado que implica o estado de não-atualização em que se 
encontra o profissional. 
3. O professor deve usar novas técnicas para tornar sua aula 
dinâmica e variada; o professor está, portanto, defasado, 
ultrapassado. 
4. O professor deve ensinar a comunicar; portanto, ele não o faz: 
ensina prioritariamente os itens gramaticais, desvinculados de sua 
função comunicativa. 
5. O professor deve funcionar como mediador entre a matéria a 
ensinar e o aluno, o que pressupõe que ele é, normalmente, diretivo 
demais. 
6. O professor precisa refletir; portanto, ele não o faz ou, pelo menos, 
não de maneira adequada. 

 

Sobre o perfil profissional, Serrani (2005, p. 15), lembra que o papel do 

professor é fundamental na prática intercultural no contexto de ensino, pois: 
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O perfil profissional que, por falta de um termo melhor, chamarei de 
professor de língua como interculturalista corresponde as de um 
docente- de língua materna ou estrangeira – apto para realizar 
práticas de mediação sócio-cultural, contemplando o tratamento de 
conflitos identitários e contradições sociais, na linguagem da sala de 
aula. Penso que a ‘falta de tempo’ muitas vezes alegada para justificar 
o caráter acessório dado à dimensão sócio-cultural no ensino da 
linguagem resulta de uma necessidade de transformações no 
processo desse ensino. 

 

De um modo geral, percebe-se que ainda é questionável a metodologia 

do professor de LE, especialmente no que diz respeito a uma prática 

conteudística, em que, na maioria das vezes, a maior preocupação é ensinar a 

nomenclatura da língua. Essa prática acaba dificultando não só a 

aprendizagem, mas também corrobora para que a língua estrangeira continue  

à margem do currículo escolar. É preciso que o professor, mesmo de posse de 

um manual didático, se conscientize que, como agente transformador, deve, 

em sua prática pedagógica, recorrer a materiais diversos, como estudar os 

poetas que marcaram e marcam a cultura estudada, músicas, culinária, 

folclore, mitos, enfim, estudos que permitam ao sujeito refletir a cultura do 

outro, bem como a sua própria cultura, levando em consideração, 

principalmente, a contextualização. Com todas essas questões, Moita Lopes 

(2002, p. 194) leva em consideração que: 

 
[...] a aula de línguas oferece uma possibilidade infinita de trazer 
conhecimentos outros para o foco de atenção, tendo, como fontes 
principais de orientação do professor, a adequação do aprendiz a 
esses conhecimentos e sua capacidade discursiva, embora, é claro, 
aquilo sobre o que se usa a linguagem em sala de aula, isto é, os 
conhecimentos acionados pelo professor dependam, crucialmente, da 
sua visão de mundo, seus projetos políticos, crenças, valores, 
preconceitos. 

 

Dentro dessa perspectiva, o professor estará permitindo seu aluno a ser 

crítico, informado, ampliando o seu horizonte e, consequentemente, a aula será 

dinâmica, variada, atrativa e, acima de tudo, significativa. Segundo Pina (1997) 

a educação intercultural respeita a diversidade cultural e promove a 

comunicação e o diálogo entre grupos culturais diversos e prima pela 

solidariedade e reciprocidade entre culturas. A autora enfatiza ainda que 

existem três campos de ação para a educação intercultural, a saber: Programa 

de relações humanas na escola; Programa orientado a valorizar a diferença e 



39 
 

 

viver a diversidade; Programa multicultural linguístico, um estudo das línguas 

dentro de um sistema multicultural mais amplo. Ao mencionar em programa 

multicultural, Banks (apud MOTA, 2004) aponta como se desenvolve a 

educação multicultural no ensino de línguas: 

 
a) integração de conteúdos – estimular a inserção de conteúdos 
e materiais didáticos que utilizem discursos contextualizados na 
diversidade cultural; 
b) construção do conhecimento – ajudar o aluno a entender, 
investigar e analisar as formas como as disciplinas escolares 
têm sido orientadas dentro de pressupostos teóricos, esquemas 
referenciais, perspectivas e vieses que fazem parte de 
determinadas tradições culturais que determinam a construção 
do conhecimento; 
c) pedagogia da equidade – modificar os padrões de ensino, de 
observação e avaliação do processo escolar no sentido de 
facilitar a aprendizagem de estudantes provenientes de grupos 
subalternizados socialmente; 
d) empoderamento da cultura escolar – promover a equidade 
educacional, redimensionando a distribuição do poder na 
estrutura organizacional da escola, incluindo a participação 
efetiva de todos os membros da comunidade escolar (MOTA, 
2004, p. 44). 

 

Segundo esses objetivos, não se pode esquecer de que as ações 

propostas perpassam, também, por atitudes políticas que, por sua vez, 

envolvem especialmente as crenças do professor, cultura no ensino de línguas, 

bem como as tradições sociais. Pensar a língua estrangeira na perspectiva 

intercultural envolve mudanças que abrangem a visão de mundo, de educação, 

de conhecimento e, acima de tudo, a visão de língua do professor. É preciso 

estar muito claro na concepção do professor que os novos objetivos requerem 

nova postura e, consequentemente, novos resultados. Para tanto, é bom 

lembrar que mudar a postura pedagógica requer coragem para romper com o 

próprio eu; logo, é preciso construir um projeto político pedagógico em uma 

perspectiva multicultural voltado acima de tudo para uma aprendizagem 

satisfatória. 
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CAPÍTULO 2 – REFLEXÕES E AÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NO BRASIL 

 
 

2.1 Português como Língua Estrangeira (PLE) 

 
 

 
No início do século XX, a didática do ensino de Língua Estrangeira era 

voltada para a nomenclatura da língua e, como afirma Silveira (1998, p. 9), o 

ensino era voltado para “tradução de ‘bons livros’, o conhecimento de regras 

gramaticais, a leitura e análise de textos literários”. Percebe-se, então, que a 

perspectiva do ensino, na maioria das vezes, limitava-se a estrutura da língua, 

desconsiderando, neste sentido, a perspectiva interacionista e sócio-cultural. 

De acordo com Silveira (1998), com o avanço dos estudos linguísticos, 

percebeu-se a necessidade de mudar a perspectiva teórico-metodológica do 

ensino de línguas, passando a privilegiar tanto o texto escrito quanto o oral, 

para desenvolver as habilidades de falante/ouvinte e escritor/leitor. A autora 

aponta ainda que essa didática passou, ao longo do tempo, por reformulações 

metodológicas e teóricas, dando ênfase ao sistema da língua. Assim, o 

professor passou a focar o ensino na identidade do aprendiz, considerando-o 

como sujeito, apto a atuar na sociedade como cidadão. Com a nova didática de 

ensino, a autora enfatiza que, 

 
A reformulação teórica objetiva a eficácia, efetivação e propriedade 
da interação comunicativa, o que exige uma visão teórica inter e 
multidisciplinar para que se possa desenvolver no aluno o conjunto de 
competências da linguagem, entendendo-as como um “saber-fazer” 
para o uso efetivo da nova língua, tais como a linguística, a cognitiva, 
a cultural, a social, a ideológica, a pragmática, a textual e discursiva. 
Finalmente, propõe-se uma abordagem comunicativa e 
multidependentes de aprender e ensinar línguas, estando eles 
relacionados aos diferentes processos de falar/escrever e ouvir/ler, na 
língua materna do aprendiz (SILVEIRA, 1998, p. 10). 

 

É perceptível que a nova abordagem do processo ensino/aprendizagem 

de LE veio para apontar que no século XXI não é concebível ensiná-la sem 

passar pelo processo intercultural, relacionando, assim, a língua materna com  

a estrangeira. Com isso, o interculturalismo ganha seu espaço, não apenas em 
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PLE/ELE, mas sim, em qualquer outra relação entre línguas. Pois, de acordo 

com Silveira (1998, p. 11) a visão interculturalista, 

 
[...] entende-se que ensinar/aprender outra língua não é aculturar o 
aluno, na medida em que ele é levado a assimilar a cultura da língua- 
alvo, mas sim enriquecê-lo, pois ele é, ao mesmo tempo, levado a ter 
consciência de suas próprias identidades. 

 

Na atual realidade, percebe-se que o processo ensino/aprendizagem de 

uma LE no espaço de sala de aula é um desafio para o professor de línguas, 

pois, ao ensinar a LE, é necessário que leve em consideração uma perspectiva 

de ensino que incorpore a língua, cultura e identidade do aprendiz. Logo, o 

espaço de ensino necessita oferecer uma aprendizagem que contemple os 

aspectos sócio-culturais para os alunos. Dessa maneira, o indivíduo será 

contemplado por uma didática de ensino que visa não apenas a nomenclatura 

da língua, e sim, a cultura da língua estrangeira. Almeida Filho (2009, p. 13) 

afirma que, 

 
Abordar ou ocupar-se do ensino de uma nova língua significa, entre 
outras coisas tratar de enfocar, conceber, dar direção, aproximar-se 
de, acercar-se de, encaminhar, dar forma e sentido à tarefa de  
auxiliar profissionalmente aqueles que se candidatam a aprender 
essa língua-alvo. 

 

Partindo do pressuposto de que ensinar uma nova língua é oferecer ao 

aluno vários caminhos, direcionados ao aprendizado, entende-se que um dos 

percursos é mergulhar na cultura da LE. Logo, a língua necessita ser vista 

como uma prática social, e a didática do professor ganha uma nova 

significação, pois, língua e cultura são indissociáveis no contexto de ensino. 

Assim, com o intuito de evidenciar a importância de ensinar LE levando em 

consideração os aspectos culturais, faz-se necessário refletir sobre o ensino de 

PLE no contexto brasileiro. Nesse sentido, Silva (2007, p. 2) aponta como se 

deu o desenvolvimento dessa língua, 

 
A Linguística aplicada ao ensino de PLE começou a desenvolver-se 
em meados da década de 60, quando, no verão dos Estados Unidos 
de 1966, reunia-se uma equipe binacional (norte- 
americana/brasileira) em Austin, capital do Texas e local do principal 
campus da Universidade do Texas. O objetivo do trabalho desse 
grupo era criar uma edição experimental de Modern Portuguese, [...]. 
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Até então os escassos materiais de que se dispunha para o ensino de 
PLE no Brasil eram traduções de manuais norte-americanos, com 
exceção da PUC-RS, onde se utilizava um livro desenvolvido por uma 
brasileira, Mercedes Marchandt. Assim, não é de se estranhar que o 
ensino de PLE no Brasil iniciou-se sob forte influência da linguística 
estruturalista norte-americana. 

 

Como se percebe, nos anos 60, o ensino de PLE teve grande influência 

da linguística estruturalista e como é sabido, esta abordagem de ensino visa 

trabalhar a estrutura da língua, não levando em consideração o contexto social 

em que o aprendiz está inserido. Assim, o aluno aprendia, apenas, a 

nomenclatura da língua, excluindo assim, a probabilidade do aprendente 

vivenciar, mesmo que em sala de aula, o contexto sócio-cultural da língua em 

estudo. 

Por outro lado, como afirma Silva (2007), nos anos 80 esse quadro 

passa por algumas transformações, pois os materiais didáticos já começam a 

dar importância para a língua falada, tendo como influência a Sociolinguística14 

e Pragmática.15 O autor enfatiza, ainda, que no final do século XX o Brasil 

recebeu muitos estrangeiros, devido às privatizações de empresas e grande 

abertura de mercado para esse público. Sendo assim, nesse período, 

aumentou a demanda por oferta de cursos dinâmicos que privilegiavam o 

ensino voltado para a real necessidade do falante, que no momento era 

direcionado para a comunicação. 

No Brasil, Almeida Filho (2007) afirma que uma grande parcela do 

ensino de PLE se dá em instituições de escolas de línguas privadas e em 

universidades, especificamente, para estudantes visitantes. Tais visitantes são 

oriundos da América Latina, África, Europa, Estados Unidos, Canadá e Oriente 

(Coréia e Japão). Segundo o autor, atualmente todo ano o Brasil recebe um 

número considerável de bolsistas estrangeiros vindos de países com os quais 

mantém convênios e cooperação. Com a chegada desses estrangeiros, 

cresceu o número de cursos isolados e universidades em ofertar o ensino de 

PLE, como afirma Almeida Filho (2007, p. 41), 

 

 

 

14 
Ramo do estudo linguístico que aborda a relação entre a língua e a sociedade. 

15 
Ramo do estudo linguístico que aborda a linguagem no contexto de seu uso na  

comunicação. 
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Os cursos isolados de Português como Língua Estrangeira em Porto 
Alegre e Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, em Campinas, e na 
capital São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Juiz de Fora e 
Belo Horizonte no Sudeste, tipicamente vegetativos nas maiores 
cidades desse conjunto nos anos 60 e 70 conheceram uma expansão 
apreciável nas décadas seguintes. Hoje há ensino regular de 
português, por exemplo, nas universidades em Porto Alegre, Santa 
Maria, Florianópolis, Curitiba, Campinas, São Carlos, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Pernambuco, Juiz de Fora, Niterói, Belo 
Horizonte, Maringá, Salvador e Fortaleza. Dois terços desses cursos 
foram criados nas últimas duas décadas do século XX. 

 

Como muitos estados brasileiros ofertam o ensino de PLE, é 

interessante observar o papel do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS). É um exame desenvolvido pelo 

Ministério da Educação (MEC), conferido aos estrangeiros com desempenho 

satisfatório em teste padronizado de língua portuguesa, que é aplicado tanto no 

Brasil, quanto em outros países, com apoio do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE). Reconhecido internacionalmente, com primeiro teste 

realizado em 1998, é aceito como proficiência na língua portuguesa, tanto em 

firmas quanto em instituições de ensino no exterior. Já no Brasil, é exigido para 

ingressos de estudantes em cursos de graduação e pós-graduação, bem como 

para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem 

trabalhar no país. Atualmente, é o único certificado brasileiro de proficiência em 

língua estrangeira reconhecido oficialmente, tendo quatro níveis de ensino: o 

intermediário, o intermediário superior, o avançado e o avançado superior.16 

É interessante destacar, também, a importância da Sociedade 

Internacional Português Língua Estrangeira (SIPLE), que busca consolidar o 

movimento do ensino de língua portuguesa para falantes de outras línguas. O 

objetivo é promover encontros internacionais, trocar experiências com os 

profissionais do ensino de PLE, discussões, informações acerca de concursos, 

bolsas de estudos, assim como também, discutir questões relacionadas ao 

processo ensino/aprendizagem de português como língua estrangeira. 

Percebe-se, então, que no Brasil o ensino de PLE vem apresentando um 

destaque significativo nos últimos anos, pois, devido à imersão de estrangeiros 

por razões diversas, o país vem investindo nessa área de estudo. Atualmente, 

 
 

 

16 
Disponível em: <http://celpebras.inep.gov.br> Acesso em 15 janeiro 2011. 

http://celpebras.inep.gov.br/
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atestam esse crescimento muitas iniciativas, como a elaboração de exame 

nacional de proficiência, implantação de associações de profissionais dessa 

área de estudo, realização de eventos nacionais e internacionais, materiais 

didáticos direcionados para esse ensino, bem como, trabalhos e publicações 

que evidenciam a importância dessa área de estudo no Brasil. 

Ao abordar sobre o ensino de PLE no Brasil, é importante frisar que não 

é pelo fato de ser brasileiro(a) que as pessoas estão aptas para o ensino, pois 

existe didática e qualificação para o profissional lecionar. Por existir diferentes 

públicos para o ensino de PLE no Brasil, a didática do professor muda, porém, 

considere-se que os aspectos culturais precisam estar presentes, 

independentes do público. No caso específico da pesquisa que é voltada para 

estrangeiros, o professor necessita proporcionar ao aluno uma aula intercultural 

que contemple, além dos propósitos específicos, um contexto cultural que o 

aprendiz, ao mesmo tempo, sinta interesse de conhecer a cultura brasileira, 

bem como atenda às necessidades reais do mesmo. Neste sentido, ao discutir 

sobre ensino de Língua Estrangeira, é necessário repensar sobre a didática de 

ensino para que a aula não regresse ao ensino tradicional, voltado 

especificamente para o ensino de nomenclatura da língua. Ferreira (1998) 

expõe com propriedade sobre a importância do ensino de PLE ser trabalhado 

em uma perspectiva intercultural, 

 
O ensino de PLE enfocando sobre uma perspectiva intercultural deve 
valorizar o conhecimento cultural do aprendiz, levando-o a adquirir a 
língua e a cultura estrangeiras a partir do conhecimento da língua e 
da cultura maternas. [...] Dessa forma, entendemos o  
interculturalismo na sala de aula de PLE como a capacidade de 
aceitar o diferente, aprender a descobrir com a ajuda da língua uma 
nova cultura e olhar a sua própria cultura com criticidade (FERREIRA, 
1998, p. 44-43). 

 

Como se percebe, no ensino de PLE, principalmente no espaço 

brasileiro, é preciso atentar-se para a perspectiva intercultural, pois, os alunos 

estrangeiros, que são geralmente membros de diferentes culturas, têm o 

privilégio de aprender uma língua estrangeira por imersão. Cunha (2007) afirma 

que nesse contexto de imersão, a necessidade do aprendiz em aprender a 

língua passa pelo desejo de participação efetiva na nova sociedade. Nesse 

sentido, o professor pode proporcionar também ao aprendiz conhecer a cultura, 
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a história ou mesmo os costumes através de visitas a museus, bibliotecas, 

teatro, prédios históricos, enfim, proporcionando ao aluno vivenciar a língua 

estrangeira aprendida, que nesse caso é o português para estrangeiros. 

Aprender o PLE no contexto brasileiro é vivenciar de perto a cultura, e o 

professor pode propiciar ao aprendiz aulas interculturais, fazendo com que o 

mesmo olhe para sua cultura e perceba que é tão diversa quanto à brasileira.  

É interessante ressaltar, também, que o professor discorra para o aprendiz que 

toda cultura é rica, dinâmica e importante e que a do outro jamais pode ser 

vista como superior. Nesse sentido, o ensino de PLE no Brasil pode ser 

estudado de maneira que o aprendiz perceba a diferença cultural da sua língua 

materna em relação à do outro. 

Quando se discute sobre o processo ensino/aprendizagem de PLE, é 

necessário evidenciar a importância do livro didático no contexto de ensino. Na 

atual realidade, percebe-se que eles estão passando por transformações se 

comparados aos anos 60; no entanto, ainda se percebe que a maioria dos 

livros de português para estrangeiros requer adaptações, como afirma Barbosa 

(2007, p. 113-114), 

 
Ao analisarmos o lugar que as dimensões culturais ocupam nos livros 
didáticos de Português Língua Estrangeira, constatamos que elas 
podem figurar sob a forma de fatos históricos, de literatura, de 
aspectos geográficos e de artes (pintura, escultura etc.). Esse modo 
de apresentação de fatos culturais distanciam-se do que Porcher 
(1996) chama de antropologia do cotidiano, encontrada nas práticas 
culturais do dia-a-dia, mas que circula de forma invisível na 
sociedade. 

 

Segundo Barbosa (2007), a maioria dos livros didáticos de PLE, ainda 

visa, apenas, a estrutura da língua dissociada dos aspectos culturais. 

Infelizmente, a maioria dos manuais não aborda a diversidade cultural 

brasileira; nesse sentido, Sternfeld (2009, p. 52), com propriedade, aponta 

sobre essa realidade afirmando que, 

 
Apesar dos livros didáticos publicados de PLE comportarem sem 
conflito o desencadeamento de situações que comunicativizam os 
objetivos linguísticos, imprimindo certa brandura à aridez dos 
momentos mecanizados e sistemáticos, comumente desconectados 
entre si e truncados de um contexto de uso, eles revelam atualmente 
para um momento de crise. Ao utilizar esses livros didáticos, devido 
às novas crenças, os professores ficam compelidos a se 
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desprenderem dos textos do material, introduzindo temáticas 
inovadoras e envolventes, extrapolando para além de situações 
prioritariamente comunicatizadoras de objetivos linguísticos. A 
dificuldade fica premente em suas aulas quando tentam a confluência 
de dois momentos que, na realidade, não se completam: discussões 
temáticas significativas em que aproveitam os momentos férteis 
surgidos em aula e a retomada do livro didático para as 
sistematizações gramaticais. 

 

Boa parte dos livros didáticos de PLE, por abordar estruturas gramaticais 

dissociadas do contexto cultural da sociedade brasileira, expõe o professor a 

situações complexas, pois muitas vezes, ele tem dificuldade em associar o livro 

com as discussões em sala. Barbosa (2007) discute essa questão quando 

afirma que nos livros didáticos de PLE, grande parte dos conteúdos faz 

referência aos aspectos gramaticais, e, quando aparecem textos referentes à 

cultura, mostram cotidianos de famílias das grandes cidades brasileiras, 

desprezando assim o interior do Brasil. Logo, pelo fato de a maioria dos livros 

não tratar dessa diversidade cultural existente no Brasil, o professor, por sua 

vez, pode levar para a sala de aula materiais didáticos diversos que 

contemplem este espaço vazio do manual didático e principalmente adaptar à 

realidade do aprendiz. 

O professor, ao adotar o livro didático para sua classe, precisa atentar- 

se para a necessidade da sala, pois, em se tratando do ensino de PLE no 

espaço brasileiro, o público direciona o seu aprendizado do idioma por 

situações muitas vezes distintas, como já discutidas anteriormente. Morita 

(1998, p. 61) evidencia essa importância afirmando que “antes, porém, de 

adotar qualquer material, é de suma importância que os objetivos do curso, as 

necessidades e as expectativas dos alunos estejam bem definidos”. Logo, a 

escolha do livro deve estar de acordo com a realidade da turma, caso não 

atenda, o professor pode levar material extra que contemple a necessidade do 

aprendiz, pois a aula será mais interativa, atrativa e significativa. Sendo assim, 

Sternfeld (2009, p. 50) deixa claro que, 

 
[...] concentrar-se no livro didático em demasia limita e empobrece a 
construção do processo de ensino aprendizagem de língua 
estrangeira. Assim sendo, tem-se incentivado, recentemente, sua 
complementação com outras fontes de insumo, apontadas como 
necessárias e desejáveis em sala de aula - relatos, artigos, 
programações visuais e outras provendo uma larga gama de vozes, 
incluindo-se a dos participantes do contexto. 
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No contexto de ensino de PLE, assim como qualquer outra língua 

estrangeira, o professor não pode se limitar ao livro didático, ainda que seja um 

grande apoio na sala de aula, porém não é o único meio de acesso ao 

conhecimento. Assim, com a inclusão de diversos tipos de materiais nesse 

espaço, o aprendiz será contemplado com uma variedade de conhecimentos, 

proporcionado por materiais diversos. E, como afirma Sternfeld (2009), a voz 

do aprendiz também é necessária para o enriquecimento da aula, pois sua 

participação faz com que a aula seja mais dinâmica, enriquecedora e reflexiva. 

Destaca-se ainda que, como a investigação analisa a relação entre 

PLE/ELE na perspectiva de ensino/aprendizagem, tais línguas no contexto 

brasileiro são direcionadas a públicos distintos. Quando direcionado ao ensino 

de ELE, o público do ensino médio, por exemplo, já dispõe na grade curricular 

esta disciplina e, em se tratando de nível superior, a exemplo do curso de 

Letras com habilitação no idioma, também dispõe na grade curricular. Por outro 

lado, o contexto de PLE no espaço brasileiro é distinto, como afirma Cunha 

(2007, p. 58-59), 

 
No Brasil, a própria sala de aula de português como segunda língua é 
um universo distinto da sala de aula de línguas estrangeiras (entre 
elas, o alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês). 
Nestas, nativo ou não, o professor tem como público-alvo, quase que 
totalmente, estudantes brasileiros que estão inseridos em seu próprio 
sistema educacional. Ao contrário do que acontece no ensino de 
língua estrangeira a brasileiros, nem sempre os alunos do português 
como L2 (segunda ou outra língua) são falantes do mesmo idioma ou 
membros da mesma cultura. 

 

Percebe-se, então, que na sala de aula de PLE, os aprendizes são, 

geralmente, de distintas culturas, apresentando um nível cultural e linguístico 

diversificado. Muitas vezes os objetivos desses aprendizes são distintos, 

porém, na maioria das vezes eles entram em cursos para aprenderem a se 

comunicar. Para tanto, faz-se necessário, que o professor esteja atento à 

Abordagem Comunicativa, lançando mão, assim, de estratégias com vistas a 

desenvolver a competência comunicativa. Esta, por sua vez, foi muito 

importante a partir da década de 70, como explicita Almeida Filho (2005, p.55), 
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A Abordagem Comunicativa (AC) ganhou força a partir da década de 
70 na Europa e Estados Unidos e se disseminou pelo mundo, mas no 
Brasil ela chegou apenas na década de 80. A AC vai contra tudo 
aquilo que a abordagem gramatical pregava, atraiu aqueles que 
priorizavam um processo mais interativo para o ensino de línguas 
(Widdowson, 1989). Nessa nova abordagem de ensino de LE passou 
de estruturalista para cognitivo, em que os aprendizes passaram a 
aprender e a usar a língua prioritariamente para se expressar e 
promover interação social. [...] a AC surgiu propondo resgatar a  
língua como um todo, da forma como ocorre a comunicação e sua 
fundamentação teórica se associa aos estudos em análise do 
discurso, na psicologia cognitiva e na gramática gerativa- 
transformacional de Chomsky. 

 

A vertente do ensino comunicativo de línguas, em consonância com a 

Linguística Aplicada, predomina no ensino contemporâneo de língua 

estrangeira e pode ser seguido como base teórica no contexto de PLE, pois 

promove, acima de tudo, a interação social no espaço de ensino. O ensino 

comunicativo é considerado uma estratégia eficaz, humana e reflexiva, sendo 

assim seu foco recai na competência linguístico-comunicativa. Almeida Filho 

(1993) se apropria dessa competência com contundência, quando cita os 

teóricos que contribuíram para esse conhecimento, exemplificando com um 

quadro divisório, 

 
Uma competência comunicativa (incluindo o desempenho do 
participante através do grau de acesso aos conhecimentos 
disponíveis) poderia ser representada da seguinte maneira 
condensando contribuições teóricas de autores básicos como 
Chomsky (1965), Hymes (1979), Canale e Swain (1980), Canale 
(1983), Tarone (1980) e Widdowson (1989) entre outros: 

 

(ALMEIDA FILHO, 1993, p. 9). 
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Através do exposto, percebe-se que ao se discutir sobre competência 

comunicativa estão imbricados vários tipos de competências e conhecimentos, 

que são relacionados intimamente a um ensino de uso da linguagem, que, por 

sua vez, está imerso na Linguística Aplicada. É evidente, como aponta o 

quadro acima, que na competência comunicativa está incluído o conhecimento 

gramatical, pois, quando qualquer indivíduo se expressa, o faz dentro de uma 

ordem morfológica. É importante notar, também, que a competência sócio- 

cultural está implícita na comunicativa, sendo assim, é notório que se 

comunicar é levar consigo a cultura e identidade na forma de se expressar. 

Almeida Filho (1993, p. 42) aborda com propriedade sobre o que é ser 

comunicativo no processo ensino/aprendizagem: 

 
Num primeiro sentido, ser comunicativo significa preocupar-se mais 
com o próprio aluno enquanto sujeito e agente no processo de 
formação através da LE. Isso implica menor ênfase no ensinar e mais 
força para aquilo que abre ao aluno a possibilidade de se reconhecer 
nas práticas do que faz sentido para a sua vida do que faz diferença 
para o seu futuro como pessoa. 

 

Percebe-se, então, que o professor de línguas necessita levar em 

consideração a competência comunicativa, que está relacionada na abordagem 

sócio-interacionista de Vygotsky, pois, para este o conhecimento se constrói 

mediante interações entre os participantes de cada grupo. Essa competência 

dá oportunidade ao aluno de fazer uso do idioma em situação real e dentro do 

contexto da sala de aula, ou seja, o uso para comunicação, proposta que é 

contrária à abordagem gramatical. Sendo assim, é bom destacar, através de 

um quadro comparativo, a visão de cada abordagem no contexto 

ensino/aprendizagem: 

Abordagem Gramatical Abordagem Comunicativa 

 Prioriza ensinar a língua, porque ela é o 
objeto de estudo. 

 Prioriza ensinar com a língua, ela é o 
veículo de comunicação. 

 O ensino é centrado no livro didático.  O ensino acontece com o uso de jogos, 
de materiais autênticos como jornais e 
revistas e com segmentos de filmes, 
programas de TV entre outros. 

 Para se aprender é necessário saber a 
estrutura da língua. 

 Para se aprender é necessário usar a 
língua. 

 O aprender é unilateral, voltado para 
professor-aluno. 

 O aprender tem vários sentidos, 
professor-aluno, aluno-professor, aluno- 
aluno. 

 O professor controla as ações.  O professor facilita, monitora as ações. 

Fonte: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/43338577.html 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/43338577.html
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É perceptível o quanto a abordagem gramatical é distinta da 

comunicativa, pois todos os envolvidos no processo ensino/aprendizagem de 

língua estrangeira são direcionados de forma diferente. Logo, na abordagem 

comunicativa, a concepção de língua, aprendizagem, ensino, professor e aluno 

ganha novas significações, sendo assim, o aprendiz é visto como um sujeito 

com a identidade em formação. Barbosa (2007, p. 110) chama atenção sobre o 

papel da abordagem comunicativa, ao abordar que, 

 
[...] a abordagem comunicativa colocar-se-á não como uma teoria que 
fornecerá modelos para resolver os problemas de ensino- 
aprendizagem de língua estrangeira, mas com a preocupação em 
fazer reflexões teóricas que auxiliarão o professor na sua prática em 
sala de aula. 

 

Com a abordagem comunicativa no ensino de PLE, a função da LE é 

vista como imprescindível na interação entre os sujeitos envolvidos, e o ensinar 

tem como prioridade os aspectos culturais, dando a ênfase devida na parte 

gramatical. 

Acredita-se, portanto, que ensinar LE, especificamente PLE no espaço 

brasileiro é, acima de tudo, rever conceitos pré-estabelecidos e o professor tem 

como principal função propiciar ao aluno reflexões tanto da sua língua materna 

quanto a estrangeira. Sendo assim, tanto o ensino de PLE quanto ELE precisa 

atentar-se para a LA, quando esta chama a atenção para o fato do contexto 

ensino/aprendizagem proporcionar ao educando uma abordagem de línguas 

atrelada às necessidades sociais. Logo, nessa proposta de ensino, a principal 

importância deve ser direcionada ao aprendiz, que por sua vez, será também o 

agente transformador tanto de sua língua materna quanto estrangeira. 

Ensinar uma Língua Estrangeira na visão da Linguística Aplicada é, 

também, estabelecer relação com a proposta intercultural, pois, não é cabível 

apresentar uma metodologia ao ensino de línguas em que não contemple os 

aspectos culturais. Assim, é evidente que a relação intercultural entre línguas 

do mesmo tronco linguístico (PLE/ELE) seja uma proposta de ensino que visa 

um aprendizado com ligações indissociáveis, propiciando o contexto de ensino 

a ser um espaço de confluências de línguas e acima de tudo significativo. 
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2.2 Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) 

 
 

 
Quando se estuda o processo ensino/aprendizagem de ELE no contexto 

atual para brasileiro, vale a pena destacar e conhecer um pouco sobre seu 

percurso, pois, refletir sobre esse ensino na atualidade faz-se necessário 

remeter ao passado e conhecer sua história. 

Por volta dos séculos XIV e XV, com a saída dos mouros17 da Espanha, 

a língua espanhola foi se consolidando na parte Norte da Península Ibérica, 

chamada de Castela – daí o surgimento da nomenclatura castelhano. Foram, 

principalmente, os reis de Castela que, por diversas batalhas conseguiram 

expulsar aos mouros, que, por sua vez, dominaram a Península Ibérica por 

cerca de oito anos. 

Através da expulsão dos mouros no território hispânico, os castelhanos 

acabaram conquistando prestígio social, fazendo com que seu idioma fosse 

imposto a todos os demais habitantes da região, que, consequentemente, 

tornou-se a atual Espanha. Além do ocorrido, surgiram outros acontecimentos 

que contribuíram para a expansão do idioma espanhol, tais como: a primeira 

publicação da gramática castelhana, cujo autor foi Antônio de Nebrija,18 em 

1492, e o Descobrimento da América – por Cristóvão Colombo, tendo como 

consequência a expansão do espanhol nos territórios conquistados. 

É importante destacar, também, vide estudo acima, a existência de 

outras línguas faladas na Espanha, com tradição cultural, a saber: o catalão, o 

basco, o galego, porém não conquistaram a grandiosidade política, econômica 

e até mesmo militar do castelhano. Sendo assim, é notório que até na 

atualidade quando se fala em Espanha, muitos pensam que no país só se fala 

o idioma espanhol, ou castelhano. É nítido que o idioma oficial da Espanha é o 

espanhol, mas existem outros idiomas, variantes do espanhol, que têm 

importância em algumas regiões, tais como: basco no País Basco e em 

 
 

 

17 
Os mouros são povos árabe-berbere que conquistaram a Península Ibérica, foram oriundos 

da região do Saara ocidental e da Mauritânia. 
 

18 
Antonio de Nebrija foi um humanista e filólogo espanhol. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_basca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Basco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maurit%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filologia
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Navarra; catalão na Catalunha e nas Ilhas Baleares e em diassistema, o 

valenciano, a Comunidade Valenciana e, por fim, o galego na Galiza. 

Assim como existem outros idiomas variantes do espanhol na Espanha, 

o referido idioma é também falado em outros países, pois na América do Sul o 

único país que não fala essa língua como oficial é o Brasil. Esse idioma é 

também falado em outras regiões do mundo, tais como: o Sudeste dos Estados 

Unidos, em algumas comunidades judaicas e israelitas, nas Costas do 

Mediterrâneo (Grécia e Turquia) e em algumas comunidades das Filipinas. 

Com todos esses povos que falam o espanhol, pesquisas recentes apontam 

que, na atualidade, cerca de 400 milhões de pessoas falam esse idioma no 

mundo e, é bom destacar também, que é a segunda língua mais falada no 

mundo em termos de falantes nativos, depois do mandarim. 

A língua espanhola está em crescente expansão, no tocante ao Brasil, 

onde, por exemplo, existe desde o ano de 1998 a rede do Instituto Cervantes, 

que consta atualmente com nove centros distribuídos pelo país. Essa 

instituição foi criada pela Espanha, com sede em Madri e Alcalá de Henares, e 

tem como responsabilidade promover, ensinar a língua e divulgar a cultura 

espanhola. A instituição se encarrega também de: 

 
 Organizar os exames para o Diploma de Espanhol como Língua 

Estrangeira (DELE), assim como de expedir certificados e diplomas 
oficiais para os participantes em nossos cursos: 

 Organizar cursos de espanhol 

 Organizar cursos de formação para professores de espanhol 

 Apoiar hispanistas em suas atividades 

 Estimular atividades culturais em colaboração com outras 
organizações. 

 

Fonte: ttp://riodejaneiro.cervantes.es/br/quem_somos_espanhol.htm 

 

É importante destacar que a língua espanhola é o idioma neolatino mais 

difundido do mundo e na atualidade é a língua oficial de 21 nações, mesmo 

com suas variações, pois, o idioma falado em algumas regiões é distinto em 

outras. Assim como no Brasil e em outros países, sempre existirá variação 

linguística de uma região para outra. Sendo assim, é preciso salientar que, por 

existir a variação do idioma espanhol, necessariamente um não é superior ao 

outro, existem sim suas especificidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_catal%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baleares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diassistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valenciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Valenciana
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_galega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galiza
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Ao abordar sobre a variação linguística, é necessário enfatizar sobre a 

importância do hispano-americano,19 pois, muitas vezes, quando se fala em 

idioma espanhol, muitos o relacionam à Espanha e acabam discriminando a 

América Espanhola. A maioria dos livros didáticos, por exemplo, expõe com 

intensidade o espanhol da Espanha e quando mostram a variação que existe 

na América, muitas vezes expõem apenas como curiosidade. Paraquett (2006, 

p. 122) afirma que “[...] linguistas do século XX assumem essa hegemonia do 

Espanhol oficial, tentando eliminar ou menosprezar outras variantes utilizadas 

na América”. Nesse sentido, é necessário trabalhar na sala de aula a variação 

da língua que existe entre países distintos, dialogando, assim, com a 

diversidade cultural da língua materna, especificamente, a portuguesa. 

Faz-se necessário salientar que a diversidade linguística da língua 

espanhola existe tanto na Espanha quanto na América, pois, cada povo se 

comporta de uma determinada maneira, de acordo com seus costumes,  

cultura, identidade ou mesmo ideologia. No entanto, essa diversidade é que faz 

a unidade linguística espanhola, se não existisse, não haveria o idioma 

espanhol, pois, a língua é constituída por essa diversidade. O linguista 

mexicano, Lara (1991), destaca com propriedade a necessidade de estudos 

que sinalizem a importância da diversidade espanhola, 

 
Hacen falta conjuntos grandes de datos de toda la lengua española, 
sin discriminación de usos provenientes de Latinoamérica y de 
España para ver las características linguísticas que nos diferencian y 
las que nos unen. Desde el punto de vista práctico así se puede 
definir una lengua internacional que constituirá objeto de educación 
en nuestros sistemas escolares, de enseñanza a hablantes de otras 
lenguas y de eficiencia en la comunicación entre todos nuestros 
países (LARA, 1991, p. 87). 

 

Ao discutir sobre a língua espanhola, é perceptível a diversidade 

linguística, rica em cultura, gastronomia, folclore, dança, enfim, uma mistura 

que une o idioma. Sendo assim, o México, a Argentina, o Chile, dentre outros 

 
 

 

19 
O termo hispano-americano, que pode ser chamado como América Hispânica ou mesmo 

América espanhola, se refere às partes da América colonizadas por espanhóis. O hispano- 
americano inclui os países na América do Norte, na América Central e na América do Sul que 
têm a língua espanhola como idioma oficial, ou mesmo co-oficial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_espanhola
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países da América, bem como a Espanha, são regiões unidas pelo idioma 

espanhol e cada diversidade dos países enriquece ainda mais o idioma latino. 

É preciso destacar, também, que na América do Sul, com exceção do 

Brasil, o idioma oficial é o espanhol, mas existem outras línguas que são 

faladas no continente, como o guarani – língua indígena. Nesses lugares, a 

língua indígena é usada como materna e a língua espanhola como segunda. É 

um exemplo que se destaca por afirmar que as etnias também se mesclam, 

entendem e formam a diversidade linguística, enriquecendo, ainda mais, a 

cultura espanhola da América do Sul. Günther (1991) é coerente quando afirma 

que, 

 
No existe una unidad monolítica del español. Hay una evolución 
diversificada del español hablado en los países hispanoamericanos 
que corresponde a la vida normal de una lengua circunscrita al 
territorio de un país con sus instituciones, sus leyes, su sistema de 
educación y su régimen económico y político. […] El español 
peninsular es uno de esos subsistemas y hoy en día no tiene ninguna 
superioridad jerárquica sobre las variantes americanas; por 
consiguiente, todas las variantes están en igualdad de importancia. 
Por lo tanto, “toda la comunidad linguística española debe mantener y 
fomentar la unidad de la lengua, respetando las peculiaridades de 
cada subsistema” (Günther, 1991, p. 57-58). 

 

Ao abordar sobre diversidade linguística, é necessário enfatizar sobre a 

importância de se trabalhar no espaço de ensino brasileiro a diversidade 

cultural existente entre os falantes de PLE e ELE. Pois, essas línguas que são 

tão próximas e ao mesmo tempo distantes, podem ser exploradas com valia no 

processo ensino/aprendizagem, dialogando, assim, com a perspectiva 

intercultural. 

Até o presente momento foi explorado um pouco sobre o processo 

histórico da língua espanhola e sua difusão. Sendo assim, é coerente ressaltar 

como esse idioma despertou interesse nos brasileiros em aprendê-lo e como  

se deu sua inserção no Brasil. Nesse sentido, é importante mencionar o papel 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e sua contribuição para a expansão 

do ensino de espanhol no Brasil. 

O MERCOSUL é uma associação integrada formada por cinco países da 

América do Sul, a saber: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, 

tendo também como membros associados: Chile, Bolívia e Peru. De acordo 
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com o artigo 1 do Tratado de Assunção (1991),20 o MERCOSUL tem a função 

de, 

 
A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os 
países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários 
e restrições não-tarifárias á circulação de mercadorias e de qualquer 
outra medida de efeito equivalente; O estabelecimento de uma tarifa 
externa comum e a adoção de uma política comercial comum em 
relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a 
coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e 
internacionais; A coordenação de políticas macroeconômicas e 
setoriais entre os Estados Partes - de comércio exterior, agrícola, 
industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, 
alfandegária, de transportes e comunicações e outras que se 
acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência 
entre os Estados Partes; e O compromisso dos Estados Partes de 
harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o 
fortalecimento do processo de integração. 

 

Através das funções mencionadas sobre o papel do MERCOSUL, fica 

evidente que o Brasil, embora esteja integrado na Associação, é o único país 

que não tem o espanhol como língua materna, logo, precisa conhecer e, 

principalmente, falar este idioma. Através do conhecimento do idioma haverá 

comunicação, transações comerciais e, principalmente, o convívio com a 

cultura diferente. Assim, se os brasileiros quiserem interagir devidamente com 

esse enorme mercado, necessitam aprender a língua e cultura dos países 

vizinhos. 

Segundo Fernández (2005), o MERCOSUL, teoricamente, surge 

também, para criar meios de ampliar as atuais dimensões dos mercados 

nacionais, potencializar desenvolvimento econômico com justiça social e 

desenvolver o aproveitamento dos recursos disponíveis na região, 

preservando, principalmente, o meio ambiente e melhorando os meios de 

transporte e comunicação. É bom salientar que, com o MERCOSUL, uma 

realidade presente, tem-se em fronteira com o Brasil um amplo mercado, tanto 

comercial quanto cultural; entretanto, esse mercado não fala o idioma 

português – com exceção da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, todos os 

outros países desse comércio falam o espanhol. Por tais questões, também, 

 

 
 

20 
Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1>. 

Acesso em: 7 janeiro 2011. 

http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/tratado-de-assuncao-1
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que os brasileiros precisam aprender a língua espanhola, para que exista 

comunicação entre os falantes. 

Sedycias (2005) apresenta as dez razões que motivam os brasileiros a 

aprender o espanhol, a saber: língua mundial; língua oficial de muitos países; 

importância internacional; muito popular como segunda língua; o MERCOSUL; 

língua dos vizinhos dos brasileiros; turismo; importância nos EUA; o português 

e o espanhol são línguas irmãs; beleza e romance. Tais razões sinalizam a 

importância dos brasileiros em aprender a língua espanhola; sendo assim, é 

notório perceber que essa cultura espanhola deve ser trabalhada com 

propriedade no espaço de ensino, relacionando-a sempre com a brasileira. 

A partir dos aspectos levantados que envolvem o MERCOSUL e 

questões culturais, fica evidente a necessidade da inserção do idioma espanhol 

no Brasil. Sendo assim, faz-se necessário refletir sobre o processo 

ensino/aprendizagem do idioma de Cervantes21 no contexto brasileiro, levando 

em consideração os aspectos culturais. 

Segundo Sedycias (2005) o ensino de ELE no Brasil, ao lado do inglês e 

francês – essas línguas já eram ensinadas desde 1855 – foi incluído no ano de 

1942 com pouca relevância, devido à pequena carga horária destinada à 

língua. Com a reforma educativa brasileira de 1961 – a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino de línguas, nos níveis básico e 

secundário, não era obrigatório, funcionando como optativo ou complementar, 

facultando aos centros escolher o idioma de interesse. A partir dessa decisão,  

o ensino regular optava pela língua inglesa, considerada até os dias atuais 

como internacional. A língua espanhola ficava à margem, tendo como 

consequência falta de profissional interessado, consequentemente, as 

universidades a ofereciam licenciatura em língua espanhola por falta de 

demanda. 

De acordo com Sedycias (2005), com a reforma da LDB de 5692/71, a 

mudança que houve foi a obrigatoriedade no ensino regular de incluir uma 

língua estrangeira no currículo escolar, continuando, assim, o interesse por 

 

21 
Miguel de Cervantes, nascido em Alcalá de Henares, teve grande influência sobre a língua 

espanhola, sendo que o idioma espanhol é frequentemente chamado da língua de Cervantes. 
Sua obra prima, Dom Quixote, é considerada um clássico da literatura ocidental e é 
considerado um dos melhores romances já escritos, assim como também, importante na 
literatura. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Obra_prima&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Quixote
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_ocidental&amp;action=edit&amp;redlink=1
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parte das instituições em permanecer a língua inglesa. A nova LDB de 9394/96 

estabelece como obrigatoriedade, no Ensino Médio, a inclusão de uma língua 

estrangeira moderna, escolhida pela comunidade e uma segunda, de caráter 

optativo, dentro das possibilidades da instituição. 

Fernández (2005) sinaliza que na reformulação da LDB/96, a língua 

espanhola começa a ganhar destaque nos ensinos regulares e seu 

crescimento é notório, pois, muitos alunos se identificam com o idioma, por ser 

do mesmo tronco linguístico da língua portuguesa, ou por acreditarem ser de 

fácil entendimento. É bom destacar também, que nos processos seletivos como 

o vestibular, é crescente o número de alunos que optam pela língua espanhola 

como opção de língua para o ingresso nas universidades. 

Nessa linha de pensamento, observa-se que um dos principais objetivos 

da LDB com a educação brasileira é abranger os processos formativos que se 

desenvolvam nas manifestações culturais. Esse objetivo, em específico, 

confirma a necessidade de se trabalhar na sala de aula o aspecto cultural e, no 

tocante ao ensino da língua espanhola, fica nítido que os brasileiros refletirão 

com exatidão na sua própria cultura. 

Ao discutir sobre a LDB, material indispensável para uso do professor, 

não se pode esquecer de outro, também importante, que é disponível ao 

profissional de línguas, material que o governo disponibiliza como aporte 

teórico para formação dos professores de forma geral. A saber, as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(2008), que enfatizam com pertinência sobre os objetivos e função do ensino 

de línguas, 

 
As orientações curriculares para Línguas Estrangeiras têm como 
objetivo: 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, 2008, p. 87). 



58 
 

 

Como se percebe, a função da língua estrangeira no contexto escolar 

está muito além do ensino de nomenclaturas. De acordo com as Orientações 

Curriculares, o ensino de línguas pode proporcionar ao aluno uma reflexão; 

logo, tal reflexão envolve uma atitude crítica em relação ao processo 

ensino/aprendizagem e o professor de línguas desempenha um papel 

fundamental para que a aula não seja ensinada de maneira mecânica. Pois, 

formar cidadãos críticos é também desenvolver as quatro habilidades no ensino 

de línguas, a saber: ler, escrever, escutar e falar. Tais habilidades propiciam 

uma dinamicidade no ensino de línguas, ou seja, o professor pode trabalhar as 

diferentes destrezas, ampliando, assim, as competências do aprendiz. 

A aula de línguas, assim como qualquer outra disciplina, precisa 

fomentar a formação de cidadãos letrados, que dialoguem e entendam sobre 

questões políticas, sociais, culturais e educacionais do idioma que está 

aprendendo. É necessário destacar que quando se refere a cidadão letrado, 

remete à questão do letramento, que segundo Soares (2003, p. 32), 

 
[...] é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais  
de leitura e escrita. É o estado ou a condição que adquire um grupo 
social, ou um indivíduo, como consequência de ter se apropriado da 
escrita e de suas práticas sociais. 

 

Percebe-se, então, que formar o cidadão letrado, no tocante ao ensino 

de línguas, não é ensinar ao aluno apenas a nomenclatura da língua, e sim, 

ensinar como usá-la em contextos distintos, formando leitores competentes. 

Formar estes leitores no ensino de línguas é mostrar para o aprendiz que ler é 

ir além do que está escrito, é ser um agente ativo, que, ao mesmo tempo, 

necessita interagir com o texto, levando em consideração o conhecimento de 

mundo já adquirido. 

O aluno, por sua vez, ao praticar o ato da leitura, deve estabelecer 

relações com leituras anteriores, fazendo ligações e construindo novos 

significados e sentidos ao texto, lendo o que está implícito e explícito. Nas 

OCEM, é explanada também sobre a formação do leitor competente e o 

material reserva o capítulo 4 para abordar sobre a importância do ensino da 

língua espanhola no Brasil, a saber, 
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Estas orientações curriculares não pretendem, no entanto, apresentar 
uma proposta fechada, com sequenciamento de conteúdos, sugestão 
de atividades e uma única e exclusiva linha de abordagem, nem  
muito menos têm a pretensão de trazer soluções para todos os 
eventuais problemas e/ou desafios, já vivenciados e por vivenciar, do 
ensino em questão. Procuram, acima de tudo, proporcionar algumas 
reflexões de caráter teórico-prático que nos levem a compreender um 
pouco mais os conflitos inerentes à educação, ao ato de ensinar, à 
cultura que consolida a profissão de professor, ao aprendizado de 
Línguas Estrangeiras e à construção de visão de mundo, para 
podermos, quiçá, melhor lidar com eles (BRASIL, 2008, p. 129). 

 

As OCEM destacam um fator primordial e importante que é salientar 

sobre o papel do material para o ensino da língua espanhola, pois, sua função 

não é de regular, e sim, de servir como instrução para as instituições 

formadoras de professores na área. O documento deve servir como discussão 

e análise para que os professores de língua espanhola desempenhem atitudes 

inovadoras no espaço escolar com o alunado. Sendo assim, através da leitura 

desse documento, acredita-se que o profissional poderá desenvolver  um 

ensino de qualidade, que desperte no aluno a vontade de aprender esse idioma 

e, ao mesmo tempo, reflita sobre sua língua materna e estrangeira. Como 

afirma a citação acima, não é um material fechado e acabado, e sim, objetiva 

proporcionar reflexões para nortear o ensino de língua estrangeira, 

especificamente, a espanhola. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 

Estrangeira – Ensino Fundamental II, a inclusão de uma área do conhecimento 

no currículo escolar deve ser determinada, entre outros fatores, pela função 

que essa área desempenha na sociedade. Segundo BRASIL (1998, p. 19), “a 

aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu 

engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver 

outros no discurso”. Para os PCN, essa construção discursiva envolve o aluno 

no meio social e cultural, criando assim, significados por intermédio da 

utilização de uma língua estrangeira. 

Existe outro documento recente que é muito importante e significante 

para a inserção do ensino de Espanhol no Brasil, que é a Lei n° 11.161, de 5 

de agosto de 2005 (anexo 2),22 que veio para tornar obrigatório, no Ensino 

 

 

22 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm> 

Acesso em: 10 outubro 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
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Médio, a oferta da língua espanhola, com horário regular de ensino, nas 

escolas públicas e privadas no Brasil. No tocante ao Ensino Fundamental – 5ª 

à 8ª séries, o documento deixa claro que é facultativa a inclusão no ensino 

desse idioma nos currículos plenos. O processo de implantação dessa lei foi 

concluído no ano de 2010, sendo assim, a maioria dos concursos públicos para 

professor do Ensino Fundamental II e Médio já dispõe de vagas para professor 

de Espanhol. 

Através da reformulação da LDB, Orientações Curriculares, PCN, Lei n° 

11.161, MERCOSUL, instituições renomadas se instalando no Brasil, a 

imigração de espanhóis no Brasil, fica nítido que a língua espanhola está 

ganhando destaque no território brasileiro. Sendo assim, cresce também o 

interesse das instituições de nível superior em oferecer licenciatura na língua 

espanhola, pois, com a falta de profissionais habilitados na área a demanda é 

crescente e notória. Mesmo com o oferecimento da licenciatura em espanhol 

ainda, na atualidade, o número de professores habilitados para o ensino da 

língua é insuficiente. Muitas vezes, como afirma González (2010), o Curso de 

Letras não dá condições de formar professores aptos para ensinar a língua 

espanhola, devido a vários fatores, como estão em destaque, 

 
[...] um fato real que talvez esteja na base dos muitos fracassos 
havidos no ensino [...] que é o de termos que nos enfrentar, 
queiramos ou não, com um processo quase simultâneo de formação 
– no período de quatro anos, com uma carga-horária ínfima e em 
condições que estão muito longe dos ideais – de sujeitos 
competentes para a produção oral e escrita, leitores críticos, 
pesquisadores e profissionais do ensino numa língua que lhes era, 
salvo casos especiais, quase que totalmente desconhecida, ao 
menos de modo sistemático até então. Num quadro como este, as 
limitações de tempo não permitem nem mesmo uma progressão 
natural, de forma a possibilitar, por exemplo, ao estudante ir 
compondo ele mesmo em sua cabeça, inconscientemente, uma 
gramática da língua que aprende, para numa etapa seguinte refletir 
sobre ela, organizá-la numa perspectiva teórico-crítica, inclusive para 
poder utilizá-la posteriormente em sua prática docente. As etapas vão 
sendo queimadas quase que simultaneamente (GONZÁLEZ, 2010, p. 
107). 

 

A situação atual da maioria dos professores de língua espanhola é 

delicada, pois, devido ao tempo de estudo do idioma na instituição superior, 
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esses professores concluem a graduação, muitas vezes, com a teoria e a 

habilidade oral um pouco deficitária. Nesse sentido, percebe-se que, na maioria 

das vezes, a prática da oralidade não é bem estimulada e a teoria, por ser 

extensa, como qualquer outra língua, é ensinada em um curto espaço de 

tempo, não proporcionando ao futuro professor um aprendizado teórico 

consistente. Com esse aprendizado, o professor vai para a sala de aula ensinar 

uma língua, que muitas vezes, nem ele mesmo conhece o suficiente. Sendo 

assim, tais profissionais são levados a participarem de cursos, seminários, pós- 

graduação, que minimizem essa falha, que na maioria das vezes é sequela da 

graduação. 

Com todos os aspectos levantados, fica nítido que o professor necessita 

estar atualizado, especialmente no que se refere ao processo 

ensino/aprendizagem, bem como viajar para países que falam o idioma, para 

que, assim, possa imergir na língua estrangeira que se qualificou e conhecer  

de perto a cultura espanhola. Ao abordar sobre o processo 

ensino/aprendizagem, é necessário saber que o professor desempenha um 

papel fundamental no contexto de ensino, pois, ao ensinar um idioma, é 

necessário também ter conhecimento teórico sobre o espanhol peninsular e 

americano para, a partir de então, ensinar o idioma para o aprendiz. Sendo 

assim, é notório perceber que no século XXI a língua espanhola alcança 

grandes conquistas no Brasil, assim como também desafios, como afirma 

Fernández (2005, p. 18): 

 
La situación del español al inicio del siglo XXI en Brasil es de 
bonanza, de auge y de prestigio. En este momento se vive un 
crecimiento espectacular de la demanda de cursos de español, con 
todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
idioma extranjero: necesidad de material impreso y sonoro, necesidad 
de profesorado y de organización de cursos, por citar sólo algunas de 
las principales áreas implicadas. 

 

O processo ensino/aprendizagem de ELE necessita alcançar muitas 

conquistas, logo, faz-se necessário pôr em destaque como se encontra o 

contexto de ensino diante dessa conjuntura. Muitos acreditam que a língua 

espanhola é fácil e que não é necessário estudá-la, pois, como é “parecida” 

com a língua portuguesa, a maioria acredita já saber o idioma espanhol. 

Estudos comprovam que essa afirmativa é um mito. É fato que o idioma parece 
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com o português, pois são línguas do mesmo tronco linguístico, mas essa 

afirmação não exclui a probabilidade do brasileiro em não precisar aprender o 

espanhol, pois, como qualquer idioma, possui suas particularidades. 

Falar que o espanhol é uma língua “fácil” é afirmar que sem estudos os 

brasileiros já conhecem as particularidades do idioma, ou seja, qualquer um 

fala. No entanto, os professores desse idioma, que são graduados para ensiná- 

lo podem afirmar que é um mito essa afirmação, pois, ao estudá-lo, percebe 

que, no tocante à gramática, especificamente, existem detalhes na maioria dos 

conceitos gramaticais, que são inexistentes na gramática da língua portuguesa. 

Goettenauer (2005, p. 63) enfatiza sobre o mito exposto, 

 
Infelizmente ainda é comum ouvir dos alunos que o espanhol é muito 
fácil porque se parece muito com o português. Cria-se assim um falso 
preceito: para saber espanhol basta aprender o léxico, isto é, as 
palavras que são diferentes das empregadas em nossa língua. É 
necessário combater essa idéia errônea. Espanhol e português são 
duas línguas muito parecidas sim, têm a mesma origem e um 
repertório lexical comum bem extenso, mas há diferenças muito 
significativas: de entonação, de pronúncia, de estruturas, de 
expressões, de usos, de modos de expressar a realidade etc. E 
justamente por essas diferenças, torna-se difícil dominar 
satisfatoriamente a língua de Lorca e Neruda. É preciso o empenho 
de tentar absorver essa língua de todas as formas possíveis: lendo, 
escrevendo, escutando, falando e, especificamente, observando. 
Torna-se imprescindível despertar os alunos para a importância de 
desenvolver a capacidade de observar as peculiaridades do idioma 
estudado para não incorrer no equívoco, infelizmente frequente, de 
produzir textos portugueses em espanhol. 

 

É evidente que essa ideia equivocada de “língua fácil”, inicialmente, 

pode dificultar a aprendizagem, uma vez que muitos aprendizes da língua 

espanhola afirmam que antes de estudá-la, tem uma crença, como a maioria 

acredita de ser fácil; porém, quando aprofundam os estudos, percebem que é 

uma ideia errônea e cheia de armadilhas, como, por exemplo, os falsos 

cognatos. Como Goettenauer (2005) afirma, ao estudar espanhol ou qualquer 

língua estrangeira, o aprendiz deve treinar de várias maneiras possíveis, pois, 

muitas vezes o próprio professor domina uma especificidade, como por 

exemplo, a nomenclatura da língua e é pouco eficiente na fala. 

Sendo assim, faz-se necessário que tanto o profissional quanto o aluno 

estejam conscientes do que cada um possui, pois, muitos alunos estudam a 

língua espanhola para fins instrumentais e, nesse sentido, não é necessário 
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adquirir todas as habilidades. Por outro lado, espera-se que o professor de 

língua estrangeira possua todas as competências, pois, como profissional na 

área, muitos acreditam e até mesmo o mercado de trabalho exige a eficiência 

em todas as habilidades já discutidas. 

Com a exigência de um profissional devidamente preparado na língua 

espanhola, é necessário discutir como se encontra o processo 

ensino/aprendizagem na sala de aula. A metodologia usada por muitos 

professores ainda, infelizmente, não é a adequada, pois se percebe como uma 

prática constante de ensino: exemplos de prática mecânica de preenchimento 

de lacunas ou exercícios de conjugação de verbos sem contextualização. Essa 

prática não oportuniza ao aluno aprender ou mesmo refletir sobre a língua; pelo 

contrário, proporciona apenas decorar fórmulas que muitas vezes são 

esquecidas no decorrer do tempo. Dessa forma, muitas vezes, os alunos 

entendem a forma linguística e não o seu uso ou significado. Salinas (2005) 

chama atenção sobre essa questão, 

 
A respeito da escolha entre o ensino da forma e do uso, Widdowson 
(1978) sugere: “Um conhecimento de uso (comunicativo) precisa, por 
força da necessidade, incluir um conhecimento de forma 
(gramatical)”. Widdowson (1978) acrescenta, ainda, que é sensato 
planejar cursos voltados para o uso. Porém, isso não significa que 
não possamos usar exercícios de estruturas gramaticais quando eles 
forem necessários (SALINAS, 2005, p. 57). 

 

Como afirma o autor, de acordo com a necessidade, podem-se aplicar 

exercícios estruturais, como por exemplo, em cursos para fins específicos; 

porém, na sala de aula de nível fundamental ou médio, onde, na maioria das 

vezes, é reservada para língua estrangeira apenas 1 hora/aula, deve-se 

possibilitar ao aluno o ensino de forma significativa, dialógica, dinâmica e 

reflexiva. No tocante ao Ensino Médio, onde os alunos são preparados, na 

maioria das vezes, para o vestibular, a situação não é distinta, pois, nos 

processos de vestibular, a prova de língua estrangeira é trabalhada com textos 

atualizados e a gramática é trabalhada contextualizada. 

Através das questões apresentadas, fica nítido que o professor de 

línguas necessita proporcionar ao aluno: uma explicação gramatical dentro da 

funcionalidade do idioma, deixando claro quando se emprega o conteúdo nas 

interações comunicativas; trabalho com atividades de reflexão linguística que 
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contemple questões de interpretação ou compreensão; enfoque na análise 

contrastiva em torno do qual poderiam se articular os contrastes e  

semelhanças entre as regras gramaticais das duas línguas. O importante é 

perceber o contexto de produção dos discursos, permitindo a compreensão do 

uso que as pessoas fazem do idioma ao agir na sociedade. Sendo assim, as 

Orientações Curriculares convidam o leitor a pensar sobre a função do ensino 

de língua estrangeira, 

 
[...] a função maior de uma língua estrangeira no contexto escolar é 
contribuir para a formação do cidadão, é preciso determinar, também, 
o papel que os professores efetivamente nele exercem. Muito acima 
de uma visão reducionista e limitadora, os professores são agentes – 
junto com os estudantes – da construção dos saberes que levam um 
indivíduo a “estar no mundo” de forma ativa, reflexiva e crítica 
(BRASIL, 2008, p. 146). 

 

Acredita-se que ensinar língua espanhola para brasileiros não é uma 

tarefa tão simples, por várias questões já discutidas. Sendo assim, o professor, 

como agente facilitador da aprendizagem, precisa ensinar o idioma de maneira 

que o aluno seja formado como um agente crítico e acima de tudo reflexivo na 

língua em questão. Em Brasil (2008) é afirmado com propriedade que para a 

Unesco, a educação na sociedade contemporânea precisa, como eixos 

estruturais, incorporar quatro premissas, a saber: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Essas premissas 

necessitam ser levadas em consideração não apenas pelo professor de 

línguas, mas para todas as áreas, para que assim o aluno seja formado como 

um cidadão. 

A partir dos aspectos levantados, fica claro que a importância de estudar 

a língua estrangeira vai além das exigências mercadológicas. Antes, necessita 

ser vista como um idioma falado pelos irmãos latinos e, na condição de 

brasileiros, também latinos, têm-se o compromisso sócio-histórico de conhecer 

a língua, bem como, estreitar os laços entre as referidas culturas. 

Ao professor, por sua vez, se faz necessário rever as práticas 

pedagógicas no contexto escolar, pois, ensinar ELE para brasileiros é uma 

tarefa prazerosa, pois o profissional tem o privilégio de ensinar uma língua 

advinda do mesmo tronco linguístico da materna do estudante. É necessário 

que o professor tenha em mente sobre a função da língua espanhola para o 
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seu aluno, para que assim construa sentido em planejar, articular e ensinar um 

idioma que é tão rico e significante culturalmente para o aprendiz brasileiro da 

língua espanhola. 

É necessário que o professor de ELE e PLE dialogue com uma proposta 

pedagógica consistente, coerente e, acima de tudo, reflexiva, e perceba, 

também, que, na abordagem de ensino, a perspectiva intercultural é uma 

necessidade urgente, pois, através dessa abordagem se terá a certeza de que 

o ensino será eficaz e significativo. Sendo assim, o aspecto cultural é uma 

proposta de ensino que viabiliza ao educando a aprender, entender e, 

principalmente, refletir sobre os diferentes povos. 
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CAPÍTULO 3. O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: MAIS UM 

MATERIAL DIDÁTICO 

 
 

3.1 O livro didático de língua estrangeira no contexto de ensino 

 
 

 
O universo escolar do professor de língua estrangeira é cercado por 

influências que são indispensáveis para a concretização da aula, como: o 

aluno, a família, a direção, a coordenação, os funcionários, bem como o livro 

didático (LD). Este, por sua vez, desempenha uma função primordial nesse 

contexto, pois é o material, também, que estabelece interlocução entre 

professor/aluno e conteúdo disciplinar. No entanto, esse tipo de material 

necessita ser criteriosamente usado pelo professor para que não seja elencado 

como o único suporte didático. 

O livro didático é hoje um dos principais materiais didáticos de ensino 

que o professor dispõe na sala de aula. Geralmente, na maioria das escolas da 

rede pública, é o único material didático disponível para os alunos da educação 

básica. Contudo, essa realidade não pode servir como argumento para uma 

prática tradicional, uma vez que, existem outros materiais que podem dinamizar 

a aula. 

A partir das reflexões acerca do livro didático, é inegável, também, que o 

mesmo é considerado por muitos professores o elemento-chave na prática de 

ensino, exercendo assim, uma grande influência no direcionamento do 

conteúdo programático. Por ser um aporte didático e assumir uma real 

importância no cotidiano do aluno, no Brasil existem dois programas voltados 

para o livro didático, a saber: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 

o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), este, por 

sua vez, exerce a mesma forma de execução do primeiro. 

Em BRASIL (2011) é enfatizado que o PNLD teve a iniciativa do 

Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desde 1996, o Programa tem como 

prioridade trazer melhorias na qualidade da educação do Ensino Fundamental, 

garantindo, também, a distribuição gratuita de livros didáticos para todos os 
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alunos desse segmento que estudam em escolas da rede pública brasileira. 

Com o mesmo objetivo do PNLD, foi implantado em 2004 o PNLEM, que 

prevê a distribuição gratuita de livros didáticos para todos os alunos do ensino 

médio da rede pública brasileira. No tocante à língua estrangeira, no corrente 

ano de 2011, será a primeira vez que o PNLD incluirá no componente curricular 

para o segmento do Ensino Médio, tendo como requisito à exigência da LDB 

9394/96, como explicitado, dito em BRASIL (2011, p. 7): 

 
Essa inclusão atende à LDB 9394/96, a fim de garantir que as línguas 
estrangeiras componham o conjunto de disciplinas que definem o 
perfil de formação do aluno dessa etapa da educação básica. Tal 
perfil é delineado pelo modo como cada disciplina participa da 
preparação básica para o trabalho, para a cidadania, para o 
aprimoramento da autonomia intelectual e do pensamento crítico do 
estudante, pautando-se sempre em valores éticos e humanos. O 
reconhecimento do papel da língua estrangeira na formação do aluno 
direcionou os critérios de avaliação, definidos como relevantes para a 
seleção das coleções incluídas neste Guia de Livros Didáticos PNLD 
2012 - Língua Estrangeira Moderna. 

 

Ainda em BRASIL (2011), foram inscritas no Programa 32 (trinta e duas) 

coleções de língua estrangeira, sendo 12 (doze) de língua espanhola – com 

aprovação de 3 (três) coleções, e 20 (vinte) de língua inglesa – com aprovação 

de 7 (sete). Para avaliação dos livros selecionados foram convocados 

professores da educação básica e ensino superior para que os analisassem. 

Esses profissionais atuam como docentes de língua estrangeira tanto em 

escolas públicas quanto em universidades localizadas em distintas regiões do 

Brasil. É importante destacar que para análise dos livros selecionados foram 

utilizados alguns critérios, como presente em BRASIL (2011, p. 11), 

 
[...] os critérios específicos podem ser retomados considerando, 
principalmente: a seleção dos textos verbais e não verbais, quanto 
aos temas e à diversidade de tipos e gêneros de texto, de forma a 
garantir variedade representativa da diversidade étnica, social e 
cultural brasileira e das comunidades falantes da língua estrangeira; a 
sistematização dos conhecimentos linguísticos, a partir de situações 
de uso variadas; a relevância atribuída à formação do leitor 
autônomo; a preocupação com a produção escrita e oral; a 
valorização de estudo da intertextualidade e do uso estético da 
linguagem. Todos esses critérios têm uma só direção: oferecer 
possibilidades para que o professor construa, com seu trabalho, 
caminhos que levem o ensino de língua estrangeira no ensino médio 
a fazer parte da formação de cidadãos. 
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De acordo com os critérios usados para a seleção dos livros didáticos, 

existe uma abordagem que envolve o processo intercultural, a saber: a garantia 

de tipos e gêneros textuais que representem a diversidade étnica, social e 

cultural brasileira e das comunidades falantes da língua estrangeira. Com esse 

aspecto é importante evidenciar a presença do processo intercultural; logo, no 

tocante aos livros didáticos de língua espanhola, dentre os 12(doze) analisados 

apenas 3 (três) foram aprovados pelo Programa. 

Vale ressaltar que o livro didático, como discutido anteriormente, não 

pode ser o único parâmetro norteador da aula e, em se tratando do ensino de 

LE, há uma variação de materiais didáticos que podem ser usados pelo 

professor, a saber: CD-ROMs e DVDs com imagens e áudios na língua 

estrangeira; a própria internet como fonte de conhecimento e interação (sites, 

chats, blogs, fóruns); jogos didáticos; dentre outros. Sendo assim, com o uso 

de materiais diversos, o livro didático também desempenha sua significação no 

contexto de ensino. Silva (2009, p. 75) ratifica esse entendimento, ao afirmar 

que, 

 
Os livros didáticos podem servir aos propósitos do professor em 
fomentar comportamentos autônomos em sala de aula, mas para que 
isso ocorra é preciso que eles deixem de ser o centro do processo de 
ensino e aprendizagem e passem a ser um apoio para tal finalidade. 
Os professores, por sua vez, devem se preparar melhor e ser eles 
mesmos autônomos na busca das melhores soluções para cada 
contexto de aprendizagem. 

 

É importante salientar que, na prática, o professor é quem planeja e 

ministra a aula e, para tanto, ele pode fazer uso do livro didático apenas como 

um dos instrumentos de ensino na aula de LE, pois, como a própria aula 

favorece uma dinamicidade de materiais, o profissional precisa lançar mão 

dessa variedade, para que a aula desperte no aluno o interesse em aprender a 

língua estrangeira. 

A partir dos aspectos aqui abordados, é necessário ratificar que na sala 

de aula, a maioria dos professores apoia-se unicamente no LD como fonte de 

ensino, pesquisa, consulta, enfim, e não dão a devida atenção à cultura da 

língua estrangeira. Pois, para muitos o LD significa um manual que deve ser 

seguido, como afirma Souza (1999, p. 94): 
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[...] o livro didático tem sido, tradicionalmente, o principal mediador no 
ensino promovido pela instituição-escola. Ele costuma ser, quase que 
exclusivamente, a principal fonte de material didático utilizado por 
professores nas escolas da rede oficial de ensino para transmissão 
de conhecimento. 

 

Como se percebe, o livro didático é visto pela maioria dos professores 

como um material indispensável a ser utilizado e seguido, e sabe-se que seu 

papel não é esse, pelo contrário, ele deve ser um instrumento a mais e não 

única fonte de conhecimento. É por esse viés que se questiona o seu papel 

restrito no ensino da língua estrangeira, pois, ele precisa ser utilizado de 

maneira que o professor relacione os conteúdos ali presentes ao tema da aula. 

A maioria dos manuais são organizados de maneira sequenciada, obedecendo 

sempre a uma característica de conteúdo, como cita Kramsch (apud Tilio, 

2008), ao identificar quatro características do livro didático de língua 

estrangeira: 

 
(1) são orientados por princípios: princípios básicos de conhecimento, 
segundo o modelo de teoria de linguagem adotado; (2) são 
metódicos: o conhecimento é dividido em itens e classificado, e a 
aprendizagem é sequencial e cumulativa; (3) são autoritários: o que o 
livro diz é sempre verdade; (4) são literais: devem ser seguidos 
literalmente e possuem formas e significados literais. (TILIO, 2008, 
p.118). 

 

Ao analisar as características citadas, percebe-se que o aspecto cultural 

vem sendo pouco ou, até mesmo, “não trabalhado” nos livros didáticos, e não 

se concebe estudar uma língua estrangeira sem associá-la à cultura, pois ao 

estudar uma LE é necessário entender o seu processo cultural. Apesar de 

perceber em alguns manuais de língua estrangeira a presença de “avanços 

culturais” como: culinária, folclore, danças, festas, eles são considerados por 

Santomé (1995) “currículo turístico”, não sendo considerados atrativos para  

que o aprendiz da língua estrangeira tenha vontade de conhecer a cultura da 

língua aprendida. 

De acordo com Gimenez (2002), existem três perspectivas sobre a 

abordagem cultural na língua estrangeira, a saber: a tradicional, a cultura como 

prática social e a intercultural. Segundo a autora, a tradicional está voltada para 

os produtos culturais da língua; a cultura como prática social é vista como 

modo de agir coletivo através da linguagem; por fim, na intercultural – proposta 
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que se acredita pertinente para o presente estudo, a cultura é entendida como 

modo de ver o mundo, sendo que o processo ensino/aprendizagem permite ir 

além do contraste entre a cultura da língua materna e a estrangeira. Sendo 

assim, Oliveira & Furtoso (2009, p. 246) afirmam que o ensino de língua 

estrangeira na visão intercultural tem como objetivos: 

 
[...] os objetivos do ensino intercultural envolvem a aprendizagem 
sobre a cultura, a comparação entre culturas e a exploração do 
significado de cultura, o que representa um acréscimo às abordagens 
tradicional e de cultura como prática social para além da comparação, 
fazendo-se necessário, além de constatar diferenças e entendê-las, 
levar o aluno a pensar em sua própria visão de mundo e a partir daí 
enxergar nessas diferenças e contrastes a tolerância. 

 

É perceptível que a interculturalidade é uma necessidade na aula de 

língua estrangeira e o livro didático necessita proporcionar essa abordagem 

para o aprendiz e, caso não haja, o professor é o principal mediador que pode 

trabalhar esta perspectiva na aula de línguas. É notório perceber que o LD 

desempenha uma função significativa no contexto de ensino e, para tanto, faz- 

se necessário explanar sobre vantagens e desvantagens no processo 

ensino/aprendizagem. 

Não se pode deixar de mencionar as vantagens dos livros didáticos, pois 

nestes os conteúdos são relacionados de maneira sistematizada, as atividades 

são apontadas como revisão de conteúdo e existem textos interessantes para 

serem debatidos no espaço de ensino, o que facilita o trabalho do professor no 

processo ensino/aprendizagem, enfim, são vantagens consideráveis para o 

processo ensino/aprendizagem. Ur (apud Scaramucci, 2009, p. 268-269) 

aponta outras vantagens do uso do LD no ensino de línguas, argumentando 

que esse, 

 
[...] 1) dá ao professor e aluno uma visão do processo 
ensino/aprendizagem, para que possam saber de onde estão 
partindo, o que vem em seguida e aonde podem chegar; 2) é 
planejado de forma a desenvolver, de forma gradativa, diferentes 
competências; 3) apresenta textos e tarefas em geral apropriados 
para o nível da maior parte dos alunos; 4) é o modo mais barato de 
proporcionar material para o aluno; 5) é prático e conveniente, por ser 
compacto, organizado, e de fácil transporte; 6) pode funcionar como 
um guia para professores com pouca experiência ou conhecimento; 
7) dá autonomia ao aluno, o qual pode aprender, revisar e adiantar 
pontos, conforme sua necessidade ou interesse. 
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Como se percebe, existem inúmeras vantagens no que diz respeito ao 

uso do livro didático. Por outro lado, não se pode deixar de mencionar as suas 

desvantagens, pois, quando o professor adota um livro, este por sua vez, tem 

um ano de publicação, que na maioria das vezes está desatualizado, existe a 

questão do autoritarismo ao ditar regras e conceitos, os conteúdos são 

apontados, na maioria das vezes, de forma desarticulada com a temática da 

unidade, a cultura, quando apontada, é vista, na maioria das vezes, como uma 

curiosidade e não como essencial; enfim essas são algumas desvantagens que 

existem no LD. Ur (apud Scaramucci, 2009, p. 269) elenca também algumas 

desvantagens do uso do LD, 

 
[...] cada aluno tem um nível de proficiência específico, necessidades, 
estratégias de aprendizagem e interesses próprios, de forma que é 
impossível que um livro dê conta dessa heterogeneidade. Por outro 
lado, o livro também pode limitar o professor, inibindo sua iniciativa e 
criatividade, o que pode interferir negativamente sobre a motivação, 
considerada, por muitos, uma condição sine qua non para a 
aprendizagem. 

 

 
Para tanto, existem vantagens e desvantagens com relação ao uso do 

LD, e o papel do professor é justamente saber explorar sobre o que está nele, 

deixando claro para o aluno, que a visão apresentada não é única, e sim, mais 

uma possibilidade, oportunizando dessa maneira a autonomia do aprendiz, pois 

ele está cercado de informações que podem acrescentar ou discordar com a 

verdade defendida presente no LD, e cabe ao leitor ter essa visão crítica de 

posse do livro didático. 

A partir das questões discutidas se percebe que os livros didáticos, 

especificamente de língua estrangeira, no ambiente de ensino brasileiro, 

precisam considerar os aspectos interculturais, já que não se concebe o ensino 

de uma LE sem relacioná-la à língua materna. O intuito é chamar a atenção de 

que o livro didático de língua estrangeira, ainda trabalha superficialmente os 

aspectos interculturais e, mesmo na tentativa de abordar este aspecto, não 

contempla a real significação da interculturalidade no ensino, a saber, propiciar 

ao aprendiz um novo olhar sobre sua língua materna, bem como, refletir 

também acerca da cultura do outro. Sendo assim, acredita-se que o professor 
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de línguas, de posse do livro didático, pode aproveitar os conteúdos existentes 

e lançar mão da interculturalidade. 

 
 

3.2 Aspectos culturais no livro didático de PLE/ELE: Uma análise 

intercultural 

 
 

Com o intuito de mostrar a realidade dos aspectos interculturais 

trabalhados em alguns livros didáticos de PLE/ELE no espaço brasileiro, foi 

feita uma análise deles, para, a partir de então, selecionar 02 (duas) propostas 

com intuito de verificar se há a abordagem intercultural. O objetivo é refletir 

acerca das propostas didáticas apresentadas, levando em consideração, 

principalmente, como se dá a interculturalidade nos livros selecionados, pois, 

os manuais didáticos de PLE são considerados os mais divulgados e 

manuseados pelos professores no espaço brasileiro e, no tocante aos  da 

língua espanhola eles foram selecionados pelo PNLD 2012. 

 
 

3.2.1 Novo Avenida Brasil, 1 

 
 

 
Na apresentação deste livro didático,23 os autores evidenciam que 

optaram pelo método comunicativo-estrutural, com vistas a uma proposta que 

envolve a estrutura da língua. No entanto, no decorrer do discurso, enfatizam 

que o objetivo do manual não é concentrar o ensino apenas nas intenções da 

fala ou mesmo da estrutura, pelo contrário, que o material traz informações e 

considerações sobre o Brasil, estimulando assim, a reflexão intercultural. 

Assim, a partir da análise feita, percebe-se que dentre as 138 (cento e trinta e 

oito) páginas do livro há uma tentativa de trabalhar a interculturalidade, no 

entanto, foi perceptível que não passa de amostra de propostas irreais, até 

 

 

23 
REFERÊNCIA: LIMA, Emma Eberlein O. F. et al. Novo Avenida Brasil, 1: curso básico de 

Português para estrangeiros. 1ª reimpressão. São Paulo: EPU, 2010. 
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mesmo artificiais no que diz respeito à cultura. A seguir, as propostas 

selecionadas: 

 

(Anexo 3) 

 
 

Nesta atividade – (anexo 3), a partir de diálogos distintos, percebe-se 

situações que envolvem a gastronomia brasileira, no entanto, são diálogos 

artificiais e descontextualizados. Observa-se que os autores não possibilitam, a 

partir dos diálogos em áudio, que os alunos relacionem, através da culinária, a 

cultura da língua materna com a brasileira. 

Percebe-se que a proposta de atividade apresentada não dá conta da 

interculturalidade e não há uma contextualização com o diálogo, ou seja, é uma 

atividade prática, que será realizada em dupla e fora do ambiente de ensino. 

Logo, possivelmente, não haverá interação, discussões, nem tampouco 

reflexões acerca da gastronomia no espaço da sala de aula. 

Os autores poderiam apresentar uma atividade que toda a sala pudesse 

interagir, através de uma apresentação em grupo, onde cada componente 

apresentasse a especificidade gastronômica de sua localidade; dando 
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prosseguimento, haveria discussões acerca da gastronomia brasileira 

apresentada pelo livro, relacionando assim com a das localidades 

apresentadas; finalizando, haveria uma degustação com a culinária 

apresentada pelos alunos. A seguir, a próxima proposta: 

(Anexo 4) 

 
 

Nesta proposta de atividade – (anexo 4), os autores iniciam com uma 

reprodução de imagens e cores, informando a elaboração do calendário 

brasileiro com feriados nacionais e religiosos, festas brasileiras e férias 

escolares. Dando prosseguimento, na primeira atividade são apresentadas 

algumas perguntas referentes ao calendário brasileiro. Na segunda, através do 

gênero textual – entrevista, os autores proporcionam aos alunos relacionarem, 

através do calendário brasileiro, como se organiza o calendário anual dos 

alunos. 



75 
 

 

É uma proposta de atividade que faz a relação intercultural 

superficialmente, fica restrita apenas à dupla formada para a realização dela. 

Com isso, os aprendizes não terão a oportunidade de socializar o cronograma 

do calendário de suas línguas maternas para toda a sala e não haverá 

discussões acerca das festividades culturais de cada país representado na sala 

de sala. 

Os autores poderiam apresentar a mesma proposta de atividade, porém, 

ao término, as duplas apresentariam seus respectivos calendários, não apenas 

de seus países, mas também das regiões que residem, pois, em cada região 

de um país, podem existir feriados e festas culturais que são comemoradas 

particularmente. Dando prosseguimento, poderá haver discussões e reflexões 

acerca dos feriados e festividades apresentadas. 

 
 

3.2.2 BEM-VINDO! A LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO DA 

COMUNICAÇÃO 

 
 

Neste livro didático,24 em sua apresentação, os autores enfatizam que o 

foco central é a comunicação, mas existirá um pouco da história, cultura e 

sociedade brasileira, para que supra a necessidade de um material dinâmico e 

interativo. 

Na diagramação da proposta de atividade do livro, há um ícone com um 

indicativo para chamar atenção do aluno com o objetivo de falar de si mesmo. 

Neste sentido, o objetivo dessa atividade é proporcionar ao aprendiz uma 

reflexão sobre os aspectos interculturais que envolvem o seu entorno. 

Na análise feita, percebe-se que o material é interativo, pois apresenta 

atividades dinâmicas com vistas à interação entre os alunos e explora bastante 

as imagens e cores que simbolizam a cultura brasileira. Porém, há necessidade 

de atividades com textos que abordem aspectos culturais de outras línguas, 

exercendo assim a linguagem escrita. A seguir, as propostas selecionadas: 

 

24 
REFERÊNCIA: PONCE, Maria Harumi Otuki De. et al. BEM-VINDO! A LÍNGUA 

PORTUGUESA NO MUNDO DA COMUNICAÇÃO. 7ª ed. São Paulo: Special Book Services 

Livraria, 2007. 
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(Anexo 5) 

 
 

Nesta proposta de atividade – (anexo 5), os autores iniciam com um 

texto muito interessante, pois aborda sobre a importância de conhecer a 

diversidade cultural e entender as diferenças culturais de vários povos. Dando 

prosseguimento, o texto explora a necessidade de que para haver interação 

entre pessoas de diferentes regiões ou mesmo idioma, é necessário conhecer 

a cultura do outro. Na proposta de atividade, há um espaço destinado a 

curiosidades da cultura de vários países, no qual os autores chamam atenção 

para a maneira como os árabes e japoneses se portam com as mãos na 

entrega e recebimento de cartões de visitas. 
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Na proposta da atividade intercultural, os autores propõem uma 

discussão apenas no campo da oralidade, não havendo assim, uma orientação 

a respeito do registro escrito. Para tanto, os autores sugerem aos aprendizes 

discutir acerca da importância de se conhecer a cultura e costumes das 

pessoas com quem estes mantêm relação de trabalho. Para finalizar, existe 

uma atividade de gramática na qual os autores pedem para os aprendizes 

retirar do texto as palavras da classe gramatical trabalhada. 

O texto trabalhado é interessante, porém, poderia ser melhor 

aproveitado através de perguntas discursivas, como por exemplo: Para você, é 

interessante conhecer a cultura de outros povos? Você já conheceu outras 

culturas? E a cultura de seus colegas, já conhece? Agora, cada aprendiz vai 

falar um pouco de sua cultura, depois discutir com o professor acerca dos 

valores culturais brasileiros. Através dessas perguntas, acredita-se que os 

aprendizes possam refletir mais acerca do conteúdo abordado no texto. A 

seguir, a próxima proposta: 

(Anexo 6) 
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Nesta página – (anexo 6), através do gênero textual – entrevista, 

percebe-se que há uma interação entre povos de línguas distintas, permitindo 

ao aluno perceber como se dá a relação intercultural entre os povos, porém, 

não foi trabalhada atividade que contemple tal gênero. 

Poderia existir uma proposta de atividade em que os alunos formassem 

duplas na sala de aula e cada dupla se entrevistaria com as mesmas perguntas 

do livro e, depois que finalizasse, haveria apresentações das duplas com as 

respostas das perguntas, para que assim todos pudessem conhecer um pouco 

dos colegas. 

 
 

3.2.3 EL ARTE DE LEER ESPAÑOL: língua estrangeira moderna: espanhol, 

volume 1 

 
 

O livro didático25 em destaque é o volume 1 de uma coleção com 3 

volumes para o Ensino Médio; foi avaliado e aprovado pelo PNLD 2012, sendo 

considerada uma coleção que trabalha com temas atuais e discutidos na 

sociedade contemporânea. É importante ressaltar, que toda a coleção explora 

de maneira acentuada textos e, principalmente, a diversidade cultural 

hispânica. No volume 1, percebe-se que o processo intercultural acontece com 

exploração da diversidade hispânica, porém, no tocante à relação da língua 

espanhola com a brasileira, dentre as 128 páginas, poucas fazem a relação 

intercultural com as duas línguas. 

Na organização do livro existe o ícone ¡Dale!, que traz atividades 

elaboradas para que os alunos avancem, estabelecendo relações entre o 

conhecimento prévio e as informações apresentadas no texto. Nessa seção 

aparecem algumas atividades que fazem relação com a língua portuguesa, a 

saber: 

 
 
 
 

 

25 
REFERÊNCIA: PICANÇO, Deise Cristina de Lima; VILLALBA, Terumi Koto Bonnet Villalba. 

EL ARTE DE LEER ESPAÑOL: língua estrangeira moderna: espanhol, volume 1: ensino 

médio. 2ª ed. Curitiba, PR: Base Editorial, 2010. 
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(Anexo 7) 
 
 

(Anexo 8) 
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(Anexo 9) 

 
 

O livro inicia a Unidade com o tema Identidade – (anexo 7), com 

algumas perguntas sobre a identidade do aluno, com o objetivo de conhecê-lo 

um pouco. Expõe um poema de Humberto Ak’abal – escritor e poeta indígena 

que nasceu na Guatemala, comparando com o livro Os meninos morenos, do 

brasileiro Ziraldo26 – cartunista, chargista, escritor, cronista, desenhista e 

jornalista brasileiro. 

A partir das comparações – (anexo 8), o livro traz questionamentos que 

envolvem a identidade do aluno, do Brasil e da Guatemala, com reflexões 

sobre o indivíduo, bem como a hibridização entre etnias, povos e as culturas 

indígenas. Sendo assim, através dessa proposta de atividade – (anexo 9), 

percebe-se que os autores fizeram uma relação entre a cultura da língua 

materna e a estrangeira, bem como trabalhou com um escritor brasileiro. A 

seguir, a próxima proposta: 

 

26 
Segundo o autor, Os Meninos Morenos é uma tentativa de revelar para o mundo quem 

somos nós, fala das lembranças da infância de dois meninos cor de terra – um na Guatemala, 
outro no Brasil, dois países deste enorme continente de meninos morenos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chargista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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(Anexo 11) 
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(Anexo 12) 

 
 

Nesta proposta de atividade, percebe-se que os autores se preocuparam 

em explorar as variantes hispano-americanas – (anexos 10-11), não expondo 

apenas o espanhol da Espanha. Na atividade de número 1 (um) da página 48 – 

(anexo 12), os autores elaboraram uma questão que possibilita discussões 

acerca do processo intercultural, bem como o preconceito linguístico que existe 

em regiões brasileiras, ou seja, as variantes regionais. 

Pelo fato do texto explorar sobre a variação linguística, os autores 

poderiam explorar mais a interculturalidade, através de questões com o intuito 

de provocar discussões e reflexões na sala de aula, como por exemplo: O que 

você entende por variação linguística? Dê exemplos sobre essa variedade. 

Quais as variantes existentes no seu país? E na sua região? Você concorda 

com esta afirmação: “só tinha de ser do interior”. Sendo assim, a partir dessas 

discussões, os alunos poderiam refletir mais sobre a variante lingüística e 

inclusão. 
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3.2.4 Síntesis – Curso de lengua española. 

 
 

Na apresentação deste livro,27 o autor deixa evidente que um de seus 

objetivos é despertar o contato com culturas de outros povos, com outros 

modos de pensar, de viver e de se expressar. Nas atividades, ele afirma que o 

objetivo é a proximidade linguística entre a língua portuguesa e espanhola, a 

variedade cultural dos povos em que o espanhol é a língua oficial. 

Através da análise do livro, no aspecto da proximidade entre o português 

e o espanhol - que significa a perspectiva intercultural, o livro didático, por 

possuir 416 (quatrocentos e dezesseis) páginas, trabalha pouco, pois a maioria 

das questões que envolvem a interculturalidade entre as duas línguas é 

superficial, questões essas que os professores devem levar para refletir e 

debater na sala de aula e os alunos exporem suas opiniões. Ou seja, tais 

perguntas não estão explicitadas no livro do aluno, assim como também, 

percebe-se que o manual é carente de textos contemporâneos que possibilitem 

refletir sobre a relação intercultural entre as línguas portuguesa e espanhola. 

Segue a primeira proposta: 

 

(Anexo 13) 
 
 

 

27 
REFERÊNCIA: MARTIN, Ivan. Síntesis – Curso de lengua española. Vol. Único – Ensino 

Médio. 1ª ed. São Paulo, SP. Editora Ática, 2009. 
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Nesta proposta – (anexo 13), através de expressões idiomáticas, os 

autores proporcionam ao aluno fazer uma relação intercultural com sua cultura 

de língua materna. O aprendiz terá o conhecimento de como se falam algumas 

expressões que são ditas diariamente em sua língua materna e na língua 

espanhola. 

Acredita-se que se poderia trabalhar mais essa proposta de atividade, 

como por exemplo, existir mais uma questão que peça para o aluno pesquisar 

mais expressões idiomáticas na sua língua materna e verificar se existem, na 

língua espanhola, expressões de mesmo valor semântico. Para finalizar, 

haveria apresentação individual para que os alunos pudessem socializar as 

pesquisas feitas. Sendo assim, acredita-se que seria um trabalho mais 

dinâmico e satisfatório. A seguir, a próxima proposta: 

(Anexo 14) 
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Através desta proposta de atividade – (anexo 14), o aluno conhecerá 

algumas festas culturais que existem no mundo, sendo interessante por fazer 

uma relação intercultural não apenas entre as festas brasileiras e espanholas, 

mas também com outras culturas existentes. Porém, poderia explorar com 

questões que envolvam o conhecimento de festas populares. 

Seria interessante uma atividade que permitisse a formação de grupos 

de trabalho ou discussão. Cada grupo ficaria com um país já selecionado pelo 

professor, sendo que os países seriam da região brasileira e espanhola. 

Definido cada país dos grupos, eles pesquisariam a festa popular mais 

conhecida de sua região e apresentariam em forma de peça teatral as festas 

populares das regiões pesquisadas. Na apresentação, cada grupo informaria 

um pouco sobre a localidade, história, geografia, política, economia e cultura. 

Com a complementação da atividade acima, acredita-se que o conteúdo 

ficaria mais interessante, pois os alunos, além de aprenderem sobre as festas 

populares dos países pesquisados, conheceriam também um pouco da história 

deles. 

A partir das propostas analisadas, tanto nos livros didáticos de PLE, 

quanto nos de ELE, percebe-se que os autores dos livros didáticos 

selecionados ainda necessitam, em sua maioria, rever muitas questões 

referentes à perspectiva intercultural. Na apresentação dos manuais didáticos, 

os autores enfatizam que trabalham nessa abordagem, no entanto, nas 

propostas didáticas apresentadas a interculturalidade não é explorada 

satisfatoriamente. 

Neste sentido, os livros didáticos analisados de língua estrangeira 

apenas ensaiam uma tentativa de abordagem intercultural, distanciando-se do 

objetivo proposto de trabalhar os aspectos interculturais, uma vez que, essa 

abordagem possibilita uma dinamicidade e, acima de tudo, reflexão acerca do 

processo de aquisição de uma língua estrangeira. 

A proposta intercultural nos livros didáticos de línguas necessita mostrar 

também para o aprendiz que essa abordagem é imprescindível ao ensino de 

línguas, pois possibilita, tanto ao professor quanto ao aluno a refletir, não 

apenas na língua estrangeira que está aprendendo, mas também na sua 

própria língua materna, havendo assim uma (re)significação ao aprendizado de 

línguas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Realizar uma pesquisa não é tarefa fácil, especialmente no que diz 

respeito ao processo de ensinar e aprender línguas, campo este que ainda 

requer muitas reflexões. Assim, esta investigação não teve o objetivo de 

encerrar uma discussão, e sim, iniciar ou mesmo, dar continuidade a inúmeras 

que estão por vir, bem como, servir de suporte teórico para futuras pesquisas. 

Os vazios que ficaram expostos poderão ser preenchidos por novas 

investigações que, ainda assim, possivelmente, permanecerão com outros 

vácuos, pois a pesquisa não se finda, pelo contrário é um processo contínuo. 

O ensino de língua estrangeira no Brasil obteve muitos avanços, 

especialmente com relação à inserção da língua espanhola no currículo escolar 

da Educação Básica. O ensino de PLE também vem conquistando espaço,  

mas ainda necessita de preenchimentos em muitas lacunas, principalmente no 

tocante à inserção da interculturalidade contextualizada na proposta do ensino 

de línguas. 

É interessante evidenciar que esta investigação levou em consideração 

uma trilogia que é imprescindível no ensino de línguas: a concepção de língua, 

cultura e identidade, uma vez que, é justamente esse entendimento que 

norteará, a práxis pedagógica do professor. É importante ressaltar, que essa 

tríade está imbricada sob a perspectiva da Linguística Aplicada, podendo, 

consequentemente, contribuir para a visão de uma nova abordagem no 

processo ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Sabe-se que esta pesquisa não respondeu a todas as questões que 

envolvem o ensino de PLE/ELE, mesmo porque não foi essa a pretensão, mas 

acredita-se que a descoberta significante foi saber que, no espaço 

ensino/aprendizagem de línguas, é indispensável trabalhar a interculturalidade. 

Através desta perspectiva o aprendiz de línguas poderá refletir melhor na sua 

língua materna e, ao mesmo tempo, respeitar a cultura do outro, relacionando- 

a com a sua própria. É perceptível que o ambiente de ensino, na maioria das 

vezes, não oferece condições favoráveis de trabalho para o professor 

diversificar sua aula, pois há uma carência de recursos didáticos e não se 
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concebe estudar uma língua estrangeira de maneira satisfatória com materiais 

didáticos insuficientes ou precários. Ao abordar sobre a precariedade de 

materiais didáticos disponíveis na escola é bom destacar o livro didático, alvo 

desta pesquisa, pois, através desta investigação, percebeu-se que é um 

material indispensável no processo de ensino/aprendizagem de línguas. Uma 

vez que, a partir dele, o professor poderá fazer as adaptações necessárias de 

acordo com a realidade de seu público alvo. 

No tocante aos livros analisados, percebeu-se que, em se tratando do 

ensino de PLE no espaço brasileiro, eles já estão começando a fazer a relação 

intercultural entre as culturas, mesmo que de maneira, na maioria das vezes, 

superficial. Em suas apresentações, os autores enfatizam que a relação entre 

as culturas é primordial. Sendo assim, no livro – Novo Avenida Brasil 1, 

percebeu-se que não existem textos interessantes que instigariam discussões 

na sala de aula. É um material que é dividido em partes específicas, dispõe de 

muitas ilustrações, com simulações de vivência do cotidiano, cujo objetivo é 

trabalhar a estrutura da língua. A maioria das atividades é para preenchimento 

de lacunas, usando, principalmente, verbos no imperativo. 

No que diz respeito ao livro – Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo 

da comunicação, como o próprio título sugere, o foco está na abordagem 

comunicativa. É um material que dispõe de textos, muitas ilustrações, com uma 

variedade de atividades interativas e dinâmicas e pouca ênfase aos aspectos 

gramaticais, pois, utiliza de explicações, na maioria das vezes, em situações 

reais do uso. No entanto, ao longo da análise dos livros citados, percebeu-se 

que a relação intercultural é pouco trabalhada; observou-se também, que as 

propostas analisadas não dão conta da interculturalidade, pois, a maioria das 

atividades que abordam a relação intercultural é trabalhada apenas em 

discussões na sala de aula. Nesses livros, notou-se também, que as  

atividades, através de verbos de comando, sugerem superficialmente trabalhar 

a interculturalidade. 

Em se tratando dos livros didáticos analisados de ELE para brasileiros, 

que foram aprovados pelo PNLD 2012, percebeu-se que, em suas 

apresentações, os autores deixam evidente a importância de trabalhar os 

aspectos culturais e interculturais no processo ensino/aprendizagem de 

línguas. Assim, no que diz respeito ao livro El arte de leer español: língua 
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estrangeira moderna, como o próprio título insinua, esse livro didático 

apresenta uma diversidade de textos atualizados, trabalhando de maneira 

acentuada com a diversidade cultural hispânica, não considerando apenas o 

espanhol da Espanha, mas também o da América Latina. Em se tratando da 

relação intercultural entre a língua portuguesa e espanhola, percebe-se que 

ainda é pouco explorada, porém, mesmo que ainda insuficiente, as propostas 

de atividades levam os alunos a refletirem sobre sua própria língua, 

proporcionando-lhes a oportunidade de relacionar a língua materna com a 

estrangeira. 

O segundo livro de ELE analisado, cujo título é Síntesis, é um volume 

único e também não apresenta atividades que abordam a interculturalidade, 

não havendo também relação dialógica entre as referidas línguas. No tocante à 

diversidade cultural hispânica, trabalha de maneira satisfatória a variedade 

linguística espanhola; no entanto, as atividades que abordam a 

interculturalidade são pontuais, e, na maioria das vezes, descontextualizadas e 

superficiais. É bom destacar, também, que os livros analisados de ELE, por 

haver um público específico, que neste caso são os brasileiros, deveriam 

trabalhar de maneira mais acentuada a relação intercultural entre os idiomas. 

Através da análise feita nos livros selecionados das línguas em estudo, 

verificou-se que a visão de línguas presente nos manuais didáticos vem 

mudando, apesar das lacunas anteriormente apresentadas, pois, a partir da 

apreciação das propostas presente no corpus, foi possível perceber a tentativa 

de os livros didáticos trabalharem a língua estrangeira de forma diversificada. 

Assim, no quesito cultura, os livros já a trabalham de maneira mais evidente, 

visto que, já se pode conhecer um pouco a cultura da língua estrangeira 

aprendida. 

A partir das considerações feitas sobre os livros analisados, fica evidente 

que o professor de línguas, por sua vez, desempenha um papel singular no 

espaço de ensino, pois, na maioria das escolas, principalmente públicas, o 

único recurso disponível é o livro didático. Sendo assim, o profissional, dentro 

de suas condições de trabalho, pode levar para a sala de aula materiais que 

diversifiquem a aula, oferecendo para o aprendiz a possibilidade de aprender a 

língua estrangeira de maneira significativa e contextualizada. Dessa maneira, 

se o livro didático adotado pela escola não contemplar a interculturalidade entre 
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as línguas, o professor pode preencher essa lacuna com textos, trabalhos, 

pesquisas, que abordem essa perspectiva de ensino. 

É importante destacar que, para muitos professores, o conteúdo 

programático deve ser seguido com rigor e muitos profissionais de língua 

estrangeira se apoiam nessa tradição, e afirmam que não há tempo para 

diversificar a aula. A realidade é que mesmo com uma carga horária reduzida e 

um conteúdo “a ser seguido”, o professor de LE pode transformar uma aula de 

gramática em uma discussão que envolva a língua, cultura e identidade. Ou 

seja, a criatividade e a dinamicidade da aula dependerão muito da concepção 

de ensino do professor e, para que o profissional desempenhe essa função, o 

mesmo deve ser um conhecedor teórico de sua disciplina de ensino. 

O objetivo da presente pesquisa não é apresentar verdades absolutas, 

nem tampouco ditar regras, ou ainda ensinar fórmulas. Acredita-se que o 

professor, a partir de uma teoria que atente para a formação de sujeitos 

autônomos, críticos, bem como, capazes de intervir socialmente, dará uma 

(re)significação ao ato de ensinar e aprender. 

Portanto, frente às discussões, bem como reflexões aqui levantadas, fica 

a sensação de contribuir para a formação de um sujeito mais crítico, de uma 

educação de melhor qualidade, da necessidade de qualificar o profissional, 

enfim, de melhores condições de trabalho para os profissionais da educação. 

Nesse sentido, o contexto ensino/aprendizagem de língua estrangeira carece 

não apenas da interculturalidade para dar um novo olhar ao fazer pedagógico, 

mas precisa também de condições dignas de respeito aos principais atores 

sociais da trama educacional: o professor e o aluno. Para tanto, esta pesquisa 

lança possibilidades da aula de língua estrangeira trabalhar a cidadania, 

criticidade, bem como reflexões acerca da interculturalidade, tornando assim a 

sala de aula em um espaço de encontro multicultural. 
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ANEXO 1 

 
 
 

O que está em alta e o que está em baixa para os jovens do século XXI 

Experimentações, estudos, conhecimento dominam a atenção 

 

 
 

Cia de Foto 

 

Felipe Avila tem 27 anos, é paulista, baladeiro, viajante, publicitário e blogueiro. Ele é o 

retrato ideal do jovem apontado na pesquisa "Juventude 30 Quilates - A idade que vale 

ouro". 

 

Entre os pontos altos mostrados pela pesquisa como desejos dos jovens do século 21 

estão: viajar, cozinhar, acesso à tecnologia, estudar, conhecer outras culturas, manter 

uma vida social com os amigos, ter independência financeira, desenvolver a carreira e 

experimentar no trabalho e nas relações. 

 

Felipe cai como uma luva no perfil. “Hoje, por meio do Twitter, posso identificar se vou 

me dar bem com alguém pelo o que ela pensa e twita. Gosto de cozinhar, gosto de 

viajar. Gosto de ler o Twitter e vários blogs para ver fofoca e notícias de música, moda 

e cinema. E é aquilo, né? A internet é um bolo: você conhece alguém, daí conhece o 

amigo, depois o amigo do amigo...”. 

 

Acervo 

 

Mas sua vida social não se restringe apenas ao mundo online. Felipe diz que adora um 

jantar apaixonado à luz de velas ou um boteco com os amigos. Durante o dia, fica o 

tempo todo conectado no computador. Trabalha numa agência digital e desenvolve seus 

principais trabalhos para a internet. Além disso, se considera um “twiteiro frenético”. 
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À noite, desliga o computador e sai para a balada. “Quando todo mundo já foi embora, 

normalmente ainda estou na pista, dançando, com meus amigos.” Na manhã seguinte, às 

10h, já está sentado em sua mesa, em frente ao computador, fazendo o seu trabalho. 

“Ultimamente eu tenho saído de terça a domingo! Só segunda-feira tento usar para me 

recuperar.” 

 

Como todo jovem, Felipe gosta de conhecer gente, conhecer lugares e diversificar. 

“Tento fazer uma viagem internacional por ano e, se possível, ir para vários lugares do 

Brasil nos feriados. Conheço bastante do Sul e Sudeste do Brasil, um pouco do Centro- 

Oeste e da Bahia. Fora do País, já fui para Nova York, Miami, Buenos Aires e 

Montevidéo, mas ainda quero muito conhecer a Europa. Minhas próximas viagens serão 

para Espanha, Portugal e Inglaterra. Minha meta é conhecer Londres e Barcelona o 

quanto antes. Sempre procuro viajar para metrópoles, é onde me sinto mais à vontade”. 

 

Para aliviar a tensão que lê nas notícias do jornal – sim, Felipe assina um jornal 

impresso diário para se manter informado sobre a política, o Brasil e o mundo – o jovem 

de 27 anos cozinha. “Gosto de cozinhar, mas não sigo receita. Pego os ingredientes e 

vou inventando e testando”. Quando sobra dinheiro, diz que tenta experimentar alguns 

restaurantes diferentes. “Gosto de quase todos os tipos de comida, mas prefiro a 

culinária japonesa, mexicana e italiana”, explica. 

 

O jovem mudou. Se ontem nossos avós e pais pensavam em fazer revoluções pelo País 

em luta pelos seus direitos ou casar-se com o primeiro namorado (a) e ter filhos, hoje o 

que a juventude quer mesmo é se dar bem profissionalmente e fazer o seu próprio 

dinheiro. 

 

De acordo com um estudo realizado pela empresa Research International, que mapeou o 

jovem brasileiro desde 2007, os adolescentes já não lutam por grandes ideais, são 

conservadores com relação aos hábitos familiares e fazem parte de uma geração que 

consegue realizar várias atividades ao mesmo tempo. Faz parte disso estar sempre bem 

informado, continuar estudando, conhecendo novas culturas e renovando o ciclo tanto 

de amigos como de namorados(as). 
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ANEXO 2 

 
LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio. 

 

§ 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a 

partir da implantação desta Lei. 

 

§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino 

fundamental de 5a a 8a séries. 

 

Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita 

no horário regular de aula dos alunos. 

 

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 Centro de Estudos de Língua Moderna. 

 

Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 

normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades 

de cada unidade federada. 

 

Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará 

os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 

 

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília, 5 de agosto de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

Fernando Haddad 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
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