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RESUMO 

 

 
A aprendizagem de uma língua estrangeira cumpre na sociedade contemporânea 
uma função social de valor ímpar. Com vistas ao seu ensino no ambiente escolar, 
sobretudo no âmbito da leitura, tencionamos com esse estudo analisar as 
concepções de língua subjacentes aos parâmetros de aprendizagem propostos para 
LE e LM nos Ciclos de Formação Humana da rede Municipal de Itabuna. Nossa 
proposta se insere na perspectiva sociointeracional de linguagem, e a leitura como 
espaço de dialogismo no sentido bakhtiniano, onde o sujeito-leitor interage com o 
texto x autor adquirindo uma visão de mundo mais ampla avaliando dentro de um 
contexto os construtos já existentes e criando maneiras de (des)construir sentidos  
do e no mundo. Para tanto, utilizaremos o aporte teórico das concepções de língua, 
leitura, ensino-aprendizagem de LE e Ciclos, abordadas por ALMEIDA FILHO (1993, 
1995, 1999, 2006, 2008), ARROYO (2000, 2011a, 2011b), CORACINI (2002), KATO 
(1995), LIMA (2000), MOTTA-ROTH (1998), os PCNs de Língua Estrangeira dentre 
outros. Como procedimento metodológico utilizamos a pesquisa exploratória- 
documental, portanto, de viés qualitativo. A partir da análise dos documentos 
norteadores da Escola Grapiúna buscaremos abrir espaços para o questionamento, 
à confrontação de ideias, à comparação de conceitos e por fim um repensar que 
permita transpor práticas inoperantes e sem sentido nas aulas de leitura em E/LE. 

 
Palavras-chave: Língua; língua estrangeira; ciclos de formação humana; Escola 
Grapiúna. 



 

LA LENGUA ESPAÑOLA EN LOS CICLOS DE FORMACIÓN HUMANA: una 
lectura de la propuesta Escola Grapiúna – Lugar de todos Nós. 

 

 
RESUMEN 

 
 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera cumple en la sociedad contemporánea una 
función social de valor impar. Com vistas a su enseñanza en el espacio escolar, 
sobretodo en el nivel de la lectura, pretendemos con ese estudo analizar las 
concepciones de lengua subyacentes a los parámetros de aprendizaje propuestos 
para LE e LM en los Ciclos de Formación Humana de la red Municipal de Itabuna. 
Nuestra propuesta se inserta en la perspectiva sociointeracional de linguaje, y la 
lectura como espacio de dialogismo en el sentido bakhtiniano, donde el sujeto lector 
interacciona con el texto x autor adquiriendo una visión de mundo más amplia 
evaluando dentro de un contexto los constructos ya existentes y creando maneras 
de (des) construir sentidos del y en el mundo. Para tanto, utilizamos el aporte teórico 
de las concepciones de lengua, lectura, enseñanza aprendizaje de LE y Ciclos, 
planteadas por ALMEIDA FILHO (1993, 1995, 1999, 2006, 2008), ARROYO (2000, 
2011a,  2011b),  CORACINI  (2002),  KATO  (1995), LIMA  (2000),  MOTTA-ROTH 
(1998), los PCNs de Lengua Extranjera dentre otros. Como procedimiento 
metodológico utilizamos la investigación exploratória documental, por lo tanto, de 
bies cualitativo. A partir, del análisis de los documentos norteadores de la Escola 
Grapiúna buscaremos abrir espacios para el cuestionamento, al confrontamiento de 
ideias, a la comparación de conceptos y por fin un repensar que permita la 
tranposición de las prácticas sin relevancia en los aulas de lectura en E/LE. 

 

Palabras llave: Lengua; lengua extranjera; ciclos de formación humana; Escuela 
Grapiúna. 
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Não posso aceitar como tática do bom combate a política do quanto 
pior melhor, mas não posso também aceitar, a política 
assistencialista que, anestesiando a consciência oprimida, prorroga, 
sine die, a necessária mudança da sociedade. 

 
Paulo Freire 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Há algum tempo, as paredes já não determinam a extensão dos espaços. 

Através da intensificação do consumo simbólico como parte do cotidiano, o sujeito 

vive diversas transformações em suas ações diárias: estar em seu quarto, não 

significa necessariamente isolamento ou estado de sono. Estar em sala de aula, não 

implica necessariamente produção ativa de conteúdo. As fronteiras nunca foram tão 

relativas e as transformações tão urgentes. 

 
O homem contemporâneo tem vivenciado um momento de mudanças 

instantâneas que perpassam todos os campos da vida social, caracterizada pelos 

avanços tecnológicos e por uma cultura emergente na composição da(s) 

identidade(s) do sujeito em um mundo cada vez mais inclinado para o Pós-moderno 

(LYOTARD, 1988). A pós-modernidade que segundo Hutcheon (1991), “costuma ser 

acompanhada por um grandioso cortejo de retórica negativa: (...) descontinuidade, 

desmembramento, deslocamento, indeterminação”, tem sido um termo empregado 

com grande frequência, como maneira de traduzir o leque de mudanças 

incorporadas através da globalização em toda cultura ocidental. 

 
O conceito de educação traz em sua essência a preparação para a vida em 

sociedade. No entanto, dentro desse quadro de deslocamentos, cabe uma série de 

questionamentos quando da relação entre a escola e o sujeito contemporâneo: que 

concepção de educação acompanhará tais processos de transformação da vida 

cotidiana? Como legitimar a consciência que estamos na era do conhecimento? Que 

medidas podem ser tomadas para garantir o conhecimento a todos? Qual o papel do 

professor nesse decurso? Quanto ao professor de línguas estrangeiras, acreditamos 

que este, está crucialmente posicionado como peça fundamental na engrenagem de 

uma nova ordem mundial que se instala, “porque a educação linguística está no 
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centro da vida contemporânea já que ‘nada se faz sem o discurso’” (MOITA LOPES, 

2003, p. 33). 

 
Em outras palavras, pode-se dizer que tal quadro vem se caracterizando, 

sobretudo, pela relativização de fronteiras territoriais e temporais, a convivência com 

distintas formações culturais, identitárias e sociais, por isso, o consumo das línguas 

estrangeiras passa a figurar como uma espécie de passaporte para que os sujeitos 

possam participar da mobilidade desse mundo em globalização, seja em espaços 

reais ou virtuais. Participação essa, que deve ser trabalhada em sala de aula de 

modo a estimular a autonomia do sujeito para que este venha a expressar-se e atuar 

significativamente como agente criador em sua vida no dia a dia. Desta maneira, é 

evidente o lugar de destaque da língua, do ensino de línguas e das linguagens, na 

medida em que o simbólico ganha maiores proporções na vida do homem pós- 

moderno. 

 
Por tal razão, relacionando a dinâmica educacional e o papel das línguas na 

sociedade contemporânea, podemos afirmar que a criação do Portfólio Europeu de 

Línguas e do Quadro Europeu Comum de Referência para o Ensino de Línguas1 

pelo Conselho da Europa são exemplos de medidas políticas que mostram que o 

ensino de línguas é fruto de uma política linguística (RAJAGOPALAN, 2008; 

CALVET, 2000). Assim sendo, é reflexo das necessidades e estratégias políticas 

que animam a sociedade ao longo dos tempos. 

 
Nessa perspectiva, a presença do espanhol, não só como componente 

curricular das escolas oficiais na sua modalidade de língua estrangeira, mas também 

como língua do MERCOSUL, é resultado de políticas linguísticas “com vistas à 

integração no mundo globalizado pelos Mercados Comuns” (FERNANDES; 

STURZA, 2009). 

 

 

1 
O Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) fornece uma base comum para elaboração de 

programas de línguas, linhas de orientação curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve 
exaustivamente aquilo que os alunos de uma língua têm de aprender para serem capazes de 
comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e capacidades que tem de desenvolver para 
serem eficazes na sua atuação. A partir do ano de 2006 o documento passou a ter outra 
nomenclatura, que é Marco Comum Europeu de Referência (MCER). A versão em espanhol do 
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, 
ENSEÑANZA, EVALUACIÓN, que consultamos para nosso estudo encontra-se disponível em: 

www.cervantes.es 

http://www.cervantes.es/
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Diante desta situação emblemática do lugar das línguas e das linguagens na 

sociedade atual, é intento do nosso estudo discutir justamente o espaço lacunar das 

línguas estrangeiras, mais precisamente, do Espanhol, na Proposta Político- 

Pedagógica denominada Escola Grapiúna2 do município de Itabuna, localizado na 

região sul da Bahia, cuja estrutura-organizacional está baseada em Ciclos3. Esse 

modelo é semelhante ao implantado em Porto Alegre (Escola Cidadã), Ipatinga 

(Escola Plural), para citar alguns exemplos no Brasil, em substituição à seriação, 

modelo ainda adotado na maior parte das escolas oficiais do país. 

 
A Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna traz em si o desafio da 

mudança de paradigma educacional tanto para os sujeitos-professores como para  

os sujeitos-alunos, no sentido de subversão em toda a ordem estrutural da Rede 

Municipal de Ensino de Itabuna. A partir de seu Regimento Referência foram 

propostas mudanças na organização do Ensino Fundamental que passou a ser 

operacionalizado em Ciclos de Formação Humana (doravante CFH), que exigem 

uma série de deslocamentos nos sentidos de currículo, sujeito4, avaliação, saberes, 

e linguagem enquanto processos de identificação. 

 
Assim, a partir de tais transformações em nível social e da escola formal, 

abordaremos mais especificamente neste trabalho o componente língua estrangeira, 

na medida em que ele é tomado como um dos saberes5 dessa escola que vai pensá- 

 
 

2 
A Escola Grapiúna - conforme seu Regimento Referência (2004b) - “tem em sua concepção a 

crença de que todas as pessoas são sujeitos de direito e que, na garantia destes direitos, é possível a 
construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais democrática, mais justa e mais solidária”. 

 
3 

Os ciclos têm a ver com a intenção de regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização, a fim 
de assegurar que todos possam cumprir os anos de estudo previstos para o ensino obrigatório, sem 
interrupções e retenções que inviabilizem a aprendizagem efetiva e uma educação de qualidade. Eles 
têm recebido denominações diversas, estando, em certa medida, associados a propostas de 
promoção automática, avanços progressivos, progressão continuada. Vêm também assumindo 
conotações variadas ao longo dos quase quarenta anos em que ocorreram as muitas iniciativas de 
introduzi-los nas redes escolares em períodos, lugares e circunstâncias diferentes (BARRETO; 
SOUSA, 2004). 

 
4 

Utilizaremos o termo Sujeito na acepção de BENVENISTE (1991, p.286), ao expressar que “é na 
linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito”, ao nosso entender como dono 
do seu dizer e de seu agir, agente ativo e não passivo nos processos de (des)construção de sentidos. 

 
5 

O Regimento Referência em sua seção Os saberes valorizados no Currículo da Escola Grapiúna 
são definidos como “conhecimentos historicamente construídos”, ou seja, “o conhecimento não é 
construído seguindo critérios, objetivos, neutros, mas critérios políticos, envolvendo uma relação de 
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los enquanto instrumentos de expressão dos conteúdos, tomados como objetos de 

conhecimento na/da escola. Mas, a grande questão que nos desafia a propor tal 

estudo é justamente a ausência desses saberes nessa Proposta, visto que, o 

documento coloca a língua estrangeira ao lado da língua portuguesa, determina os 

saberes desta, mas não os daquela. Daí vem o nosso questionamento: a abordagem 

da Língua Estrangeira (doravante LE) na Escola Grapiúna deve ser o mesmo que o 

da Língua Portuguesa enquanto língua nacional hegemônica? Eis aqui um nó que 

buscaremos desatar nessa Proposta de muitos nós. Se a ideia for essa, de dar a LE 

o mesmo tratamento que o da língua portuguesa, então que concepções de 

língua(gem) tal abordagem propõe? Que teoria no campo da linguística aplicada tal 

abordagem se filia? E principalmente: como estes documentos referência 

determinam a prática do ensino de LE nos Ciclos de Formação Humana? 

 
Diante de uma leitura prévia dos documentos, Regimento Referência e 

Proposta Político Pedagógica (doravante PPPEG), partilhando da prática do ensino 

na Escola Grapiúna e percebendo o espaço lacunar não preenchido pela PPPEG 

buscamos discutir o estatuto de LE, e, com efeito, apresentar possibilidades de 

abordagem para o ensino de LE para/na Escola Grapiúna. Nossa proposta de 

preenchimento lacunar tem como viés a proposta de desestrangeirização6 da língua, 

e como ponto de partida o trabalho com textos, mais especificamente, no âmbito da 

leitura de textos verbais e não verbais. 

 
Assim sendo, temos como hipóteses que há lacunas na concepção e prática 

do ensino de espanhol como Língua estrangeira (doravante E/LE), e, como forma de 

preencher essas lacunas, propomos a leitura na concepção de desestrangeirização. 

Essa intuição do caminho da leitura advém do fato de que as ementas tem como 

foco comum a questão do sujeito aluno apresentar competência leitora, ainda que 

com intenções distintas na LM e na LE. Essa sugestão figura neste trabalho como 

um caminho para preencher as lacunas percebidas no tratamento da LE nos Ciclos 

de Formação Humana, foco principal deste trabalho. 

 

 

poder: o mais forte é quem diz o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, num dado momento, 
numa dada realidade, num constante movimento dialético” (ITABUNA, 2004b, p. 23). 
6 

Termo desenvolvido por Almeida Filho (1993) como maneira de tratar a LE no contexto educacional 
como uma língua de uso real, na qual o sujeito se representa e representa o mundo, assim como se 
dá com a LM. 
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O discurso de que a LE é “fácil”, que “não reprova”, tem sido uma constante 

nos estabelecimentos escolares, como se essa fosse uma disciplina desprovida de 

sentido no currículo e na vida do aluno. Fato que reforça a falta de sistematização e 

conhecimento dos processos de aquisição e aprendizagem da língua meta. De 

encontro, a esse discurso de teor negativista, reconhecemos que a aula de LE deve 

possibilitar ao aluno, sobretudo através da leitura, mais que o aprendizado de um 

código linguístico, mas oportunizar também uma possibilidade de conhecer outras 

culturas e outras realidades (ALMEIDA FILHO, 1993). Ao referir-se a leitura como 

acesso a novas culturas, não desconhecemos a importância da comunicação oral, 

mas acreditamos que a (re) construção de contextos comunicativos reais (MOTTA- 

ROTH, 1998) nem sempre são possíveis. Todavia, a leitura de textos, verbais e não 

verbais, em situações autênticas está ao nosso alcance, principalmente com as 

facilidades possibilitadas pela internet com textos de circulação social que 

cotidianamente são atualizados. 

 
Como professora de espanhol E/LE da rede municipal de ensino em Itabuna, 

percebo7 a grande dificuldade dos alunos em realizar atividades de compreensão 

leitora. Em sua maioria por não apresentarem habilidades mínimas necessárias a 

essa prática. Em consequência, não ocorre o engajamento discursivo leitor x língua 

x texto. E, por outro lado, uma falta de (in)formação do professor para lidar com essa 

realidade, que a cada dia se mostra mais complexa, à medida que os sujeitos-alunos 

são movidos pelo anseio de representar-se e assumir sua posição na sociedade 

letrada, através do mundo das leituras e das escritas. 

 
Apesar de tanto a concepção de língua, como a abordagem da leitura, não se 

configurar como um assunto novo, pois são inúmeros os trabalhos voltados para 

esta área, percebemos, todavia, que estes parecem não ter atingido ainda a prática 

em sala de aula, o que não é em absoluto, nossa proposta aqui, pois não 

buscaremos prescrever uma receita didática que dê conta de toda complexidade que 

o tema encerra, mas tão somente tencionamos pontuar ou descrever algumas 

características que possam contribuir para reflexão no campo aplicado. 

 

7 
É válido ressaltar que ao apresentarmos o verbo em primeira pessoa do singular, estamos nos 

referindo à experiência docente da pesquisadora nos CFH da Escola Grapiúna. E, no que se refere a 
nossa opção de utilizar o verbo em primeira pessoa do plural, justifica-se por configurar a parceria 
empreendida pela orientadora na sistematização deste estudo. 
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Falar de leitura implica falar da busca de entender, de significar, de 

(des)construir os sentidos do texto. Desenvolvendo ainda mais a hipótese de que a 

prática leitora dentro das concepções e práticas da LE pode responder a algumas 

inquietações deste trabalho, ao utilizarmos o enfoque da leitura em LE, nos 

embasamos em estudos que entendem o processo leitor como similar a Língua 

Materna, (doravante LM), em outras palavras, acreditamos que ao ler um texto em 

LE o sujeito-leitor ativa os mesmos mecanismos psicolinguísticos, os mesmos ciclos 

ópticos, perceptivos, sintáticos e semânticos, bem como as mesmas estratégias de 

seleção, inferência, confirmação e correção de dados (DURÃO, 2002) na construção 

e busca de significados. A ideia de sugestão das práticas leitoras advém da 

observação de que há uma similaridade no processo de leitura de um texto em LM e 

em LE. Dessa forma, a leitura pode ser uma ferramenta para romper algumas 

barreiras e bloqueios que eventualmente possam ser identificados no ensino e 

aprendizagem de LE. 

 
Dentro da análise da concepção de LE nos ciclos de formação humana deve 

ser feita ainda uma observação acerca da relação entre a LM e a LE. É neste 

momento que se faz necessária a apresentação do conceito de desestrangeirização. 

 
A desestrangeirização (ALMEIDA FILHO, 1993), se caracteriza como uma 

proposta pedagógica constituída pela contextualização e interdisciplinaridade dos 

conhecimentos a serem construídos. Nesse contexto, reconhecemos que a 

aprendizagem se dá fundamentalmente no processo de interação, e que o 

conhecimento para ser comunicado precisa ser “palpável”, significativo e real para o 

sujeito aluno. Levando-nos a considerar que a apropriação do termo 

desestrangeirização pode interferir de modo positivo no processo de ensino- 

aprendizagem, sobretudo, na formação do professor de espanhol, ao possibilitar um 

posicionamento crítico e reflexivo para uma prática efetivamente significativa em  

sala de aula, quiçá minimizando o distanciamento entre teoria e prática, ao menos 

no campo da compreensão leitora. 

 
Para fundamentar nossas proposições utilizaremos o aporte teórico das 

concepções de língua e leitura por Kato (1995), Kleiman (1989, 1996, 2000, 2004, 

2007), Koch (2001, 2005, 2007, 2010, 2011),  Solé (1998), de  ensino-aprendizagem 
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de LE abordadas por Motta-Roth (1998), Rojo (2004), Durão (2002), Moita Lopes 

(2003), dos Ciclos de Formação Humana defendidas por Arroyo (2000, 2011a, 

2011b), Krug (2003), Lima (2000), e ainda de formação do professor de línguas 

abordadas por Almeida Filho (1993, 1995, 1999, 2006, 2008), Coracini (2002), Silva 

(2010a, 2010b), os PCN de Língua Estrangeira e Língua Materna (BRASIL, 1998). 

 
Julgamos necessário esclarecer que o nosso estudo segue os moldes da 

pesquisa exploratória - documental, pois a análise e os resultados foram possíveis a 

partir dos documentos oficiais que constituem a base legal da Escola Grapiúna. 

Inserindo-se na linha de pesquisa qualitativa, buscamos identificar os mecanismos 

subjacentes ao ensino da Língua Espanhola nessa Escola, de modo a propor uma 

reflexão em torno dos usos que se faz da linguagem, que em nossa proposta, deve 

ser compreendida como um processo dinâmico e não como produto final 

padronizado (MOITA LOPES, 2003). 

 
Saliente-se que nosso universo de pesquisa é a Escola Grapiúna e o 

problema objeto dessa investigação é a concepção de língua que subjaz o processo 

ensino-aprendizagem de LM e LE nos CFH. Assim, adotamos como procedimentos 

a: 

 

   seleção de estudos teóricos atualizados acerca do ensino-aprendizagem de 

E/LE na modalidade dos CFH, bem como das novas exigências impostas à 

formação do professor de línguas. 

   leitura e análise dos fundamentos da Escola Grapiúna, como PPPEG e o 

Regimento Referência, em especial, aos parâmetros de aprendizagem 

pleiteados na área de LE e LM, denominados Indicadores de 

Acompanhamento de Aprendizagem. 

   correlação da(s) concepção(ões) subjacente(s) aos parâmetros de leitura em 

LE e LM apresentadas no regimento da Escola Grapiúna com a concepção 

sociointeracionista, que é o modelo que sugerimos como significativo no 

processo de desestrangeirização, por conceber a leitura como espaço de 

interação entre leitor – texto e o mundo que o cerca. 

 

Nessa perspectiva, situamos que o nosso objetivo geral com este estudo é 

investigar quais as concepções de língua subjazem aos parâmetros de 
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compreensão leitora das aulas de E/LE nos Ciclos de Formação Humana da Rede 

Municipal de Ensino em Itabuna, sob o prisma da desestrangeirização. E, para 

alcançá-lo, propomos como objetivos específicos os seguintes passos: identificar 

quais e como são desenvolvidas as atividades de compreensão leitora nas aulas de 

E/LE; analisar as concepções de língua e leitura apresentadas nas aulas de E/LE; 

apontar subsídios teórico -metodológicos do campo da Linguística Aplicada; propor 

sugestões que contemplem uma prática coerente no âmbito da leitura desde a 

formação inicial do professor de E/LE. 

 
Não podemos perder de vista, que a língua se constitui como o instrumento 

que (in)viabiliza (KOCH, 2001) a comunicação entre sujeitos social e historicamente 

situados tornando-se indispensável abrir espaços ao questionamento sobre como 

melhorar o ensino de uma segunda língua, sobretudo no âmbito da leitura, dado que 

o mesmo não tem revelado resultados satisfatórios. Esses resultados, muitas vezes, 

refletem a falta de uma política linguística que contemple o entendimento dos 

múltiplos aspectos relacionados à aprendizagem de uma LE, bem como a falta de 

conhecimento dos profissionais acerca dos processos de interação pela linguagem, 

fato evidenciado nos CFH de Itabuna cujo universo, ratifico, faço parte como 

professora de LE, especificamente de E/LE. 

 
Nesse âmbito nos sentimos cada vez mais conscientes da necessidade de 

comunicação entre pessoas que não falam a mesma língua reconhecendo que 

nunca foi tão expressiva essa necessidade como no contexto globalizado que ora 

vivenciamos. Entendemos que a prática pedagógica só pode ser redimensionada de 

modo a desenvolver práticas coerentes, a partir do conhecimento dos objetivos 

previstos pela modalidade de educação vivenciada. 

 
A mudança de seriação para Ciclos na rede municipal de Itabuna é recente e 

está em constante adaptação por representar uma modalidade complexa aos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, sobretudo, aos professores.  

Sabemos que a formação inicial não consegue dar conta da complexidade de 

situações com as quais o futuro professor se defrontará, mas julgamos necessário 

conhecer as concepções de ensino-aprendizagem pleiteadas pelos Ciclos, 

oferecendo através de estudos mais acurados subsídios que capacitem o professor 
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de E/LE a elucidar questões de cunho linguístico e metodológico até então 

emblemático nas aulas. 

 
Nesse sentido, estabelecemos também em nosso estudo uma reflexão sobre 

a necessidade de estabelecer um diálogo entre Universidade Estadual de Santa 

Cruz e a Escola Grapiúna para possíveis mudanças na formação inicial, de modo a 

integrar os futuros professores às novas exigências de uma escola operacionalizada 

em CFH, de modo a transpor as práticas ineficazes de ensino, saindo do “não-fazer” 

que é a realidade versada no espaço escolar, sobretudo nas aulas de E/LE. 

 
Assim, nossa pesquisa se insere na área da Linguística Aplicada tendo por 

meta propor um trabalho com a leitura em LE sob o viés sociointeracionista. 

Entenda-se por sociointeracionismo um modelo que contempla o processo de leitura 

como atividade inevitável de comunicação e interação entre as várias ordens do 

saber do leitor (MOTTA-ROTH, 1998) como conhecimento de mundo, conhecimento 

sintático, fonológico, textual etc. Descartando assim a visão de que a leitura em 

língua estrangeira deve prever uma sequência preestabelecida de reconhecimento 

de letras, palavras, sentenças, do encadeamento de sentenças e assim por diante, 

até a compreensão do todo. 

 
Nesse sentido, muda-se o enfoque do leitor como sujeito passivo frente a um 

texto que tem existência autônoma, que por essa autonomia detém apenas uma 

possibilidade de significação, onde o leitor é uma espécie de “adivinho”, para o 

enfoque do leitor como sujeito ativo que ao deparar-se com um texto vislumbra 

infinitas formas de construir significação, num exercício de interação ininterrupta. 

 
Em suma, nossa intenção com essa pesquisa representa uma busca em 

oferecer subsídios à prática docente desde a formação inicial no que concerne ao 

tratamento didático dado às aulas de E/LE, especialmente através da leitura, 

partindo do pressuposto que a inconsistência ou ausência de reflexão no campo 

aplicado inviabiliza um trabalho significativo, e consequentemente a possibilidade de 

alunos e professores atuar como construtores do conhecimento demandado de 

forma acelerada pelas práticas letradas da contemporaneidade. 
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Para cumprir a proposta de investigação aqui apresentada, o nosso trabalho 

se divide em três capítulos. No primeiro serão apresentados os parâmetros da 

implantação dos Ciclos de Formação Humana na Escola Grapiúna, descrevemos os 

dispositivos legais que balizam o funcionamento dessa Escola, tecemos algumas 

considerações sobre as posições e mudanças impostas na Escola e o impacto 

dessas na vida dos professores de LE, fazemos também uma breve apresentação 

do tratamento dado as língua(gens) no currículo dos CFH, e por fim, caracterizamos 

a importância da aprendizagem de LE como passaporte para o mundo que cada vez 

se mostra mais globalizado e com fronteiras territoriais e temporais tão relativizadas. 

 
No segundo capítulo, voltamo-nos mais especificamente para o lugar da LE 

no currículo da Escola Grapiúna, sinalizando seus parâmetros e suas lacunas. 

Abrimos espaço ainda, para explicitar a que linha de linguística aplicada (doravante 

LA) nos ancoramos, para fundamentar nossas análises e críticas. Vez que, o ensino 

de línguas é “absolutamente teórico na medida em que procura ser um ramo de 

conhecimento regido por conhecimentos explicitados em formulações sistemáticas 

de crescente sintonia com as práticas vividas nos contextos reais de ensino” como 

afirma Almeida Filho (2006, p. 31). 

 
No terceiro capítulo, tratamos dos desafios e possibilidades para os “nós”, 

enquanto entraves na viabilização de um processo ensino-aprendizagem 

significativo, dado a não coerência discurso e prática, e “nós” enquanto todos os 

envolvidos na execução do projeto maior que é a Escola Grapiúna, mesmo diante da 

falta de condições. Num primeiro momento descrevemos as abordagens e 

referenciais da Escola Grapiúna, e no segundo momento fazemos uma reflexão 

crítica-comparativa dos três documentos escolhidos, e logo após, em uma subseção 

nos voltamos especificamente para análise dos Indicadores de Acompanhamento de 

Aprendizagem, dos ciclos CPA e CAD, como maneira de identificarmos mais 

claramente as concepções de LM e LE dessa Escola. Por fim, fazemos algumas 

considerações sobre a leitura como possibilidade de preencher as lacunas 

identificadas, e ainda, tecemos alguns comentários sobre a necessidade de 

estabelecer diálogos entre universidade e escola, possibilitando a implementação de 

práticas adequadas a tornar mais efetivo o ensino e aprendizagem de LE na Escola 

Grapiúna. 
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Para concluirmos, após o terceiro capítulo passamos às considerações finais, 

ressaltando as contribuições deste estudo, que apesar de ser o primeiro a analisar a 

Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna sob o viés das aulas de Língua 

Estrangeira, não o consideramos como um estudo finalizado, ao contrário aberto a 

novas e possíveis leituras, na expectativa de repensar e aprimorar as condições de 

ensino-aprendizagem de LE nos espaços educacionais, sobretudo, públicos. Pois, 

como afirma Freire (2011, p.31) “ensinar exige pesquisa, não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do 

outro”. 
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CAPÍTULO I - A Escola Grapiúna lugar de todos nós 

 
 

 
“Pensar a educação, hoje, é estar confrontando desafios ao mesmo tempo 
psicológicos, culturais, econômicos, sociais, simbólicos cujos componentes 
são plurais e muitas vezes contraditórios”. 

(CHARLOT, 1999) 

 
 

A epígrafe ilustra um pouco da ideia que vamos tratar neste capítulo, ao 

pontuar a importância de trazer a reflexão o papel da educação no contexto 

contemporâneo. Vez que, é na escola que o sujeito vivencia práticas vitais de modo 

a representar a si e a seu mundo psicológico, cultural, econômico e social. E, dessa 

forma, ele revela através desses aspectos que o compõe, quais necessidades 

devem ser consideradas no âmbito educativo, para que sejam contemplados os 

elementos concebidos como imprescindíveis para a formação do indivíduo apto a 

significar-se na atual conjuntura de uma nova sociedade que se transforma 

continuamente pelos moldes da globalização. 

 
Nesse sentido, visamos neste capítulo contextualizar a Escola Grapiúna, 

descrevendo quais os dispositivos legais e teóricos balizam a operacionalização do 

ensino na modalidade de Ciclos de Formação Humana nas instituições escolares 

que compõe a rede municipal de ensino. Além disso, descrevemos também a 

dinâmica de relações identitárias que se estabelecem na escola, entre alunos e 

professores, advinda dessas alterações, além de descrevermos o lugar da língua 

espanhola a partir dos documentos oficiais de referência dos CFH da Escola 

Grapiúna. 

 
Buscando entender melhor o currículo dessa escola, vez que, como 

expressão do desenvolvimento dos sujeitos em formação, revela suas bases e 

concepções de ser humano, de conhecimento, de escola e de compromisso social, 

consultamos além do Regimento Referência da Escola Grapiúna e da PPPEG, os 
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Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem 8 da área de Línguas. Com 

base, nesses procedimentos, montamos um panorama acerca do contexto de ensino 

analisado por este trabalho. Metodologicamente, este trabalho de descrição é 

fundamental para analisar nos capítulos posteriores as potencialidades e lacunas 

desta modalidade de ensino, com ênfase, sobretudo, na questão da língua 

espanhola. 

 
Para fundamentar nossas proposições utilizaremos o aporte teórico de 

ARROYO (2000, 2011a, 2011b), KRUG (2003) e LIMA (2000), que figuram como a 

base teórica da (in)formação dos profissionais da Escola Grapiúna, acerca do que é 

e como se processa o ensino nos CFH. 

 

 
1.1 Contextos de Implantação da Escola Grapiúna 

 
 

Em primeiro lugar o que “mata” a proposta de ciclos é a arrogância 
da sua decretação, o autoritarismo com que ela é, às vezes, 
implantada. Trata-se, por isso, de inserir a discussão na escola. 
Ninguém se sente responsável pela implantação de um projeto de 
reforma do ensino se não for previamente envolvido com sua 
concepção e criação. Em segundo lugar eu diria que são necessárias 
medidas correlatas, suficientemente importantes, para não pôr em 
risco o projeto, caso não forem também levadas em sua devida 
conta. Trata-se de ampliar a autonomia da escola para que esta 
insira em seu projeto político-pedagógico o regime de ciclos. A 
progressão continuada deve fazer parte de sua opção. Em terceiro 
lugar, a implantação do regime de ciclos precisa de uma reforma 
curricular que contextualize os tempos e os espaços escolares e, 
sobretudo a nova forma de avaliação (GADOTTI, 2003, p.222). 

 
 

De certa forma, a crítica feita por Gadotti, acima, demonstra bem a forma 

como os ciclos e a maioria das políticas educacionais no Brasil têm sido impostos às 

redes de educação pública do país. O caso da Escola Grapiúna não é diferente dos 

demais. Seguindo a linha das reformas educacionais no país, a Prefeitura de Itabuna 

impôs seu plano de trabalho de forma bem parecida à do governo federal e à do 

 

 

 
8 

Esses Indicadores são os parâmetros descritivos para acompanhamento de aprendizagem dos 
alunos em cada Ciclo, e em cada área do conhecimento. Funcionam como o boletim escolar utilizado 
na seriação, porém possuem um teor puramente descritivo, não há notas nessa configuração. 
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estadual quando fizeram as suas respectivas redes. A implantação dos CFH pela 

Escola Grapiúna na rede de ensino municipal é algo pioneiro na Bahia. Mas por que 

ela se deu? E como isso aconteceu? 

 
A proposta foi patrocinada pela administração do Partido dos Trabalhadores 

(PT) que buscava melhorar os índices educacionais do município e tornar-se uma 

referência, a exemplo de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), com sua Escola Cidadã, 

e, de Ipatinga (Minas Gerais), com sua Escola Plural. Um desafio enorme diante da 

realidade de Itabuna, da sua infraestrutura, da sua rede de ensino. Um desafio, 

sobretudo, para os professores. Desafios para a comunidade escolar enfrentar 

posteriormente, como se verá mais adiante. 

 
Como se sabe, toda mudança traz em si deslocamentos, desconfortos, caos 

porque ela inaugura uma nova ordem, instaurando outros processos de 

identificação. Dessa forma, a mudança no funcionamento da rede de seriação para 

CFH não foi fácil. Conforme assinalou Gadotti (2003), a arrogância da decretação 

dos ciclos mata qualquer proposta de implantação. Convencer alguém de que é 

preciso mudar, sem ser pelas vias da imposição, da arrogância da decretação é 

muito difícil e exige tempo e muito esforço. Com força de lei, a proposta seguiu. 

 
Mas, a resistência acontecia silenciosa. Ela era visível e o silêncio gritava. 

Boa parte dos professores não aceitava o aumento de trabalho com as avaliações 

descritivas e com as novas práticas burocráticas, isso porque a nota devia ser 

substituída por conceitos e descrições. Toda a filosofia da avaliação foi subvertida. E 

a proposta começou a receber críticas, ainda que se investisse em formação dos 

professores (ainda que limitada), a classe reivindicava aumento salarial e ser ouvida. 

Os conflitos entre alunos e professores aumentavam. E a relação professor com os 

coordenadores pedagógicos também não era tão amistosa assim. Como professora, 

pude ver e ouvir a insatisfação dos colegas e o aumento da indisciplina no espaço 

escolar. 

 
Nos primeiros anos, a proposta causou muita insatisfação em toda 

comunidade escolar. Os desafios só aumentavam e a proposta quase foi extinta. A 

administração do PT perdeu as eleições e a Escola Grapiúna passou a ter uma nova 

cara, um novo olhar. Isso representou uma fase de avaliação e reconhecimento do 
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que era a Escola Grapiúna, pois por se tratar de uma proposta nova, exigia da nova 

gestão e das unidades escolares novos posicionamentos e ações, outros 

deslocamentos e, sempre, a necessidade de diálogo com os professores e a 

Secretaria de Educação Municipal de Itabuna. 

 
Esse dado se faz relevante neste estudo, pois a transição de governo no 

município de Itabuna, em 2005, marcou uma nova fase na história da Escola 

Grapiúna. Posto que, a fase de avaliação e reconhecimento proposta pela gestão 

que assumiu os CFH, contou com a participação dos segmentos da escola com o 

objetivo de rever avanços e retrocessos na funcionalidade dos ciclos. Fato que 

infelizmente, não ocorreu quando da implantação da Escola Grapiúna, em 2002, por 

ter sido resultado de uma ação unilateral do governo e de um grupo restrito da 

Secretaria de Educação Municipal do período, que construíram a proposta sem o 

apoio dos coletivos da rede de ensino. O que figurou a chegada de um “estranho” ao 

meio escolar tanto para os alunos, como para os professores, gestores e famílias, 

envolvidos no cotidiano das escolas. Não houve ao menos nos primeiros anos de 

implantação da Escola Grapiúna uma participação ativa dos segmentos da escola, 

senão uma participação destes como ouvintes e expectadores. 

 
Um dos resultados da socialização dos anseios e angústias dos segmentos 

da escola, que ocorreu a partir do ano de 2005, pode ser vislumbrado no discurso 

explicitado no Plano Municipal de Educação de Itabuna9 (PME), como segue abaixo: 

 
Uma educação laica e de qualidade é premissa básica instituída no 
PME, cujo caráter continuado de execução das políticas 
educacionais poderá promover alterações significativas na 
concepção e no funcionamento das unidades escolares de Itabuna. 
Muitas ações do PME são perenes e para atendê-las será necessário 
o empenho de todas as redes e de todos os envolvidos com o 
processo de educar, fazendo valer o princípio da cidadania plena e o 
de cooperação mútua para o desenvolvimento humano dos 
educandos (ITABUNA, 2008, p.13). 

 

 

 

9 
O Plano Municipal de Educação de Itabuna (PME) foi elaborado pela a Prefeitura Municipal de 

Itabuna, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de 
Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e a Câmara do FUNDEB, no ano de 2008. O 
documento é composto de diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas, divididos por níveis e 
modalidades de ensino, além de capítulos específicos sobre o financiamento educacional, a gestão 
escolar, a valorização e a formação do magistério. A elaboração do PME foi reflexo de diversas 
atividades realizadas com as redes pública e privada de ensino, desde o final de 2007. 



29 
 

 
 

 

A partir desse envolvimento coletivo, surgem as condições críticas em que 

deve inserir a mudança e os efeitos que uma nova ação pode provocar, pois 

dificilmente se consegue empenho dos participantes em um projeto realizado via 

ações unilaterais, a exemplo, dos que geralmente chegam à educação, com os 

chamados “pacotes prontos” a serem executados pelos profissionais das escolas, o 

que no dizer de alguns estudiosos aponta uma violência simbólica (ARAÚJO, 2011) 

através dos discursos oficiais, sobretudo em relação aos professores. Cabe aqui 

citar Freire (2011a, p.127) que também ilustra um pouco dessa violência simbólica 

quando ele diz: 

 
Insisto, com a força que tenho e que posso juntar na minha 
veemente recusa a determinismos que reduzem a nossa presença 
na realidade histórico-social à pura adaptação a ela. (...) vem 
faltando o deve ser de uma ética a serviço do ser humano. 

 
Por outro lado, sobre as novas relações entre professores e alunos, impostas 

pela mudança da modalidade educacional de series para ciclos Arroyo comenta que 

 
Na nova relação com os alunos fica instalada uma nova relação com 
nós mesmos. Aprendemos e nos aprendemos. As tensões e medos 
são legítimos. Tensões que partem do choque com as condutas dos 
alunos, mas que tocam nas raízes mais fundas de nossa docência. 
(...) nos ameaçam porque ameaçam os alicerces de uma construção 
e representação da docência e da pedagogia que vem de vinte e 
cinco séculos. Alicerces que creiamos firmes, inquebráveis. (...) Não 
nos preparam para conviver com imagens quebradas (2011b, p.37). 

 
 
 

Por estas razões, em especial de não estarmos preparados a conviver com 

“imagens quebradas”, que foi o que aconteceu com as imagens que tínhamos de 

nós e do outro no contexto escolar, e, devido à dificuldade de trabalho dos 

professores com este novo modelo de ensino, foram implementados algumas ações 

de intervenção, a exemplo das turmas de Ciclo de Integração e Recursos – CIR: 

para alunos com distorção ciclo e idade; dos laboratórios de aprendizagem que 

atendem a demandas de alunos com necessidades especiais de modo a efetivar, os 

fundamentos de uma escola em Ciclos, com seus modelos particulares de trabalho e 

avaliação. 

 
Quando se trata de educação cabe repensar as práticas e crenças 

excludentes, mas a imposição que por vezes é arbitrária, nunca foi nem será a 
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melhor maneira de garantir através da escola e do trabalho do professor, o direito ao 

conhecimento e à cultura que os alunos anseiam e merecem. 

 
 
 

1.2. Uma escola sob a força da lei: os dispositivos legais 

 
 

 
A educação no município de Itabuna atende aos alunos através das suas três 

redes: Municipal, Estadual e Particular. Sendo que a rede municipal desde o ano de 

2002 está organizada em Ciclos. A proposta de trabalhar com o sistema educacional 

organizado em ciclos assume, no contexto atual, uma posição de destaque, dentre 

outros aspectos, por considerar que nessa modalidade o sujeito participa de um 

processo educativo justo e humanizado, ao considerar as temporalidades do 

desenvolvimento humano como eixo estruturante para organizar o processo 

educativo e agrupar os sujeitos junto aos seus pares, uma vez que, o agrupamento 

de alunos deixa de ser feito por habilidades, e passa a ser organizado por fases de 

desenvolvimento. Uma prática que radicaliza as bases estruturantes do sistema de 

seriação. 

 
O sistema de ciclos cria possibilidades de novos agrupamentos e convívios, 

pois nos CFH o agrupamento de alunos é flexível10 de modo a permitir ao aluno 

vivenciar a diversidade que se reflete no cotidiano escolar e consequentemente nas 

aprendizagens. Como afirma: 

 
O tradicional modelo de enturmação permanente, desde o início do 
ano até o final, esteve associado à rigidez dos currículos e ao 
enclausuramento de professores e alunos nos quintais disciplinados 
da docência. O predomínio da forma transmissiva privilegiou a sala 
de aula como único espaço de aprendizagem. Na medida em que as 
áreas se abriram e novos campos do conhecimento e da cultura vão 
ganhando espaços e tempos na formação básica, novas 
possibilidades de agrupamentos e de convívios vão surgindo. Novos 
espaços são incorporados aos processos de ensino- aprendizagem 
(ARROYO, 2011b, p. 331). 

 
 

 

10 
Nos CFH existe a possibilidade de reagrupar os alunos ao longo do ano, de modo a mediar às 

questões de defasagens conceituais, ao contrário da seriação que o aluno entra em uma turma e 
continua até o final deste, tendo como possibilidade de recuperação das defasagens apenas as 
avaliações de recuperação previstas pelo calendário escolar. 
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Aprovada pelo Conselho Municipal de Educação (doravante CME) através da 

resolução do CME nº 20/2003 (Cf. Anexo I), a Escola Grapiúna, destaca-se como 

pioneira no Estado da Bahia a trabalhar com o sistema de ciclos e se antecipa a Lei 

11.274/2006 (cf. Anexo II) que promulga o ensino fundamental com a duração de 

nove anos com a inclusão das crianças de seis anos de idade para esse nível de 

ensino. 

 
A opção por mudar a organização do ensino em series ou ciclos, cabe às 

Redes de Ensino e encontram base legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) n° 9394/96, especificamente no artigo: 

 
Art.23: A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 

períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 

o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 
 

Essa assertiva encontra convergência com um dos princípios da PPPEG ao 

citar no documento de implantação que “o respeito às diferenças se baseia em 

intervenções que reconhecem as singularidades presentes em cada ser humano, 

superando assim as formas injustas de tratar os diferentes como iguais”, 

corroborando com o entendimento de que a escola precisa considerar e priorizar a 

multiplicidade de identidades dos sujeitos alunos em busca da construção do 

conhecimento de forma significativa. 

 
Os ciclos de formação têm sido definidos como uma nova maneira de 

organizar e pensar o ensino e o currículo, assim como de respeitar o tempo de 

desenvolvimento dos sujeitos, que são organizados não mais por séries, mas por 

suas fases de desenvolvimento. Alguns dos eixos norteadores da proposta11 são: 

construção de uma escola que possibilite o acesso ao conhecimento universal e 

regional; a formação humana na sua totalidade; a escola como tempo de vivência 

cultural; a escola como capaz de assegurar a construção de uma nova identidade de 

seus profissionais com vistas ao sujeito em formação, dentre outros. Para tanto o 

ensino é organizado conforme mostra o quadro a seguir: 

 

 

11 
Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna (2004a). 
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Quadro 1: Organização dos Ciclos 

 
1. Ciclo da Infância compreende alunos com idade entre 06 e 09 anos; 
2. Ciclo da Pré-Adolescência alunos entre 09 e 12 anos; 
3. Ciclo da Adolescência alunos entre 12 e 15 anos; 

    4.  Classes de Integração para alunos com distorção ciclo-idade.  
 

Fonte: PMI, 2004, adaptado. 

 
Na proposta curricular dos ciclos de formação o eixo central deixa de ser 

conteúdos e métodos e, passa a ser o sujeito aluno. Um sujeito que aprende de 

forma diferente em cada fase de seu desenvolvimento, que tem características 

pessoais e vivências socioculturais que o distingue dos demais. O que não significa 

uma ruptura ou abolição de conteúdos e métodos, mas que a centralidade deve ser 

deslocada para a relação dos sujeitos com o conhecimento e com sua capacidade 

de significar por e nesses conhecimentos. Como ilustrado em 

 
As disputas estão postas no território dos currículos. No avanço de 
tantos projetos que trabalham com materiais, experiências de autores 
concretos podemos ver uma disputa fecunda para que os próprios 
currículos deem maior centralidade as experiências reais, de autores 
concretos levados a um grau de elaboração e sistematização próprio 
da função social do sistema educacional. (...) Se lembrarmos 
Boaventura de Sousa Santos que nos diz que “todos os 
conhecimentos sustentam práticas e constituem sujeitos” poderemos 
preparar nossas aulas preocupados em descobrir com os alunos que 
práticas sustentam os conhecimentos de cada disciplina, de cada 
tema e que sujeitos as constituem e são constituídos nessas 
experiências e conhecimentos (ARROYO, 2011a, p.149). 

 
Assim sendo, não se desconsidera o ensino dos conhecimentos acumulados 

pela humanidade ao longo da história, mas propõe que os conteúdos sejam 

tematizados e expressos pelas linguagens verbal (escrita e oral), artística e a 

matemática. Desse modo, percebe-se que as concepções empreendidas acerca da 

aprendizagem visam integrar o caráter social e temporal tanto da construção quanto 

da apreensão do conhecimento humano. Que no dizer de Arroyo apropriar-se dessa 

visão de aprendizagem, “poderia ser uma grande contribuição para a superação de 

concepções fechadas, atemporais ainda dominantes na cultura escolar”. Para tanto, 

compõem as áreas do conhecimento e as respectivas disciplinas: 
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Tabela 1: Áreas de conhecimento dos Ciclos 
 

 

D
is

c
ip

li
n

a
s
 

Á
re

a
s

 

Expressão Ciências da Natureza e 

Matemática 

Ciências Sociais 

Línguas e Literatura Ciências História 

Artes e Expressão 

corporal 

Matemática Geografia 

 

Fonte: PMI, 2004a, adaptado. 

 

Esse agrupamento de saberes por áreas tem como meta um trabalho 

interdisciplinar que fomente a participação ativa dos alunos no processo de 

construção do conhecimento. Espera-se que esse processo seja significativo e que 

faça sentido para o sujeito aluno e que ocorra a partir das tentativas de resolução de 

situações problema. Para tanto, esse sujeito em formação deve estar apto a fazer 

uso dos conhecimentos acumulados pela humanidade, assim como os que ele 

adquiriu na comunidade em que convive e também aqueles apreendidos em sala de 

aula no dia a dia. 

 
 

 
1.3. Posições e mudanças: um diálogo a ser construído na prática docente 

 
 
 

Ensinar implica tomada de decisão, seja em aceitar um ponto de vista, ou 

paradigma, seja em questioná-lo(s). Por sua natureza inconclusa, o ensinar é 

resultado de um processo de construção, desconstrução e reconstrução constante, e 

que incide em ressignificações e deslocamentos dos sujeitos envolvidos nesse 

processo, bem como em suas práticas. Queremos partir justamente desse ponto, 

para discutirmos acerca do papel do sujeito-professor da/na Escola Grapiúna, 

sobretudo, diante da mudança de paradigma ocorrida desde a implantação do 

sistema de ciclos. 

 
Nessa perspectiva, é que reconhecemos que toda mudança exige 

posicionamentos, e ao assumir esta ou aquela decisão, impõe-se uma tomada de 
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consciência, sobretudo, no âmbito educacional (cf. VASCONCELOS, 2003), diante 

dos desafios do mundo globalizado que incide nas situações do local. Posto que, a 

educação é um “ato político, e, é impossível pensar em neutralidade na educação” 

(FREIRE, 1996, p.108). Assim, ainda nos termos do célebre Freire (2009, p.149) 

temos que “quanto mais as pessoas participarem do processo de sua própria 

educação, maior será sua participação no processo de definir que tipo de produção 

produzir, e para que e por que” sem desconsiderar ainda que “maior será também 

sua participação no seu próprio desenvolvimento” (FREIRE, 2009, p.149). 

 
A educação brasileira tradicionalmente foi organizada por uma modalidade de 

ensino que conhecemos como seriação. Durante muitos anos essa foi a única forma 

de se organizar o ensino, seja em sistemas Públicos ou Privados. O papel do 

professor nessa formatação era de certo “conforto”, onde os papéis da escola-aluno- 

pais-professor pareciam estar melhor definidos. Essa tradição fez do professor o 

detentor do poder e do saber, a ele cabe a transmissão de determinados conteúdos, 

o gerenciamento de todo processo de construção do conhecimento, cuja 

aprendizagem é medida essencialmente por métodos avaliativos quantitativos, e que 

em larga escala segundo alguns autores, revela o fracasso escolar dado ao não 

alcance dos indivíduos a uma média previamente determinada. 

 
A partir da regulamentação da educação básica, os alunos podem ser 

organizados em series ou ciclos, como supracitamos na seção anterior explicitando 

as leis que balizam tal dado. Na formatação de series, a organização se dá em dois 

níveis: o primeiro que compreende da 1° ao 5º ano e o segundo que compreende do 

6º ao 8º ano, em conformidade a lei 11.274/2006 (cf. Anexo II). Saliente-se que essa 

organização independe da idade, ao contrário dos ciclos que primam pela 

aprendizagem adequada à fase ou idade dos sujeitos alunos. A sucessão dessas 

etapas acontece através da aprovação dos alunos nas avaliações que são 

geralmente, realizadas com auxilio de testes e provas, objetivando verificar 

quantitativamente o nível de conhecimento em determinado assunto, e se o 
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resultado não for positivo12, o aluno fica retido na série em que está, até que melhore 

seu “aproveitamento”. 

 
Segundo estudiosa da área de educação e avaliação no contexto escolar 

 
A existência das séries, os programas que preveem o conhecimento 
fragmentado e ordenado em sequência, os instrumentos 
padronizados de avaliação que servem para definir se o/a aluno/a vai 
para a série seguinte ou não, são exemplos de que a prática 
pedagógica está demarcada pela lógica da homogeneidade 

(ESTEBAN, 2002, p.54). 

 
 

A lógica da homogeneidade pressupõe que os sujeitos são iguais, imutáveis, 

e passivos. E, por vezes, é um sistema que segundo pedagogos, contribui para 

exclusão social, vez que os sujeitos a depender do desempenho demonstrado são 

divididos em os “capazes” e os “incapazes”, gerando uma frustração que é dual, de 

um lado para o aluno que não avança por seus problemas e dificuldades que podem 

ser explicados desde o nível intelectual até o emocional. E, por outro lado, o 

professor que também compartilha a angústia de não esta realizando um trabalho 

significativo, já que desassistido pelo sistema político e educacional acaba por se 

entregar ao “faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende”. 

 
Talvez nesse ponto encontremos uma brecha para entender a necessidade 

de se criar mecanismos que envolvam o professor nessa nova formatação, de CFH, 

de modo a entender como se dão os papéis dos segmentos da escola, inclusive o 

seu próprio papel, que passa de único e exclusivo detentor do saber e do poder, 

para um mediador de situações de aprendizagem. Visto que na modalidade dos 

CFH, há pelo menos a pressuposição de que aluno e professor sejam considerados 

em uma visão mais humanitária e menos cartesiana, como seres que em diálogo 

permanente compartilham de um mesmo espaço e tempo de aprendizagens, com 

vivências e aspirações pessoais a serem consideradas para assim, juntos, 

(re)(des)construírem o conhecimento a ser alcançado. 

 
Não é nosso objetivo aqui polemizar ou dizer que modalidade é melhor para 

que a aprendizagem aconteça, para a formação dos cidadãos que a 

 

 

12 
Geralmente um resultado positivo significa o alcance de uma média a partir de 6,0 pontos. 
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contemporaneidade exige, mas apenas explicitar a partir de pontos de vista dos 

defensores de cada uma que há uma nítida diferença entre elas, e que a opção por 

essa, ou por aquela, está atrelada a definição de papéis, ainda mais quando a 

realidade cobra uma tomada de decisão que abala o “conforto” estabelecido pela 

tradição. 

 

 
Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala 
de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer 
metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve  
uma teoria de compreensão e interpretação da realidade – com os 
mecanismos utilizados em sala de aula. Assim, os conteúdos 
ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de trabalho 
com alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o 
relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas 
atividades concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. 
Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia – para que 
ensinamos?, e sua correlata: para que as crianças aprendem o que 
aprendem? – e esquecida em beneficio de discussões sobre o como 
ensinar, quando ensinar, o que ensinar, etc. Parece-me, no entanto, 
que a resposta ao “para que” dará definitivamente as diretrizes 
básicas das respostas (GERALDI, 1996, p.49). 

 
Concordamos com Geraldi, e, defendemos uma concepção de ensino que 

conceba como ponto de partida os sujeitos, pois deles é que devem prescindir as 

aprendizagens, por em pauta o porquê e para quê ensinamos, possivelmente 

garantirá a autonomia e autoria dos alunos na (re)construção dos conhecimentos 

cobrados para seu engajamento na sociedade contemporânea. Vez que como 

prever, ao menos no discurso, a aprendizagem no sistema de ciclos deve primar por 

uma formação humana significativa. 

 
Diante dessas considerações sobre o que é o sistema de ciclos, saliente-se 

que também a partir do ponto de vista dos seus defensores, é primaz a formação do 

indivíduo em sua totalidade, numa educação de caráter holístico, que pressupõe a 

multifacetada representação do sujeito contemporâneo ou, para alguns, pós- 

moderno (HALL, 2005) por contemplá-lo em seus aspectos cognitivos, afetivos e 

sociais, ao contrário da lógica da seriação, considerando-o em sua heterogeneidade, 

que lhe faz singular e plural ao mesmo tempo. 

 
A construção dessa identidade de sujeito prevista pelo ensino nos ciclos se 

aparenta com a proposta da lógica pós-moderna, pois 
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A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que sistemas de significação 
e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente (HALL, 2005, p. 13). 

 

 
Essa proposição, que configura a identidade do sujeito contemporâneo leva a 

um olhar reflexivo sob o aluno e suas reais necessidades na vida cotidiana. Como o 

enfoque que constrói a problemática deste trabalho é o ensino de línguas, deve-se 

observar mais atentamente o modo como o CFH organiza e conduz o ensino de 

língua materna e língua estrangeira com base no documento referência de sua 

implantação. 

 

 
1.4. A(s) língua(gens) na nova ordem curricular 

 
Com a mudança de filosofia e de abordagens da Escola Grapiúna, a(s) 

lingua(gens) passam a figurar outras expectativas, que não as pautadas em uma 

grade curricular fixa, cuja especificidade é o ensino de regras gramaticais e 

traduções de textos isolados. Na nova ordem curricular o conhecimento construído 

pelas diversas áreas do conhecimento deve ser desenvolvido através de estratégias 

que respeitem a constituição do ser humano, visando o seu crescimento através de 

sua expressão nas linguagens artística, matemática e verbal, como previsto na 

PPPEG (ITABUNA, 2004a, p.23). 

 
Na Escola Grapiúna a nova organização dos tempos e espaços dos CFH, 

pressupõe uma visão de currículo como processo de ação-reflexão-ação, cujo 

princípio metodológico visa a construção de projetos de aprendizagem, que por sua 

devem ter pelo menos três fases: 
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Quadro 2: Fases de desenvolvimento para construção dos projetos de aprendizagens 
 

 

Fonte: PMI, 2004a, adaptado. 

 
 
 

 
Essa proposta de projetos de aprendizagens tem como eixo a participação 

dos alunos na construção do conhecimento de toda e qualquer área, produzindo 

algo que tenha “significado e sentido para sua vida, a partir das tentativas de 

resolver situações problemáticas em constante diálogo com o conhecimento 

acumulado pela humanidade, com seus pares e professores” (ITABUNA, 2004a, 

p.9). 

 
E como se dão estas fases de desenvolvimento dos projetos? Segundo a 

PPPEG, 

 
  A problematização é o ponto de partida, momento de expressar ideias, 

crenças e conhecimentos sobre o problema em questão, identificando o que o 

aluno sabe e o que ainda não sabe sobre o tema. 

 O desenvolvimento é a criação de estratégias para se buscar respostas as 

questões e hipóteses levantadas na problematização. Nessa etapa é preciso 

que os alunos se defrontem com situações que os obriguem a confrontar 

pontos de vista, rever hipóteses, colocar novas questões. 

 A síntese é a superação das convicções iniciais, construções mais complexas 

que as anteriores que passam a fazer parte dos seus esquemas de 

conhecimento, servindo como base para outras situações de aprendizagem. 

 
O trabalho em torno do ensino de línguas na nova ordem curricular do CFH 

implementada na Escola Grapiúna cobra esse tipo de ação, com projetos, na prática 

efetiva de sala de aula, mas infelizmente não ocorre assim, pois a falta de condições 

materiais e de (in)formação adequada dos professores impõe um trabalho 
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basicamente mecânico que se dá via planejamentos fechados, isolados e, portanto, 

desprovidos de sentido tanto para o professor quanto para o aluno. 

 
Um exemplo, da falta de (in)formação para os professores decorre da 

incoerência prevista pelos indicadores de aprendizagem, que inicialmente, não faz 

distinção entre os saberes de língua portuguesa e de língua estrangeira. Dessa 

maneira, ficando implícito que, os mesmos saberes a serem trabalhados na LM 

devem ser estudados e aplicados também na LE, seja ela inglês ou espanhol. No 

entanto, nos parâmetros de avaliação criados para que o professor avalie o 

desempenho e a aprendizagem do aluno no CFH há divergências desse implícito 

entre a LM e a LE, de modo específico nos indicadores do CPA e CAD. Como 

podemos visualizar em alguns fragmentos13, a saber: 

 
Tabela 2: Indicadores de Aprendizagem, CPA 

 

INDICADORES DE APRENDIZAGEM CPA 

1. Utiliza a língua oral para intercambiar ideias, experiências e sentimentos, 
adotando uma atitude respeitosa frente às contribuições dos outros no processo 
de situação sociocomunicativa. 

2. Compreende discursos orais e escritos, interpretando-os com uma atitude crítica 

e aplica a compreensão dos mesmos a novas situações de aprendizagem. 

2.1. Faz leitura, demonstrando perceber a necessidade de ritmo, fluência e 
entonação para a apreensão do sentido. 

3. Percebe a função social e interativa da linguagem escrita, ampliando seu sentido 
e significado, a partir da própria realidade. 

3.1. Compreende a linguagem escrita como sistema de representação gráfica da 
linguagem oral. 

3.3. Produz texto escrito com unidade temática e sequência lógica e legibilidade. 

3.4. Utiliza convencionalmente as regras ortográficas e gramaticais. 

3.5. Percebe os diferentes usos da língua em relação a diferentes situações de 
interlocução (situações formais e informais) e a aspectos geográficos e sociais. 

INCLUIR NOVO INDICADOR 

 
Fonte: PMI, 2004c, adaptado. 

 
 
 

 

13 
Optamos por expor os indicadores de aprendizagem dos ciclos CPA e CAD, das LM e LE, na 

íntegra, nos anexos III e IV do nosso estudo, dada a extensão do documento. 
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INDICADORES DE APRENDIZAGEM CAD 

 
 

 

Tabela 3: Indicadores de Aprendizagem, CAD 
 

 
Disciplinas Indicadores Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua e Literatura 

1. Lê, de forma autônoma, apreendendo o sentido 
global do texto, fazendo uso de diferentes 
procedimentos de leitura (localização, antecipação, 
inferência, seleção, conferencia, etc.) 

3. Estabelece e identifica relações entre textos 
reconhecendo as diferentes ideias apresentadas 
sobre o mesmo tema em um único texto ou em 
textos diferentes. 

4. Compreende o texto não como um simples 
agrupamento de frases, mas como um todo 
harmonioso em que há laços, interligações, relações 
entre suas partes. 

 
 

INCLUIR NOVO INDICADOR 

 
 
 
 
 
 

 
Língua Estrangeira 

1. Lê e compreende vocábulos em situações práticas 
(lazer, internet, aulas, avaliações, etc.)? 

2. Identifica as línguas estrangeiras que cooperam nos 
sistemas de comunicação, percebendo-se como 
parte integrante de um mundo plurilíngue? 

3. Compreende o papel hegemônico que algumas 

línguas desempenham em determinado momento 
histórico? 

4. Compreende e faz traduções de textos, utilizando as 
expressões e vocabulários estudados? 

INCLUIR NOVO INDICADOR 

 
Fonte: PMI, 2004c, adaptado. 
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Pelos parâmetros descritos acima se pode perceber que os indicadores para 

LM e LE são os mesmos para o CPA, porém para o CAD existem os específicos de 

cada área, apontando uma divergência com o previsto na proposta. Contudo, 

fazemos uma análise mais detalhada no terceiro capítulo comparando os 

referenciais da Escola Grapiúna, tais quais PPPEG e Regimento, com estes 

Indicadores. 

 
Ainda assim, vale ressaltar aqui que mesmo diante dessa constatação de 

diferença no tratamento entre LM e LE, nos ciclos CPA e CAD, a habilidade leitora 

que em nosso estudo representa um ponto de interação entre o aluno e a LE, é 

pontuada como prática vigente nas aulas dos CFH. Visto que “o objeto de ensino e, 

portanto, da aprendizagem é o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o 

sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem” (BRASIL, 

1998, p.22), ao que acrescentamos aqui o papel essencial da leitura nesse contexto. 

 
É preciso e possível avaliar a competência leitora, pois como aponta o Marco 

Europeu, a leitura é muito mais do que apenas o texto verbal. A língua não se 

expressa sem texto. Nosso trabalho se integra a esta vertente de pesquisa e, 

ancorada nos fundamentos da perspectiva sociointeracionista da língua, leitura e 

ensino, busca lançar um olhar analítico acerca do tratamento facultado a LE nos 

CFH. 

 
Por esta razão, não devemos poupar esforços para descrever, analisar e 

entender a situação do ensino de línguas nas escolas, que realizamos com auxilio 

dos Indicadores acima descritos e dos outros documentos oficiais da Escola 

Grapiúna, que serão mais claramente caracterizados em nossa análise realizada no 

terceiro capítulo. 

 
1.5. A aprendizagem de LE: Passaporte para o mundo 

 

 
Numa sociedade globalizada, a possibilidade de domínio e uso de uma língua 

estrangeira representa uma série de conquistas no campo da expressão e da 

possibilidade de consumo de bens simbólicos. Por esse motivo, este trabalho dá 

ainda mais atenção ao programa de língua estrangeira do Ciclo de Formação 

Humana da Escola Grapiúna. 
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É interessante observar que na conjuntura globalizada as línguas não 

possuem “donos”, à medida que as constantes mudanças às legitima como línguas 

de todos. Nesse viés, infere-se que todo esforço para democratizá-las de fato deve 

ser empreendido, em especial, nos campos político e linguístico, com vistas a 

possibilitar aos sujeitos o acompanhamento e compreensão dos diálogos travados 

entre o global e o local (ROCHA, 2010) como fonte de sobrevivência dos mesmos, 

neste cenário que ora vivencia-se. 

 
Dentro desse contexto, a necessidade de o sujeito interagir através da língua 

na sociedade é fundamental. Ainda segundo as palavras da autora 

 
(...) o cidadão desse mundo emergente é irremediavelmente 
multilíngue, sendo o multilinguismo como língua franca uma  
realidade cada vez mais presente em nossa sociedade. (...) Ser 
competente, nessa vertente, significa transforma-se, por meio da 
língua/linguagem, em cidadão “do mundo”, entendendo-o como 
espaço(s) constituído(s) histórica e dialogicamente no embate entre o 
local e o global (ROCHA, 2010, p.63). 

 
 
 

Seguindo esses e outros princípios, entendemos que o ensino de línguas 

deve primar pela autonomia e emancipação dos sujeitos, e que a concepção de 

educação que adotamos nesse estudo, de prática social libertadora (FREIRE, 1996), 

reitera a utilização do conceito de desestrangeirização neste trabalho, que figura 

como uma tentativa de possibilitar um trabalho em sala de aula mais significativo 

com apresentação de temas e conflitos do universo dos alunos, de modo a gerar 

problematizações e a ação dialógica (ALMEIDA FILHO, 1999, p.43). 

 
No sentido de compreender os sujeitos alunos e os sujeitos professores como 

cidadãos do mundo (ROCHA, 2010), a proposta de desestrangeirização funciona 

como âncora onde se fundamentam atividades e posturas de ensino-aprendizagem 

das LE sem a barreira do sentimento de estrangeiro, que muitas vezes, cria 

bloqueios e trava o trabalho em sala de aula. 

 
Longe de ignorar as particularidades de cada lugar ou região onde se 

ensina/aprende a LE, a proposta de desestrangeirização visa gerar diálogos a partir 

das possibilidades de expressão da língua e suas afinidades com as necessidades e 

os anseios dos alunos. 
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A Linguística Aplicada, mais especificamente na subárea de ensino de 

línguas, afirma que a língua não é um fenômeno isolado, autossuficiente. Mas, ao 

contrário, é um fenômeno vivo, que prima pela prática, pelo uso, que se renova a 

cada dia. Nesse sentido, o mesmo pode ser aplicado à leitura. A prática leitora, 

dentro desse pressuposto teórico, não se configura apenas como decodificar. Mas 

exige mais competências do aluno. Nesse sentido, é preciso averiguar e analisar 

como estão sendo trabalhadas ou programadas as atividades para desenvolver a 

prática leitora e a compreensão e o uso da língua estrangeira. 

 
Na sociedade contemporânea, que vivencia as polêmicas 
implicações da globalização (GIDDENS, 2005; KUMARAVADIVELU, 
2006 apud ROCHA, 2010) e se caracteriza como plurilíngue e 
multicultural, (MOITA LOPES, 2003 apud ROCHA, 2010) é irrefutável 
a importância do conhecimento de pelo menos uma língua 
estrangeira como instrumento de ação social (ROCHA, 2010, p. 53). 

 
 
 

Como aponta Rocha (2010), a língua deve estar presente no currículo do 

ensino básico não apenas no intuito de proporcionar a decodificação pura e simples 

dos fundamentos linguísticos que compõem a língua espanhola, por exemplo. Pelo 

viés da Linguística Aplicada, é importante que a língua estrangeira, nesse caso, a 

espanhola, esteja fundamentada em um currículo que proporcione ao aluno fazer 

uso da língua para construir suas próprias leituras de mundo com o uso da língua e 

de suas potencialidades de expressão e comunicação. Por esta razão, concordamos 

com a definição do Quadro Europeu Comum de Referência para o Ensino de 

Línguas quando ele relaciona a noção de língua e texto: 

 
o termo ‘texto’ denomina qualquer referência discursiva, oral ou 
escrita, que os utilizadores/aprendentes recebem, produzem ou 
trocam. Assim, não pode existir ato de comunicação linguística sem 
um texto; as atividades linguísticas e os processos são todos 
analisados e classificados em função da relação do 
utilizador/aprendente e de qualquer/quaisquer interlocutor (es) com o 
texto, quer este seja considerado um produto acabado, um artefato, 
ou como um objetivo, quer um produto em processo de elaboração. 

 
 

 
Preocupar-se com o enfoque do trabalho com a língua a partir do texto implica 

reconhecer o sujeito aluno como eixo principal da (in)formação em LE, de modo a 
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observar o que o leva a se reconhecer nas práticas de uso da língua, o que faz a 

diferença no seu crescimento intelectual, pessoal e profissional. No dizer de Almeida 

Filho (1999) ler em uma língua estrangeira é significar-se nela, ao que 

acrescentamos ler em LE é ver e dar sentido aos sentidos possíveis. Nesse mesmo 

viés, o autor chama a atenção sobre a importância da significação e relevância das 

mensagens contidas nos textos para a prática da LE, de modo que o sujeito possa 

reconhecer como experiência válida para sua formação e crescimento intelectual a 

necessidade de interagir nesse novo contexto de extrema necessidade da leitura e 

compreensão em LE (ALMEIDA FILHO, 1999). E sobre o papel do professor no 

processo o autor afirma: 

 
Todo professor de LE (...) constrói um ensino com pelo menos quatro 
dimensões (as de planejar cursos, escolher ou fazer materiais, criar 
experiências com a nova língua, e avaliar o desenvolvimento do 
programa e dos alunos), todas elas influenciadas simultaneamente 
por uma dada abordagem14 de ensinar que vão se construindo 
(ALMEIDA FILHO, 2006, p.17). 

 
 

 
Vislumbra-se assim que a abordagem do professor revela sua filosofia de 

trabalho, suas propostas e intervenções. Mais ainda, que a abordagem que se faz 

sobre a linguagem, a língua estrangeira, a leitura, sugere modos de como (in) 

viabilizar novas realidades de significação (BAZERMAN, 2006), relações e 

conhecimento. Um exemplo, de inviabilização da aprendizagem de línguas pode ser 

ilustrado pela concepção tradicional de ensino, cuja crença é que o estudo único e 

exclusivo das regras gramaticais da língua meta pode fazer do aluno um sujeito 

fluente e conhecedor dessa língua. 

 
Perceba-se assim o contraponto entre tradição e o entendimento de conceber 

o ensino de línguas numa perspectiva social e discursiva, pois através desta e não 

daquela se permitirá o estímulo da capacidade de relação e de escuta com o outro, 

além de ampliar o acesso a outras representações dos modos de perceber e fazer 

 

 

 
14 

Para Almeida Filho o termo abordagem é tomado como uma filosofia, um enfoque, uma 
aproximação, um tratamento ou uma lida. O objeto direto de abordar é o processo ou a construção do 
aprender e do ensinar uma nova língua (ALMEIDA FILHO, 1993). 
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sentido no mundo, bem como a outras formas de funcionamento ou posicionamento 

(práticas sociais) desse mundo (FREITAS, 2004). 

 
Há ainda a possibilidade de através de o discursivo empreender a 

competência intercultural, que segundo Gimenez (2002, p.3) implica que se opere “a 

competência linguística e a conscientização sociolinguística a respeito da relação 

entre língua e o contexto onde é usada, a fim de interagir ao longo de fronteiras 

culturais e prever mal-entendidos decorrentes de diferenças em valores, significados 

e crenças”. Assim, a LE é um requisito de suma importância na sociedade 

contemporânea, não apenas entre as paredes da escola, mas para mediar 

realmente às relações entre sujeitos e outros grupos, entre sujeitos e outras culturas. 
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CAPÍTULO II - Lacunas em (Nós) Nós: Eu e o outro 

 

 
“quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto 
a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face a tarefa que 
tenho – a de ensinar e não transferir conhecimento” 

(FREIRE, 2011). 

 
 

A experiência citada por Freire, ilustra de forma bastante apropriada a nossa 

insatisfação em reproduzir e ou transferir conhecimentos. O nosso olhar é de 

inquietude, de curiosidade, de busca por meios que nos qualifique e que em 

consequência nos possibilite mediar a construção do conhecimento. Neste capítulo, 

buscaremos situar as lacunas que supomos existir no currículo da Escola Grapiúna 

no tocante a área de LE. Começaremos por expor a nossa concepção de currículo, 

que segue a linha pós-estruturalista proposta por Silva (1997), cuja orientação volta- 

se a discussão de currículo na centralidade do papel da linguagem e do discurso na 

constituição do social. Nesse âmbito reconhecemos a necessidade de se criar um 

diálogo entre currículo e linguagem para concretização de uma formação humana 

significativa. 

 
Acreditamos que o currículo tomado nessa acepção, não se constitui como 

uma imposição, mas como direcionamentos possíveis a auxiliar a prática 

pedagógica, pois “instituir, atribuir uma essência, uma competência, é impor um 

direito de ser que é também um dever ser (ou de ser)” (BOURDIEU, 1996, p.100), 

figurando um imperativo desconcertante. 

 
Tratar o currículo como grade de disciplinas fixa e estável é tratar a linguagem 

como veículo neutro e de representação da realidade, na acepção pós-estruturalista 

de prática discursiva a “linguagem é encarada como um movimento em constante 

fluxo, sempre indefinida, não conseguindo nunca capturar de forma definitiva 
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qualquer significado que a precederia e ao qual estaria inequivocamente amarrada” 

(SILVA, 2002, p. 249). 

 
E, nesse sentido tecemos algumas considerações sobre quais os impactos da 

ausência de parâmetros para o ensino-aprendizagem de LE, e o possível risco de 

conservar uma LE como língua “estrangeirizada” para o aluno, em outras palavras, 

como a língua do outro, inalcançável, distante, isolada. Ao tempo que sinalizamos os 

métodos de ensino mais utilizados pelos professores, na tentativa de configurar os 

fazeres do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 
Situamos ainda como as distâncias e aproximações entre o espanhol e 

português (in)viabilizam o ensino de E/LE no contexto da Escola Grapiúna. A 

continuação falaremos sobre a perspectiva de Linguística Aplicada que nos filiamos, 

pois acreditamos que a LA, possibilita uma articulação viável e efetiva entre língua e 

cultura na aprendizagem, mais particularmente nos processos de construção das 

práticas e dos conhecimentos de linguagem que acontecem no contexto escolar. 

 
 
 

2.1. Currículo e Linguagem 

 

 
Dentre as possibilidades de significação do termo currículo, optamos pela 

acepção contida nas derivações substantivas do latim, como cursus, que por sua  

vez significa carreira, ou ainda, curriculum no sentido de caminho. Na perspectiva 

pedagógica, o currículo é definido no Dicionário Houaiss (2001) como “conjunto 

estruturado de disciplinas e atividades, organizado com o objetivo de possibilitar que 

seja alcançada certa meta, proposta e fixada em função de um planejamento 

educativo”. 

 
Nesse viés, a partir da análise dos significados supracitados, cabe-nos aqui 

explicitar que nosso foco entende “Currículo e Linguagem” numa relação de natural 

e inevitável dialogismo, sendo o primeiro uma prática de significação (SILVA, 1995) 

que “produz verdades, mentiras, assentimentos e negações, por fim: é um exercício 

da palavra” (SOUZA, 2011, p.36). 
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Consoantes a reflexão proposta por Souza (2011, p.79) encontramos nosso 

ponto de partida nesse percurso de diálogos que escolhemos adentrar, visto que 

 

 
Se pudéssemos, todos nós, profissionais da educação, abstrair que 
nas situações mais cotidianas de ensino e aprendizagem o que se 
materializa é o currículo escolar, talvez, equívocos de práticas 
pedagógicas fossem evitados e, nós, professores e professoras, nos 
apropriaríamos da dimensão discursiva e dialógica do currículo 
escolar como processo de construção. Caso ocorresse, 
provocaríamos situações de interação face a face ou enunciações 
com a consciência de que onde estiver a pessoa, nos papéis de 
professor e aluno, ali se instaura o currículo. 

 
 
 

Vê o currículo como compartimentalização de saberes pressupõe um sujeito 

uno e homogêneo, e ratifica valores de outros séculos, o que aponta um claro e 

negativo descompasso frente às mudanças que acontecem em ritmos cada mais vez 

acelerados, além de desconsiderar inclusive, a heterogeneidade que constitui a 

identidade do “novo” sujeito, definido como sujeito pós-moderno (HALL, 2005), como 

expõe o próprio autor acerca da identidade 

 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que sistemas de significação 
e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente (HALL, 2005, p.13). 

 
 

 
Diante da necessidade de inclusão social nessa multiplicidade desconcertante 

e cambiante que vivemos, concebemos que “O currículo não apenas representa, ele 

faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou a exclusão no currículo tem conexões 

com a inclusão ou exclusão na sociedade” (SILVA, 2002, p.10). Pois, as inúmeras 

mudanças impostas pela nova ordem mundial, de incertezas, expectativas e crise de 

paradigmas, chegam até nós, sobretudo, a nós profissionais da educação impondo- 

nos esse tipo de reflexão, vez que é impossível dissociar o momento contemporâneo 

e suas diversas manifestações do âmbito pedagógico. 
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Sendo assim, a aula caracterizada como expressão discursiva e o currículo 

como um dos espaços de materialização do discurso pedagógico (SOUZA, 2011) 

devem estar em diálogo constante, com vistas a oferecer ambientes de 

aprendizagem interdisciplinares, estabelecendo as pontes de (in)formação entre 

linguagem e realidade. Nosso propósito é reconhecer os limites e possibilidades 

entre o currículo da Escola Grapiúna e as concepções subjacentes às práticas de 

ensino-aprendizagem de LE nos CFH. 

 
Assim, tomamos por base que o currículo não é um projeto fechado, porém 

um projeto em construção, adaptável as circunstâncias históricas e sociais dos 

sujeitos, e, das instituições escolares. Desse modo, trazemos à tona a concepção de 

currículo da Escola Grapiúna que segundo a PPPEG envolve compreensão da 

realidade social, do ser humano, do conhecimento e da experiência acumulada por 

educadores/educadoras, aluno/aluna (ITABUNA, 2004a, p.22). 

 
Nota-se ainda, que o currículo da Escola Grapiúna por trabalhar com os CFH 

cobra dos professores uma identificação das características pessoais e vivências 

culturais dos alunos, para saber quem é o aluno em formação. Pois, a partir dessa 

identificação busca-se construir os saberes necessários a identidade pessoal de 

cada aluno. Ou seja, “a centralidade dos conteúdos a serem trabalhados deve ser 

deslocada para a relação dos sujeitos com o conhecimento e sua capacidade de 

significar esses conhecimentos” (ITABUNA, 2004b, p.8). 

 
No discurso vislumbramos um currículo que considera a constituição das 

identidades, e privilegiam os saberes como espaço de construção e afirmação de 

significados acerca da realidade problematizada (SOUZA, 2011). Porém, na prática 

por falta de (in)formação adequada e autonomia dos professores, sobretudo, nas 

aulas de LE, trazemos a baila a concepção de currículo como um conjunto de 

conteúdos a serem repassados, com tempo e espaço limitados. Isso, porque não 

existe um encaminhamento linguístico claro que permita ao professor ressignificar 

suas práticas em consonância com o currículo que a Escola “oferece”. No tocante a 

LE, um dos indícios dessa falta de articulação, talvez, se dê porque essa ainda não 

se configura na escola como uma área capaz de significar na vida do aluno. 
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Infelizmente, a perspectiva de disciplinas curriculares, de currículo numa 

visão tradicional, não deu à LE o status de “disciplina essencial”, como o é, a 

matemática, a língua portuguesa, a química... Como confirma Rodrigues, 

 
O reconhecimento dos processos pelos quais o ensino de línguas 
estrangeiras em contexto escolar no Brasil tem passado desde a 
primeira LDB, de 1961, nos ajuda a perceber como, de um modo 
geral, essa disciplina aparece, num certo imaginário, desvinculada do 
estabelecimento escolar, o que explica as numerosas tentativas de 
produzir sua efetiva separação com relação às demais disciplinas 
oferecidas pela escola em suas estruturas curriculares (2010, p.23). 

 
 
 

Como citamos na apresentação desse trabalho a Escola Grapiúna se pauta 

nos mesmos moldes da Escola Plural, para citar um dos exemplos, e é justamente 

na Escola Plural que temos a presença de uma Proposta Curricular de Língua 

Estrangeira do Estado de Minas Gerais (2006), que demonstra um compromisso 

com a consolidação de um currículo que contemple de fato uma formação integral  

do cidadão que a sociedade espera. 

 
A Proposta Curricular da Escola Plural versa sobre algumas diretrizes para o 

ensino-aprendizagem de línguas, contemplando as habilidades de leitura, 

compreensão, escrita e oralidade, fundamentadas em teorias e expondo algumas 

sugestões de trabalho com tais habilidades. Explicita seu objetivo em 

 
As proposições curriculares têm como objetivo estabelecer provisões 
teórico-metodológicas para um ensino significativo, com ênfase na 
autonomia do educando, tendo em vista também sua  
conscientização sobre a cultura do outro, valorizando-a e 
respeitando-a, assim como a sua própria (BELO HORIZONTE, 2006, 
p.25). 

 
 
 

Corroboramos com a perspectiva de Fernandez, S. (2005), quando a autora 

cita em um dos seus estudos sobre a visão transcultural do ensino de espanhol, a 

necessidade de reconhecer bem o contexto no qual tal ensino vai se fazer, para 

sabermos em que condições vamos ensiná-lo e a quem. Visto que considerar esses 

pilares, de o “quê” e a “quem”, de modo especial, em uma proposta curricular pode 

viabilizar uma prática desestrangeirizada, à medida que os conhecimentos a serem 

(re)(des)construídos possam ser dialogados tanto com as experiências trazidas pelo 
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professor quanto pelo aluno, em outras palavras, reconhecer a língua espanhola 

como um sistema organizado e voltado para interação, parte necessariamente das 

interações que se dão a conhecer e vivenciar em nossa LM. 

 
Assim, tomamos as palavras da Proposta Curricular de Língua Estrangeira da 

Escola Plural no que concerne a importância da LE no contexto escolar, e de modo 

sistematizado, 

 
O conhecimento produzido pela humanidade é um patrimônio 
universal. Nesse sentido, quando pensamos nas disciplinas e nas 
áreas de ensino, nos conhecimentos a serem priorizados nas 
práticas escolares, em referenciais curriculares, principalmente na 
escola pública, devemos partir do princípio de que, por direito, 
nossos estudantes devem ter contato com toda essa complexidade, 
inclusive com o processo de ler, escrever, falar e ouvir uma língua 
estrangeira de uma maneira adequada e eficiente (BELO 
HORIZONTE, 2006, p.26). 

 
 
 

Assim, podemos dizer que uma das lacunas do currículo da Escola Grapiúna 

reside na ausência de saberes e referenciais que considerem a LE como área de 

conhecimento, cuja fonte de expressão e significado se dá via linguagem. Por isso, 

permanece a necessidade de se pensar a construção de um currículo em diálogo 

com a(s) linguagem(ens) para que seja assumida tanto sua materialização 

documental (CALVO; FREITAS, 2011) quanto sua manifestação discursiva nos 

referidos espaços de formação. 

 
Todavia, como a PPPEG assegura em seu texto que é uma proposta aberta a 

diálogos e adaptações necessárias, aqui se registra um nó a ser desatado. Pois, 

como veremos na próxima seção a falta de um subsídio teórico, e/ou uma proposta 

específica para LE, em nosso caso para o Espanhol, caracteriza a disciplina como 

um saber “estrangeirizado” no currículo da Escola Grapiúna. 
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2.2. O Espanhol, um estrangeiro no currículo 

 
 

 
A partir do momento que se criam propostas e metas a serem alcançadas em 

determinada área do conhecimento pelos professores e alunos, contemplando 

aspectos como: conhecimentos, habilidades e competências, começa-se a 

configurar um comprometimento com uma educação pública de qualidade. E com a 

LE não poderia ser diferente. 

 
A língua inglesa ostenta há tempos o status de língua franca (ROCHA, 2010), 

porém o Espanhol vem demarcando seu espaço como língua em crescente 

expansão no campo socioeconômico e educacional. Consoante dados explicitados 

 
 

A situação atual do espanhol não é muito diferente da do inglês. A 
posição que a língua espanhola ocupa no mundo hoje é de tal 
importância que quem decidir ignorá-la não poderá fazê-lo sem  
correr o risco de perder muitas oportunidades de cunho comercial, 
econômico, cultural, acadêmico ou pessoal. O espanhol é de suma 
relevância para a comunidade mundial da atualidade, não 
somente pelo fato de ser a l íngua mãe de mais de 332 
milhões de pessoas, na sua maioria concentradas em dois dos 
mais importantes continentes da nossa era (Europa e América), mas 
também por desempenhar um papel crucial  em vários 
aspectos do mercado mundial contemporâneo. Depois do  
inglês, o espanhol é a segunda língua mais usada no comércio 
internacional,  especialmente no eixo que l iga a  América  
do Norte, Central e do Sul (SEDYCIAS, 2005, p.36). 

 
 
 

Contudo, é notório que nos currículos, as línguas estrangeiras não possuem 

ainda o “status” de disciplinas essenciais à formação do sujeito, sendo postas como 

disciplinas secundárias, complementares. A falta de uma política linguística para 

área de LE, é marcante, segundo Calvet (2000, p.145) a política linguística se 

caracteriza como “um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre 

língua(s) e vida social,” e em outra obra o mesmo autor diz que “[...] há dois tipos de 

gestão das situações linguísticas: uma que procede das práticas sociais e outra da 

intervenção sobre essas práticas” (CALVET, 2000, p.69). Nosso foco volta-se de 

modo mais especifico para intervenção nessas práticas. 
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Sobre o papel da LE como prática social e da sua importância no contexto 

globalizado temos que 

 
o papel educativo, formador que deve ter o ensino de línguas 

estrangeiras, neste caso especificamente o do espanhol, na 
educação regular, é a razão pela qual se torna imprescindível 
trabalhar a língua não apenas como forma de expressão, mas como 
constituinte de significados e valores que devem ser 
permanentemente objetos de reflexão, inclusive na relação que 
estabelecem com os nossos próprios significados e valores e com 
outros tantos que circulam por esse mundo globalizado (GONZÁLEZ, 
2010, p.28, grifos do autor). 

 
Um importante passo dado para o ensino de E/LE foi a promulgação da lei nº 

11.161/2005, que tornou obrigatória a oferta de língua espanhola nos 

estabelecimentos de Ensino Médio, e, facultativa no Ensino Fundamental, sejam 

escolas públicas ou privadas, esse fato abriu um novo caminho no que tange à 

importância do conhecimento e aprendizagem do espanhol, rediscutindo o potencial 

e o lugar que essa língua ocupa no mundo. 

 
Na Escola Grapiúna como já sinalizado em nosso estudo, não existe na 

PPPEG saberes ou sugestão de saberes a serem desenvolvidos nas aulas de LE, 

portanto, cabe única e exclusivamente ao professor lidar com os mecanismos que 

ele julga adequado e útil para ensinar. Uma prática bastante frequente tem sido a 

utilização de textos para mera tradução, listas de vocabulários para serem 

decorados, exercícios de gramática e um montante de práticas reducionistas, que 

desvirtuam o ensino e a aprendizagem de uma LE. Acrescente-se a esse fato, que a 

disciplina de LE tem apenas pouco mais de uma hora semanal na carga horária, 

bem inferior as outras disciplinas ditas “essenciais”, o que limita ainda mais o 

trabalho do professor de LE. 

 
Em contrapartida, um dado que é bastante positivo no quadro funcional da 

Escola Grapiúna nas escolas que tem o espanhol em sua grade, é legitimar que 

todos os profissionais possuem graduação e habilitação em português e espanhol, o 

que difere de outras realidades que apresentam em suas grades o ensino de 

espanhol sob a prática de professores de disciplinas como matemática, ciências 

sociais, ciências da natureza. 
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Mas ainda assim, nos questionamos: Como lançar mão de uma perspectiva 

de ensino de LE para construção do sentido? Para a desestrangeirização? 

 
Como pontuamos o professor de línguas da Escola Grapiúna tem que assumir 

o papel de protagonista no processo, e assim recorremos a uma possibilidade de 

desestrangeirização via formação e interesse do professor em ser: 

 
Não (...) por certo o ‘robô orgânico’ (mero reprodutor), ‘operado por 
um gerente’ (seu coordenador? As normas impostas pelo MEC, pelas 
Secretarias de Educação, pela escola? As editoras?) ‘por meio de 
um controle remoto’ (técnicas e receitas prontas, fórmulas, materiais 
didáticos à prova de professor?), mas com ‘estilo característico de 
pensar’ (visão de ensino como desenvolvimento de um processo 
reflexivo, contínuo, comprometido com a realidade do mundo e não 
mera transmissão de conhecimento) (CELANI, 2001, p.32). 

 
 
 

Retomando a epígrafe que abre este capítulo, precisamos assumir uma 

postura inquieta e um envolvimento reflexivo contínuo com a nossa prática. Não é 

que estejamos diminuindo o papel do aluno nesse processo, pois sabemos que o 

foco da aprendizagem volta-se para o aluno em formação, todavia a 

responsabilidade pelo (in)sucesso nessa incursão é dada ao professor. Ao que 

salientamos que o professor de LE tem sua parcela de responsabilidade sim, nesse 

processo, porém as condições de trabalho e possibilidade de formação continuada 

significativa têm um peso muito grande no desempenho do professor. 

 
O trabalho na modalidade de CFH, sem dúvidas, configura uma prática 

diferenciada, sobretudo no ensino de LE e na busca incessante de não fazer dessa 

língua um “estrangeiro” no currículo, pois os alunos ao serem agrupados por idade 

trazem marcas peculiares, uns sabem ler, outros não, uns sabem escrever, outros 

não, daí a cobrança sobre nós professores de LE no sentido de alfabetizar, o que 

não é impossível, mas um tanto quanto problemático, pois sabemos que a 

alfabetização é feita em período integral. 

 
O professor de LE é o que geralmente trabalha com um número de turmas 

maior, pelo fato de ter uma carga horária reduzida em cada sala, e daí ter que 

assumir um grande número de turmas. Como alfabetizar esses alunos, normalmente 

em número de 35 a 40 alunos por turma, com mais ou menos 1h30min de aula? 
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Essa é a realidade versada ao menos nos CFH da Escola Grapiúna, a ausência de 

habilidades mínimas em leitura e escrita na LM, que de alguma forma compromete o 

trabalho do professor de LE, e que configura ser o ensino em CFH como 

diferenciado. 

 
Diante do exposto, resta ao professor de LE se debruçar em aprender a 

trabalhar em novas estruturas, redes de aprendizagem, mergulhar nos mistérios, nos 

altos e baixos da complexidade dinâmica do processo de transformação (CELANI, 

2001). Ou seja, o trabalho docente nos CFH é desafiador, e o profissional se adéqua 

a essa dinâmica a medida que de posse de condições políticas e pedagógicas, 

reflete, dialoga, pesquisa, interveem, e aceita que ensinar exige risco, aceitação do 

novo e rejeição a qualquer forma de discriminação (FREIRE, 2011). 

 
Na próxima seção pontuamos algumas considerações sobre a LM e a língua 

espanhola, com foco nas implicações das aproximações e distanciamentos entre 

ambas como pontos positivos e necessários a prática. 

 
 
 

2.3. Língua materna e Língua estrangeira: aproximações e distanciamentos 

 
 

 
Em função da sua proximidade com o português a língua espanhola passa a 

ser vista com estereótipo de língua fácil, assim surge o intitulado portunhol que vai 

disseminar duas situações: por um lado, acelera a propagação do espanhol e, por 

outro, auxilia no desprestígio do seu ensino. Quanto ao desprestigio podemos citar a 

crença que por ser “fácil” em espanhol basta aprender apenas o léxico, ou seja, 

conhecer as palavras que são diferentes da LM é o cerne da questão. A esse 

respeito, Fernandez M., assinala: 

 
Essa confiança unida à facilidade da intercompreensão, constitui um 
entorno de cultivo idôneo para aparição dessa manifestação 
linguística, tão volúvel e heterogênea como tenaz a que se dá o 
nome de portunhol, semelhante mescla de línguas se dissolve 
quando o hispano falante aprende bem o português ou o brasileiro, 
aprende bem o espanhol, mas persistem os resquícios a qualquer 
estado de línguas em contato. A proximidade entre as línguas 
hispânicas e portuguesas há muito tempo animam discussões em 
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torno do ensino e aprendizagens de línguas (FERNANDEZ M., 2005, 
p. 21). 

 
 
 

Nesse sentido, é preciso considerar que, se em um primeiro momento a 

aparente semelhança entre tais línguas confere um fator de aproximação entre o 

falante de português e sua língua meta, neste caso, o espanhol, a médio e longo 

prazo, o fenômeno do portunhol, esta interlíngua descrita por Fernandez M. (2005) 

acaba por gerar um distanciamento. 

 
É evidente que o Português e o Espanhol formam o par com maior afinidade 

entre as línguas latinas. Nesse âmbito, a aproximação inicial e o sentimento de 

familiaridade ocorrem “devido ao grau de diferenças e semelhanças existentes entre 

a língua materna e a língua meta” (FIALHO, 2005, p.4). Nesse viés, a autora afirma 

que, diante das diversas análises contrastivas realizadas na relação português e 

espanhol apontam que esta aparente aproximação descuidada pode gerar um 

distanciamento a longo prazo, o que pode fazer com que o aprendiz estacione o seu 

aprendizado na crença de que não há muito que se fazer ou aprender em língua 

espanhola. 

 
Segundo Fialho (2005), a função da análise contrastiva, foi muito relevante 

para o estudo do ensino/aprendizagem na língua estrangeira, pois sua função seria 

a de “apontar as similaridades e diferenças estruturais entre a língua materna (LM) 

de um estudante e a língua estrangeira (LE)”. No entanto, compreendemos que este 

estudo contrastivo pode ampliar seu espectro na medida em que não apenas se faz 

uma relação entre as normas e estruturas da língua, no viés gramatical e 

estruturalista. Acreditamos assim que esta análise de contrastes pode ser feita em 

um nível mais amplo, abarcando o universo das vivências, das identidades e das 

culturas. 

 
Assim, a autora reforça a ideia de se pensar e rever a metodologia do ensino 

de línguas, sobretudo na relação entre a língua materna e a língua estrangeira. 

Vamos dialogar nesta seção com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(doravante OCEM), que trazem alguns indicativos sobre o ensino de Espanhol que 
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podem ser verticalizados para o Ensino Fundamental, pois estabelecem uma relação 

construtiva de aproximação entre o português como LM e o Espanhol como LE. 

 
Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, em suas 

orientações para o ensino de língua espanhola, devem ser desenvolvidas levando 

em consideração a língua como forma de interação e forma de agir e viver em 

sociedade. Assim sendo, 

 
É fundamental trabalhar as linguagens não apenas como formas de 
expressão e comunicação, mas como constituintes de significados, 
conhecimentos e valores. Assim se incorporam as quatro premissas 
básicas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da 
Educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser (BRASIL, 2006, 
p. 129). 

 
 
 

Mais uma vez remontando ao ensino da língua espanhola, as OCEM afirmam 

que a presença do espanhol na grade curricular das escolas está claramente 

associado à questões e posturas políticas, culturais e econômicas, sobretudo no 

momento atual onde se busca estabelecer uma relação mais próxima do Brasil com 

os demais países do Mercosul, que são todos falantes de espanhol. Por esse 

motivo, mais do que nunca, quando se discute o ensino de língua espanhola deve- 

se perguntar: “o que significa formar cidadãos no espaço da aula de LE?” (BRASIL, 

2006, p.131). De acordo com as indicações presentes nas OCEM é possível inferir 

que a base desta questão recai sobre a relação entre a língua materna e a língua 

meta. 

 
Nesse sentido, pode-se evitar o futuro distanciamento gerado pelo fenômeno 

interlíngua do portunhol através da real compreensão da língua materna no contexto 

da aprendizagem. O primeiro passo é então, reconhecer o papel da língua materna, 

que está na base da estruturação subjetiva do sujeito aprendiz, “daí que o processo 

de aquisição de outra língua mobilize tanto as questões identitárias” (BRASIL, 2006, 

p.140). 

 
Assim sendo, todo o aporte estrutural e comunicativo do ensino da língua 

deve estar voltado para que o sujeito aprendiz esteja apto a produzir enunciados em 

situações e contextos discursivos diversos. Situações estas, que deverão estar 
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sempre relacionadas às vivências desse sujeito e às situações por ele 

protagonizadas. Quando sinalizamos o aporte estrutural estamos nos referindo ao 

gramatical, pois voltar o foco à leitura e à comunicação não significa que não 

devamos ou possamos utilizar exercícios gramaticais, pois como afirma Possenti 

(2002, p.56), 

 
Falar contra a “gramatiquice” não significa propor que a escola só 
seja “prática”, (que) não reflita sobre questões de língua. Seria 
contraditório propor esta atitude, principalmente porque se sabe que 
refletir sobre a língua é uma das atividades usuais dos falantes e não 
há razão para reprimi-las na escola. Trata-se apenas de reorganizar 
a discussão, de alterar prioridades... 

 
 
 

Nesse sentido, utilizar-se positivamente da aproximação entre o português e o 

espanhol, de modo que este vá ser apresentado ao estudante em situações 

“desestrangeirizadas”, situadas, contextualizadas de acordo com a prática e as 

vivências culturais, identitárias, significa entender a função de uma LE no contexto 

escolar. 

 
Ao entendermos que a função de uma LE no contexto escolar é 
contribuir para a formação do cidadão, é preciso determinar também 
o papel que os professores efetivamente nele exercem. Muito acima 
da visão reducionista e limitadora, os professores são agentes - junto 
com os estudantes – da construção desses saberes que levam o 
individuo a “estar no mundo” de forma ativa, reflexiva, crítica 
(BRASIL, 2006, p. 146). 

 
 
 

A efetiva aproximação que ocorre dentro da relação entre a língua portuguesa 

e a língua espanhola é aquela que desenvolve as competências apontadas pelas 

OCEM (como as competências leitoras, de expressão, de comunicação, de escrita, 

dentre outras) com base na relação cultural que se estabelece entre a língua 

materna e a língua estrangeira. 

 
Através dessa relação a ser trabalhada em sala de aula, pode-se 

“desengessar” e mobilizar conhecimentos, trabalhando a diversidade cultural do 

espanhol, como também acontece no português, tornando o aluno um sujeito crítico 
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que tem no uso das línguas e das linguagens a âncora de sua forma de estar e viver 

no mundo. 

 
Relembrando o que aponta Revuz, é preciso compreender que o 
aprendiz “já traz consigo uma longa história com sua língua e essa 
história interferirá sempre em sua maneira de abordar a língua 
estrangeira”. Portanto, a importância da língua e da cultura maternas 
nesse processo de contato com a língua e a cultura estrangeira 
nunca poderá ser desconsiderada (BRASIL, 2006, p.148). 

 
 

 
Portanto, a aproximação entre LE e LM é inegável, mas essa aproximação 

deve ser tratada de modo a conscientizar o aluno, que tal qual a sua língua, a LE é 

uma língua que possibilita dentre aspectos mais complexos, a possibilidade de falar, 

compreender, defender pontos de vistas, persuadir... Consoante a Almeida Filho 

(1995) que afirma que a familiaridade dessas línguas indica que o ensino deve se 

basear em uma progressão de conteúdos de processo mais ágil para possibilitar 

experiências de uso comunicativo, ensino temático ou interdisciplinar, e acrescenta 

ainda que a proximidade dessas línguas permite adequar um planejamento evolutivo 

no qual a experiência de aprender línguas torna-se parte da experiência de aprender 

outras disciplinas. 

 
 
 

2.4. Os Métodos de Ensino em LE e a prática pedagógica do professor de 
línguas 

 
 
 

Em nosso trabalho, por vezes citamos a ineficiência da prática de 

compreensão leitora nas aulas de E/LE, mas é preciso reconhecer que ela pode ser 

explicada pela evolução histórica dos métodos de ensino e aprendizagem em LE, 

evolução esta que sempre esteve marcada pelo desejo de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. E, acrescente-se a isso, o fato de que até meados do século 

XIX, o ensino de línguas nas escolas era irregular e não consistia em área 

obrigatória no currículo, o que para Sánchez (2009, p.36) fazia com que o ensino de 

idiomas não fosse objeto de regulação ou controle oficial, quer em relação ao 

conteúdo ou a metodologia. 
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Utilizaremos o enfoque trabalhado por Gargallo (2010) e Sánchez (2009), 

para explicitar as características mais evidentes em alguns dos métodos mais 

conhecidos no ensino de línguas, quais sejam: Método tradicional de gramática e 

tradução; método de base estrutural; método nocional-funcional; enfoque 

comunicativo e enfoque por tarefas, bem como suas relações com o trabalho ora 

realizado em nossas escolas. 

 
Mas o que é método? 

 
es el término que en la tradición anglosajona se emplea para hacer 
referencia al conjunto de principios teóricos-prácticos que 
fundamentan y justifican las decisiones que se toman en el aula para 
motivar y agilizar el proceso de aprendizaje (una manera concreta de 
hacer las cosas en el aula de español) (GARGALLO, 2010, p.48). 

 
 
 

Etimologicamente, o vocábulo provém do grego methodos, é composto por 

meta que significa através de, por meio de e de hodos: via, caminho. Assim, 

concebemos o termo com o sentido de seguir e/ou trilhar uma via/ caminho de modo 

sistematizado, selecionado e coerente, posto que ao falar de método aqui, estamos 

preocupados “ao porquê, ao quê e ao como” trabalhar de modo significativo nas 

aulas de E/LE. 

 
Para Sánchez (2009), 

 
Una clara definición de lo que se entiende o debe entenderse por 
‘método’ es necesaria para todos aquellos que se dedican a la 
enseñanza de idiomas, ya sea como investigadores o como docentes 
(...) Una posible vía de análisis para detectar los elementos que 
integran un método es el estudio de las implicaciones que acarrea su 
puesta en marcha en el aula (2009, p.19). 

 
 
 

Nessa perspectiva, o autor propõe também que o método está relacionado a 

alguns componentes estreitamente relacionados à teoria linguística, psicológica, 

pedagógica e sociológica; à seleção e estruturação de elementos linguísticos e 

pragmáticos; assim como, aos procedimentos relativos ao planejamento e execução 

das atividades na aula. Assim, entendemos que o método é um todo complexo, e 

para alcançarmos os objetivos traçados para as aulas de E/LE precisamos 
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considerar aspectos não só pedagógicos ou didáticos, mas linguísticos, psicológicos 

e contextuais. 

 
No método tradicional de gramática e tradução, a atenção se centra como o 

próprio nome sugere na ênfase da língua escrita, na gramática e em aulas 

dialogadas em língua materna, um método bastante antigo usado desde o ensino do 

latim nas escolas. Apresenta como traços característicos, a elaboração de atividades 

gramaticais, memorização de listas de vocabulários, preocupação com uma 

linguagem formal e literária, dentre outros. Sobre este método, Gargallo cita que “ la 

lengua queda reducida al conocimiento de las reglas que la gobiernan y su uso a la 

capacidad para descodificar textos escritos y producir discursos que respeten las 

reglas de organización de la estructura oracional” (2010, p.59). Porém, é um dos 

métodos que fundamenta a maioria das práticas pedagógicas dos professores de 

línguas, e por sua vez revela um descompasso na relação ensino-aprendizagem 

exigido para as demandas atuais, onde a língua não é nem uma estrutura, nem um 

código a ser aprendido, mas uma habilidade interativa, comunicativa e plena em 

significação. 

 
Ainda preocupado com a aprendizagem da gramática, mas, também com a 

compreensão auditiva e a expressão da oralidade, temos o método de base 

estrutural. Nesse método, o uso da LM não é considerado como fundamental, ao 

contrário, deve-se fazer uso de situações reais, de diálogos na língua meta. Os 

significados são produzidos através da comparação e/ou relações com desenhos, 

gravuras entre outros, que ajudem ao sujeito aprendiz aprender ou assimilar a língua 

através do visual e auditivo. Seleciona-se o conjunto de estruturas linguísticas da 

aprendizagem e se contextualizam essas estruturas linguísticas ao objetivo de cada 

unidade. A oralidade é totalmente voltada à língua ensinada, deve-se evitar 

traduções. 

 
Sánchez (2009), descreve o papel do professor e do aluno nos métodos 

supracitados, respectivamente, da seguinte maneira “el profesor es el protagonista y 

la autoridad en la clase (...) el profesor que imparte conocimientos constituye, por 

tanto, el modelo. Se pone de relieve que el alumno es un agente pasivo, dispuesto y 

preparado para asimilar lo que el profesor transmite” (p. 46). No segundo caso, 
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“tanto el profesor como el alumno han de ser activos a lo largo de este proceso”, o 

que revela uma mudança de funções entre sujeitos e consequentemente de 

objetivos e aprendizagem. Porém, apesar de o método de base estrutural apresentar 

uma mudança nos papéis dos agentes do processo, outro método avança no tempo 

e nos objetivos. 

 
Outra perspectiva de ensino, não dissociada da gramática, porém com menos 

ênfase no estudo das estruturas, é o método nocional-funcional, que representa uma 

busca em unir língua e função, definem-se conteúdos e habilidades que o aluno 

precisa para usar a língua meta em situações comunicativas. Assim, 

 
Se empiezan a tener en cuenta las necesidades de los alumnos. 
Estas necesidades se analizan en términos de necesidades de 
comunicación por parte del alumno/aprendiz. Los objetivos se 
formulan seleccionando los componentes en campos parcialmente 
nuevos: nociones (campos semánticos comunicativos), funciones (el 
para qué del uso lingüístico en cada caso), además de los ya  
clásicos de gramática y léxico. En consecuencia, la prioridad en los 
criterios de selección de los objetivos se traslada del habitual campo 
gramatical al funcional (SÁNCHEZ, 2000, p.185). 

 
 
 

Assim, visualizamos nesse método uma aprendizagem mais significativa, vez 

que o objetivo é trabalhar com a ideia de gramática a serviço da funcionalidade 

centrada em situações comunicativas, ou seja, exercícios de memorização e 

classificação da língua segundo regras fixas não coexistem nesse espaço, tornam- 

se dispensáveis e por que não dizer insignificantes. 

 
O enfoque comunicativo e por tarefas, segundo Gargallo (2010, p.67) fazem 

parte de “una orientación metodológica aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras que tiene su origen en un movimiento renovador(...) motivado por la 

necesidad de superar el vacío metodológico predominante”, cujos fundamentos 

acreditamos se assentar na concepção de língua enquanto (inter)ação. 

Respectivamente, representam a junção das competências linguística, discursiva, 

estratégica e gramatical, e, tarefas a fim de que os aprendizes compreendam e se 

comuniquem na língua meta. O professor nesse contexto é um guia na aula, sua 

tarefa é criar possibilidades para que os alunos aprendam e criem suas próprias 
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hipóteses acerca da língua meta, vez que o aluno é um agente ativo, protagonista do 

processo. 

 
Limitamos-nos a falar apenas desses métodos por entendermos que seja 

possível nessa breve descrição, observar as possibilidades que estes engendram 

para que o professor consiga usá-los de modo a atender seus objetivos, que são 

particulares e específicos a cada contexto em que se desenvolve o processo de 

ensino aprendizagem. Nessa perspectiva, 

 
el problema clave que todo nuevo enfoque metodológico debe 
resolver es cómo trasladarlo a la práctica docente. Si la solución 
dada no es adecuada, las novedades se tornan parcial o totalmente 
estériles. Es éste um condicionante inherente a todo enfoque 
metodológico; porque la enseñanza implica acción y las ideas 
metodológicas deben ser susceptibles de transformarse en 
operaciones dentro de la clase. Cuando se intenta evaluar la 
incidencia práctica de lo que se presenta como novedoso, no  
siempre el juicio es positivo (SÁNCHEZ, 2000, p.73). 

 
 

 
Nesse viés, consideramos que a aplicação dos métodos deve ser 

fundamentada nas dimensões sociais e psicológicas da língua e da aprendizagem, 

de fato efetivada na prática, de modo que não resultem em “escolhas parciais e 

estéreis” (SÁNCHEZ, 2000). Bem como, trazer a tona uma retrospectiva sobre o que 

se fez, se faz e se sabe sobre o ensino de idiomas, já que falar da aprendizagem de 

línguas nos remete a alguns discursos estereotipados, tais quais: que a língua 

especificamente, espanhola é fácil ou que qualquer pessoa pode ensiná-la. É 

preciso reverter esse quadro, pois como afirma Sánchez (2009, p.24) o ensino de 

línguas “ha padecido de manera permanente un mal ‘crónico’: el mal de la excesiva 

simplificación. Se ha simplificado la complejidad”. 

 
Partilhamos da ideia de que se o médico precisa estudar para cuidar de um 

paciente, o economista precisa estudar para viabilizar as situações econômicas do 

seu entorno, o advogado estudar leis para fazer valer os direitos e deveres de 

outrem, o professor também precisa estudar e questionar-se sobre a natureza da 

linguagem, aos usos da língua, das relações que se estabelecem no contexto 

geográfico, social e cultural que se desenvolve o processo de aprendizagem, vez 

que como defendemos nesse estudo, a língua estrangeira não é uma estrutura a ser 
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decorada, nem um acessório que lançamos mão em algumas situações isoladas de 

comunicação, senão um instrumento de interação que pode (des)unir povos,  

culturas e fronteiras. 

 
 
 

2.5. O diálogo com o campo da Linguística Aplicada 

 

 
Alguns linguistas definem a linguagem como instrumento de comunicação 

humana, e, que esse, por sua vez está ligado a capacidades de expressão do 

indivíduo a partir de um dispositivo neurofisiológico: cérebro, memória, aparelho 

fonador... Ampliando essa concepção usamos as palavras de Freire (1996) ao dizer 

que “linguagem e realidade se prendem dinamicamente”, ou seja, não há como 

dissociar a linguagem, e consequentemente a língua, do seu uso efetivo. 

Salientamos que a concepção que o professor tem e adota sobre o que é 

linguagem/língua, ensinar e aprender uma LE interfere diretamente no tratamento 

metodológico dado à prática, sobretudo nos encaminhamentos para leitura e escrita, 

habilidades fundamentais no processo de aprendizagem. 

 
Sem a pretensão de definir o que é LA, mas de afiliar-nos a uma corrente 

teórica para fundamentar nossas proposições sobre língua, adotamos em nosso 

estudo a acepção de LA como “ciência aplicada (...) cujo objeto é o problema ou a 

questão real de uso de linguagem colocados na prática social dentro ou fora do 

contexto escolar” como defende Almeida Filho (2007), e acrescenta: “a LA está 

visceralmente ligada à pesquisa cientifica para evoluir no terreno teórico”. 

 
Nesse mesmo sentido, Kleiman (1998, p. 55) afirma que 

 
A LA se caracteriza pela expansão dos dados que estuda, das 
disciplinas-fonte e das metodologias, em função da necessidade de 
entendimento dos problemas sociais de comunicação em contextos 
específicos (o seu objeto abrangente) que procura resolver (o seu 
objetivo abrangente). 

 

Assim, inferimos que a LA se apresenta como uma ciência da linguagem que 

nos remete, enquanto pesquisadores a uma abordagem de reflexão dos usos da 

língua na prática social, e, que abarca a busca em entender, explicar ou solucionar 
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problemas e aprimorar soluções existentes (EVENSEN, 1998), ligadas 

fundamentalmente a elementos contextuais. E como corrobora Moita Lopes (2006, 

p.101), precisamos nos integrar a uma LA que queira falar à vida contemporânea 

numa 

 
teorização em que teoria e prática sejam conjuntamente 
consideradas em uma formulação do conhecimento na qual a 
teorização pode ser muito mais um trabalho de bricolage, tendo em 
vista a multiplicidade dos contextos sociais e daqueles que os vivem. 

 

Nessa linha, consoantes as investigações de LA, mais especificamente na 

subárea voltada aos processos de ensino e aprendizagem de línguas no tocante à 

formação do professor de LE, em nosso estudo e levantamento de literaturas 

atualizadas sobre a leitura, constatamos que falar de leitura implica falar de um tema 

que divide opiniões entre os linguistas aplicados, pois alguns tendem a dizer que 

chega a serem excessivos os estudos e a preocupação com a leitura, em detrimento 

das demais habilidades (escrever, falar e ouvir), a ponto inclusive de as tornarem 

inexistentes nas pesquisas da área. Não desconsideramos a importância de tais 

habilidades, contudo, nosso foco se volta para leitura em LE, na busca de conhecer, 

identificar e questionar concepções que norteiam o trabalho em sala de aula, assim 

como estabelecer uma reflexão sobre a nossa própria prática como professora nos 

CFH. 

Situar o trabalho de leitura em E/LE na sala de aula, na prática pedagógica 

propriamente dita, se justifica dentre outros fatores em nosso estudo por buscar 

inserir-se em uma LA 

 
que explode a relação entre teoria e prática, porque é inadequado 
construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as 
práticas sociais que queremos estudar; mesmo porque no mundo de 
contingências e de mudanças velozes em que vivemos a prática está 
adiante da teoria (MOITA LOPES, 2006, p.31). 

 
 

Entendemos que o ensino-aprendizagem de uma LE no contexto pós- 

moderno é fundamental para o contato com outras culturas, outras realidades, de 

modo a entendê-las e interpretá-las, pois como já citamos no capítulo anterior, 

acreditamos que a leitura constitui uma das poucas fontes de contato que pode ter 

um aluno com a LE, sobretudo, os estudantes de escola pública. Sabemos que a 
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escola pública é o centro de aprendizagem formal que atende a maior parte da 

nossa sociedade e, que apesar de alguns esforços, sobretudo dos profissionais que 

fazem a educação é também um grande centro de exclusão social, como afirma 

Sarlo (2000, p.112), 

 
Na maioria dos países da América Latina, a escola pública é hoje o 
lugar da pobreza simbólica, onde professores, currículos e meios 
materiais concorrem em condições de muito provável derrota com os 
meios de comunicação de massa. (...) a cultura letrada está em crise 
no mundo. 

 

Nessa perspectiva, coadunamos com a fala de Moita Lopes (2006) ao 

considerar que a possibilidade de experimentar a vida além da vida local seja talvez 

a grande via de acesso para socialização e inclusão dos sujeitos na vida 

contemporânea, pois apesar das condições citadas por Sarlo (2000), saliente-se que 

são reais, precisamos ter a compreensão de que o conhecimento está cada vez 

mais voltado à participação ativa dos envolvidos e na utilização dos multiletramentos 

que estão imersos, não nos sendo “permitido”, enquanto partícipes do fazer 

pedagógico, paralisar em meio à realidade vigente. 

 
Assim, aumenta a nossa responsabilidade quanto à construção do 

conhecimento e acesso aos multiletramentos. É fundamental familiarizar os alunos 

com diferentes gêneros textuais/discursivos, e não se limitar a textos literários e/ou 

artificiais, de modo que a prática pedagógica empreendida esteja articulada aos  

usos da língua em suas diversas expressões (verbal e não verbal), e 

consequentemente incida na ampliação do letramento e participação social desses 

sujeitos aprendizes. 

 

Com essa visão, enquanto profissionais e pesquisadores compreendemos 

que é 

 

através das línguas que as sociedades humanas, definidas como 
comunidades linguísticas produzem a maior parte do conhecimento 
de que dispõem e é através da língua que são construídos os 
sistemas simbólicos de segunda ordem, como a escrita ou as 
matemáticas, e que permitem a ação humana sobre a natureza e 
sobre os outros homens(OLIVEIRA, 2009). 
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Consoante à perspectiva de Neves quanto às formas de expressão escrita da 

língua acreditamos que 

 
ler e escrever em uma segunda língua, portanto, devem possibilitar 
ao estudante ampliar sua autonomia discursiva e seu domínio de 
conhecimentos, bem como sua percepção de cidadão que, ao 
apropriar-se dessa nova língua/linguagem e dessa nova cultura 
passa a ter uma visão de mundo social ampliada (1999, p.124). 

 

Considerar que a apropriação dessas habilidades em LE possibilita uma visão 

de mundo ampliada suprime o mito de que em língua estrangeira só se deva 

trabalhar com traduções de palavras isoladas, ou textos sem vinculação a 

funcionalidades cotidianas. Senão, com situações que materializem a LE, que torne 

possível ao aluno vislumbrar um código que possui características peculiares por 

questões de região, cultura, economia e de políticas linguísticas outras, mas que 

serve para falar, persuadir, conhecer, agir, representar, como ocorre com a sua LM. 

Esse contexto corrobora ainda para perceber que “Ler é produzir sentido; ensinar a 

ler é contextualizar textos: o leitor atribui ao texto que tem diante de si o sentido que 

lhe é acessível” (NEVES, 1999, p.135). 

 
Assim, a nosso ver, primar pela leitura representa olhar reflexivamente uma 

língua enquanto ponto de inter(ação) entre sujeitos, cuja inter(ação) os impele a 

reconhecer-se nesta língua alvo, através de maneiras que eles possam ler, 

compreender e consequentemente, se representarem através dessa língua. Neves 

(2010, p.9) considera em seus trabalhos de perspectiva funcional de LM a 

necessidade de “deslindar as múltiplas implicações da língua em função”, e nós 

verticalizamos tal assertiva à nossa proposta com a LE, a esta necessidade de  

“olhar a língua em uso, em contexto de situação e em contexto de cultura, em inter- 

relações e em interfaceamentos” (NEVES, 2010). 

 
Para fecharmos esta seção, tomamos emprestada a consideração que o 

linguista Matos (2004) faz acerca da linguagem 

 
 

...não basta afirmar-se que a linguagem é humana ou que se trata de 
uma faculdade universal humana da comunicação...; precisamos 
destacar o potencial comunicativo humanizador do uso da linguagem 
(2004, p.24). 
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Ao que Matos (2004) denomina “potencial comunicativo humanizador”, 

entendemos também como efeito de desestrangeirização da língua, onde o usuário 

se expressa em sua dimensão inata de humano, como ser que pensa, sente, reflete, 

discute, argumenta através do uso efetivo da língua e do seu potencial comunicativo. 

E, ao fazermos uso insistente do termo “contexto” nessa seção, buscamos salientar 

o nosso interesse em relacionar algumas questões ligadas à linguagem e ao ensino 

de LE com o nosso universo de pesquisa dos CFH, especificamente da Escola 

Grapiúna. 
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CAPÍTULO III - DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA (NÓS) Nós: eu e o outro 

 
“a conscientização é o olhar mais crÍtico possível da realidade, que a 
“desvela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e 
ajudam a manter a realidade da estrutura dominante”. 

 
(FREIRE, 1979). 

 
 
 

A epígrafe que abre este capítulo sinaliza bem qual será o nosso desafio aqui. 

Ela aponta para onde vai o nosso olhar, ou seja, ilustra um pouco da nossa busca 

em entender, como se dão os mecanismos de ensino-aprendizagem nos CFH da 

Escola Grapiúna, partindo da ideia de que um olhar mais crítico da realidade 

observada nos possibilitará desvelar através dos discursos veiculados pelos 

documentos referência, as lacunas e potencialidades dessa proposta educacional. 

Portanto, este capítulo tenciona analisar os documentos que norteiam as diretrizes 

da Escola Grapiúna, a saber: o Regimento Referência, a Proposta Político- 

Pedagógica, e, os Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem dos ciclos 

que possuem a E/LE, quais sejam: CPA III e CAD I, II e III, com vistas a estabelecer 

uma reflexão crítica de convergências e divergências entre esses e os 

encaminhamentos pedagógicos para as aulas de LM e LE. 

 
Nesse sentido, buscamos situar a nossa concepção de LA, de Língua, quais 

saberes são necessários à efetivação das concepções adotadas, e o lugar da Escola 

Grapiúna como possibilidade de “construir consciência linguística e crítica” (BRASIL, 

1998) dos usos, expressões, e vertentes que se materializam através da 

aprendizagem de uma LE, especialmente, da Língua Espanhola. 
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3.1 Um olhar sobre as abordagens e referenciais da Escola Grapiúna 

 
 

 
Pontuar as abordagens e referenciais da Escola Grapiúna, se faz necessário 

em nosso estudo, por possibilitar identificarmos e caracterizarmos as lacunas e 

potencialidades do processo ensino-aprendizagem de E/LE nos CFH. Tal interesse 

deve-se dentre outros fatores, para entendermos também a complexidade da 

relação ensino-aprendizagem e vida contemporânea, professor x condições x aluno. 

Dessa forma, conhecer e discutir que práticas são significativas e possíveis nesse 

contexto, e o que de fato acontece nos eventos de socialização do conhecimento 

produzidos em sala de aula, especificamente, nas aulas de E/LE, mostram-se 

questões pertinentes ao curso dessa e de outras pesquisas do campo aplicado. Vez 

que, como afirma Kleiman (2007, p.273). 

 
Numa situação em que convergem práticas sociais como as do 
cotidiano familiar dos alunos, as de ensino e as administrativas 
escolares, e nas quais se articulam diferentes tipos de elementos 
macroestruturais com áreas particulares da vida social escolar, o 
processo de gerenciamento desses elementos, assim como a 
identidade e o processo de formação do professor, enquanto agente 
social são de inegável interesse para a pesquisa. 

 
 
 

Nessa perspectiva, não se pode perder de vista, que as práticas sociais 

devem estar intrinsecamente voltadas às situações de planejamento das aulas, de 

modo a considerar que a formação do professor deve possibilitá-lo transitar com 

mais propriedade na complexidade das situações propostas. Dessa maneira, 

entendemos que compreender o currículo da escola Grapiúna incide sobremaneira 

na formação inicial e/ou continuada de seus profissionais, com vistas a referendar 

práticas educativas derivadas das práticas sociais, que, portanto, se mostram mais 

significativas na aprendizagem da LE. 

 
Ao longo da análise das abordagens e referenciais da Escola Grapiúna, 

damos ênfase a alguns aspectos inter-relacionados: desde a descrição das 

perspectivas e orientações apontadas pelos documentos que utilizamos nesse 

estudo, e suas implicações sobre as condições concretas e as (in)viabilidades da 

realização de intervenções na prática educativa, até a possibilidade de reconstrução 
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destas orientações, em diálogo com as reais necessidades da escola, enquanto 

espaço provido para experiência de formas de participação nas práticas sociais 

letradas (KLEIMAN, 2007), dos sujeitos agentes desse espaço, professores e 

alunos, de modo a assumir mudanças que considerem a multiplicidade de expressão 

das linguagens, como eixo estruturante do fazer pedagógico em todos os ciclos e 

segmentos, em especial da Escola Grapiúna. 

 
A partir da nossa análise do Regimento Referência da Escola Grapiúna e da 

PPPGE encontramos uma incongruência desses, com os parâmetros de avaliação, 

denominado de “Indicadores para o Acompanhamento da Aprendizagem”, visto que, 

naqueles, há o registro de Línguas e Literatura como áreas do conhecimento para os 

primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental, contudo, em relação à 

construção de saberes para área de Línguas e Literatura no Ciclo da Pré- 

adolescência – CPA – fase III, os saberes direcionados a LM são os mesmos que o 

da LE. No Ciclo da Adolescência – CAD – fases I, II e III, verificam-se apenas 

parâmetros para LER-ESCREVER-FALAR-OUVIR em Língua Portuguesa, 

apresentando a ausência dos mesmos para o ensino de línguas. 

 
Daí um dos nós. Na primeira constatação de LM e LE nos mesmos moldes 

avaliativos do CPA. Cabe perguntar: Será que essa característica se deve a uma 

iniciativa de desestrangeirização da língua nas aulas de E/LE da Escola Grapiúna, 

ou indicia uma falta de sistematização e por que não dizer de inconsistência teórico- 

metodológica para o ensino de E/LE. 

 
Quanto aos indicadores do CAD se vê uma distinção entre os saberes de LM 

e LE, embora não haja nenhuma referência de saberes no Regimento nem na 

PPPGE, dedicados a LE. O que caracteriza mais um nó e uma lacuna, na qual 

empreendemos nossa perspectiva de desestrangeirização da língua, que 

acreditamos poder interferir de modo positivo na formação e ação do professor de 

espanhol por possibilitá-lo realizar práticas significativas através das linguagens 

midiáticas, reais e ficcionais apropriadas ao universo dos aprendizes em seus 

contextos particulares. 

 
Para situar melhor nossas proposições, faz-se necessário caracterizar os 

documentos que nos permitiram conhecer e analisar as ações desenvolvidas no 
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contexto da Escola Grapiúna, com ênfase nas suas implicações pedagógicas no 

trabalho realizado nos CFH. 

 
 

 
3.1.1. O Regimento Referência 

 
O Regimento Referência da Escola Grapiúna é um documento que como o 

próprio nome sugere, referencia procedimentos, composição, organização e 

funcionamento de cada segmento da escola. Registra o histórico da organização e 

normatização das unidades escolares que compõem a rede municipal de ensino. 

Nele figuram as características da Proposta Político Pedagógica da escola, pois 

explicita aspectos ligados a gestão escolar, bem como a concepção de currículo, 

saberes, e, avaliação que norteiam as ações implementadas para o bom 

funcionamento dos eventos envolvidos nas práticas que significam pelo/no ensino- 

aprendizagem. 

O regimento traz ainda que “a defesa dos objetivos e princípios constantes no 

documento visam à construção de uma escola realmente pública e de qualidade, 

que materialize em seus tempos e espaços a denotação a que se propõe a Escola 

Grapiúna que é o de “lugar de todos nós”, com vistas à superação da escola como 

empresa, a “mercoescola”. Nesse sentido, estabelece os eixos norteadores da 

proposta da Escola Grapiúna: 

 Construção de uma escola que possibilite o acesso ao conhecimento 

universal e regional; 

 Construção de uma escola que considera a formação na sua totalidade; 

 Escola como tempo de vivência cultural; 

 Escola como experiência política de educação e participação coletiva; 

 Escola capaz de redefinir seus aspectos formadores; 

 Escola capaz de assegurar a vivencia de cada idade de formação sem 

interrupção; 

 Escola capaz de assegurar a construção de uma nova identidade de seus 

profissionais. 
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O documento além de contemplar o aspecto disciplinar e regulador interno da 

gestão das escolas, como previsto pela LDB 9394/96 em seu capítulo 24, traz o 

aspecto pedagógico, de modo a exprimir como se ver nos eixos norteadores citados 

a filosofia de ensino que a instituição se pauta. Embora as questões relacionadas a 

metodologias, saberes, pressupostos teóricos estejam mais claramente descritas na 

Proposta Político Pedagógica, que é a fonte primária dos elementos que compõem o 

texto do Regimento. Assim, como resultado de um trabalho em diálogo, Proposta 

Político Pedagógica e Regimento Referência, são instrumentos que norteiam a partir 

dos esforços coletivos os modos de pensar e de agir na e para a educação. 

 
 

 
3.1.2. A Proposta Político Pedagógica 

 
A Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna é o documento que 

caracteriza as abordagens e objetivos propostos, bem como as concepções de 

sujeito e escola que se deseja construir. Estrutura as bases e princípios que 

garantam o direito à permanência dos sujeitos na escola, vez que construída com a 

participação coletiva, prevê meios e possibilidades de estar atenta às reais 

necessidades de formação dos seus partícipes, de modo a permitir a inclusão social 

e cultural desses sujeitos. Estabelece ainda, a organização dos tempos e espaços 

dos CFH, situando as características de cada ciclo e seus contextos de 

aprendizagem atrelados à fase de desenvolvimento humano adequado, visto que 

 
 

A organização do Ensino Fundamental em ciclos operacionaliza, de 
forma mais ampla, um enfrentamento sério à questão da 
reorganização do tempo na escola e da não aprendizagem, contendo 
uma perspectiva educacional onde há respeito, entendimento e 
investigação sobre os processos sócio-cognitivos de produção do 
conhecimento pelos quais passa cada educando. A ação consciente 
dos educadores é fundamental, tendo em vista um olhar de 
continuidade e garantindo que as dificuldades dos educandos sejam 
superadas no decorrer de cada ciclo (ITABUNA, 2004a, p.8). 

 
 

A partir de tal proposição, pode-se inferir que para a ação docente estar apta 

à garantia dos pilares da Escola Grapiúna, deve-se oportunizar momentos de 



74 
 

 
 

 

reflexão e avaliação coletiva, com a participação de todos os segmentos para 

redimensionar sempre que necessário a PPPEG aos objetivos a que se propõe. 

Considerando que a proposta é arrojada e bastante significativa, é fundamental que 

tanto o aluno quanto o professor sejam considerados em uma visão mais 

humanitária e menos racional, desprovida de quaisquer aspectos sociais e 

emocionais, como seres que compartilham de um mesmo espaço e tempo de 

aprendizagens, com vivências e aspirações pessoais a serem consideradas para 

juntos construírem o conhecimento a ser alcançado. Visto que, a PPPEG deve 

garantir ao professor, as condições para a compreensão e observação dos 

fenômenos envolvidos nas relações de aprendizagem. 

 
A Proposta pressupõe uma visão de currículo, com seus princípios 

metodológicos, de avaliação com indicativos e possibilidades de mediação, 

apresenta ainda a distribuição de carga horária, e da organização dos ciclos e 

demais mecanismos estruturantes. Quanto à visão de currículo na acepção da 

Escola Grapiúna, esse não é visto como uma lista de conteúdos a serem 

trabalhados, mas, como o conjunto de todas as experiências pedagógicas realizadas 

pelos sujeitos, durante seu estágio em cada ciclo, sejam elas intencionais ou não. E 

a avaliação, é concebida como processo contínuo e formativo, que funciona como 

diagnóstico tanto para o professor quanto para o aluno, e, que a partir dos dados 

deve orientar novos encaminhamentos para a efetivação de uma relação ensino- 

aprendizagem significativa. 

 
Acrescente-se também, que ele revela um passo importante da gestão 

democrática para a educação ilustrando a parceria que a LDB 9394/96 propõe em 

seus artigos 12, 13 e 14, acerca das atribuições do estabelecimento de ensino, dos 

professores e sistemas de ensino, respectivamente, na missão de fazer da escola 

um local que considere “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um” como um 

imperativo ético, e não como um favor que podemos conceder uns aos outros. 

(FREIRE, 2011, p.58), para de fato construir uma escola democrática, de qualidade 

e transformadora. Assim, tem-se nesse documento um instrumento importante para 

promover a reflexão sobre as mudanças necessárias rumo às transformações que 

coloquem a escola pública em sintonia com as demandas do contexto em essa que 

se insere. 
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3.1.3. Os Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem 

 
 
 

Os Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem caracterizam de  

forma qualitativa os avanços e retrocessos dos educandos, definindo os parâmetros 

a serem avaliados em cada ciclo de desenvolvimento. Desde o ano de 2010, 

apresentam-se em forma de pauta eletrônica num sistema informatizado chamado 

IRIS15. É um documento com caráter oficial que substitui o “boletim” utilizado no 

sistema de seriação, pois, embora contendo parâmetros para avaliar a 

aprendizagem, baseia-se em descrições e não em notas. Nas descrições são 

considerados alguns aspectos, tais como: as atividades cotidianas, o compromisso 

com o trabalho educativo, o interesse, a assiduidade e pontualidade, bem como o 

percurso do desenvolvimento das atividades, apontando os avanços e dificuldades a 

serem mediados pelo professor no processo de formação e aprendizagem. 

 
A avaliação tem que incidir sobre aspectos globais do processo, 
inserindo tanto as questões ligadas ao processo 
ensino/aprendizagem como as que se referem à intervenção do 
professor, ao projeto curricular da escola, à organização do trabalho 
escolar, à função socializadora e cultural, à formação das 
identidades, dos valores, da ética, etc., enfim, ao seu Projeto Político- 
pedagógico. Assim, não mais procede pensar que o único avaliado é 
o aluno e seu desempenho cognitivo (BRASIL, 1994). 

 
 

 
Na modalidade de CFH a avaliação é considerada processual, e todos os 

segmentos são avaliados, pois professores, alunos, pais, e, não docentes participam 

(ou ao menos) devem participar do acompanhamento sobre questões de 

aprendizagem e das demais questões que envolvem o funcionamento da escola. O 

documento que está organizado por áreas do conhecimento e ciclos, apresenta 

indicadores globais e específicos, que por sua vez correspondem aos parâmetros de 

 
 SIM – quando o aluno consegue alcançar os objetivos propostos de modo 

satisfatório; 

 

 

 

15 
Sistema gerenciado pelo Núcleo de Tecnologia Municipal – NTM da cidade de Itabuna-Ba. 
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 PARCIALMENTE – quando os alunos conseguem alcançar os objetivos 

propostos, porém com algum grau de dificuldade específico; 

 AINDA NÃO – quando o aluno não consegue alcançar os objetivos propostos; 

 NÃO AVALIADO – geralmente, esse parâmetro está relacionado a alunos 

com baixa frequência, que não realiza as atividades propostas e impossibilita o 

acompanhamento do seu desempenho. 

 
É valido ressaltar que existe a possibilidade de o professor adicionar outros 

indicadores que ele julgue necessário às áreas de conhecimento que trabalha além 

dos que já estão postos no documento, já que cada aluno tem suas especificidades 

no processo de aprendizagem e, os professores, modos peculiares de empreender 

os mecanismos da sua abordagem de ensinar. Porém, deve-se ter claro que para o 

fortalecimento das escolas da rede, é preciso viabilizar o diálogo dessas mudanças, 

de modo que estas novas inserções sejam comunicadas a todos os núcleos através 

de seus coletivos internos para possíveis articulações entre a rede, a fim de 

enriquecer o trabalho coletivo e ajudar as escolas a se constituírem como espaços 

verdadeiramente educativos e democráticos. 

 
A lógica da avaliação prevista pelos CFH baseia-se no acompanhamento das 

habilidades e competências desenvolvidas pelos sujeitos em formação, pois apesar 

de não haver retenção ou reprovação nos ciclos, dado que a progressão é 

automática, os registros contribuem para que sejam trabalhadas nos ciclos 

posteriores as defasagens conceituais apresentadas ao longo da formação. 

Acrescente-se aqui um parêntese, que a progressão automática tem sido um grande 

problema, sobretudo quando os alunos chegam ao ensino médio, pois quando as 

defasagens não são trabalhadas nos ciclos com a devida atenção, implicam na 

estagnação desses alunos no ensino médio, que sem as competências e  

habilidades básicas desenvolvidas não acompanham o ritmo da série em curso. 

Lembrando que, no ensino médio volta-se a trabalhar no sistema de seriação, com 

todas as características que lhe compõe. 

 
Em suma, o Regimento Referência, a Proposta Político Pedagógica e os 

Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem, constituem documentos 
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interligados, em estreita relação que fazem parte da história e organização do 

ambiente escolar, daí nosso interesse em analisá-los. 

 
Considerá-los como apoio e norteadores dos “fazeres” da Escola Grapiúna 

representa à assunção de uma postura política definida, pelo bem comum a que 

essa escola se propõe que é considerar a formação humana num espaço público e 

com qualidade. Uma vez que, esses documentos “apontam que a escola formará 

esses sujeitos coletivos na medida em que os tornam partícipes da construção de 

espaços escolares humanizados” (BRASIL, 1994). 

 
 
 

3.2 Uma reflexão crítica-comparativa dos documentos que norteiam a Escola 
Grapiúna: convergências e divergências 

 
 
 

Neste estudo, situar as concepções de língua materna e estrangeira 

propostas nos documentos que norteiam os processos de construção do 

conhecimento da Escola Grapiúna, significa reconhecer que a partir da análise 

atenta e crítica desses documentos delineiam-se as relações interacionais que 

existem entre concepções de língua e sua efetivação nas práticas letradas que se 

dão dentro e fora da escola. Pois, em se tratando do processo de significar-se 

na/pela linguagem, interessa-nos a avaliação constante da prática, tendo em vista 

que no contexto global que vivenciamos é imprescindível um novo olhar sobre “o  

que quer e o que pode” o sujeito, através da língua. 

 
Em nossa análise optamos por comparar primeiro os três documentos, a fim 

de descrever o panorama global das ações previstas por esses, e em um segundo 

momento, passamos a análise crítica e específica dos Indicadores de 

Acompanhamento de Aprendizagem dos ciclos CPA e CAD, já que acreditamos 

serem esses os responsáveis por explicitar mais diretamente as concepções de 

línguas subjacentes a prática em sala de aula. Diante da mudança de seriação para 

ciclos na Escola Grapiúna, buscar-se-á em nossas análises e considerações 

explicitar os pontos convergentes e divergentes na efetivação de um currículo que 

reconhecendo o “novo” sirva para adaptar o “antigo”, de modo a possibilitar e propor 

caminhos que vislumbrem ressignificações das concepções de sujeito, língua e 
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conhecimento, que no contexto escolar se dá impreterivelmente via proposta 

curricular. 

 
A questão central, que nos preocupa, enquanto pesquisadores do campo 

aplicado é saber justamente quais as ações empreendidas na prática pedagógica 

que permitem ao sujeito inserção na cultura digital, na cultura do conhecimento, na 

cultura da globalização. Assim, iniciamos nossa análise a partir do excerto da 

PPPEG, acerca dos conteúdos escolares, os quais foram correlacionados aos 

saberes estabelecido da área de Língua Portuguesa e, quando existentes, á área de 

LE, e mais os Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem, dos ciclos CPA e 

CAD: 

 
(01) Os conteúdos escolares devem partir e priorizar o estudo e 
investigação dos vários aspectos da cultura local: a história, a 
economia, a política, a geografia, as linguagens, num permanente 
movimento dialético entre o geral e o particular, entre o universal e o 
local, entre o global e o específico, entre o que é comum e o que é 
singular (PPPEG, ITABUNA, 2004a, p.2). 

 
 

 
Ligados ao aspecto de cultura local, julgamos que nos saberes de Língua 

Portuguesa propostos para os CFH, evidencia-se um tratamento a tal abordagem, 

ainda que não muito explícito, em 

 
(02) Reconhecer e respeitar diferentes dialetos e registros; - Noção 
de variação linguística, dialetos (regionais, sociais, etários e por 
sexo); registro (muito formal, coloquial e íntimo); variação linguística 
e valores socioculturais ideológicos (PPPEG, ITABUNA, 2004a, p.2). 

 
Embora, não seja explicitado nestas abordagens um diálogo possível e claro, 

entre a cultura regional com a cultura global nos Indicadores de Acompanhamento 

de Aprendizagem, se repetem algumas vezes a perspectiva de se trabalhar com 

aspectos locais. Como é possível ver, no explicitado abaixo: 

 
(03) Conhecer textos da Literatura Regional, lendo-os, analisando- 
os e produzindo-os; - Noção de cultura regional e popular. Aspectos 
e textos da cultura regional e popular (PPPEG, ITABUNA, 2004a, p. 

3). 

 
Contudo, pode-se afirmar que nos Indicadores de Acompanhamento de 

Aprendizagem do CAD não há nenhum indício de tratamento a questões locais. Nos 
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parâmetros de Línguas do CPA, considerando que são concebidas em uma mesma 

acepção LM e LE, temos sobre um indício da perspectiva de trabalhar a língua, 

sobretudo, sob os aspectos geográficos, no excerto 

 
(04) Percebe os diferentes usos da língua em relação a diferentes 
situações de interlocução (situações formais e informais) e a 
aspectos geográficos e sociais (CPA). 

 
 
 

Embora, esteja previsto na PPPEG, sobre o CPA que este ciclo deve dar 

continuidade e aprofundar o ciclo anterior, acrescentando-se um conjunto de novos 

conhecimentos, tais como as noções de cultura, o estudo geopolítico, que ampliem 

as noções próximas do meio para compreender ordens mais gerais, não é visível em 

nenhum dos parâmetros um tratamento específico a tais abordagens. 

 
A ausência de referência de saberes no CAD, que deem conta de trabalhar a 

partir da língua e das linguagens, a investigação dos aspectos que constituem 

situações de nível global, e, consequentemente suas implicações no local, 

infelizmente, caracteriza um descompasso entre discurso da proposta e objetivos 

específicos dos ciclos, que, segundo Almeida Filho (2007, p.39), desvirtuam o 

comprometimento com o ensino de línguas, posto que 

 
...objetivos confusos para o ensino de língua estrangeira na escola 
básica contribuem para o embaçamento da questão pública do 
ensino das línguas. Como o produto dessas distorções na área de 
objetivos aponta-se um ensino de idiomas no cotidiano escolar sem 
um mínimo de eficácia... Em decorrência, acaba se instalando uma 
impressão difusa de descompromisso do ensino da língua 
estrangeira com a formação educacional. 

 
 
 

Nesse sentido, de fortalecer os objetivos que primam por uma consciência 

político – linguística do ensino de LE na escola básica, que reiteramos nosso 

propósito de conhecer as concepções de língua que norteiam o currículo da Escola 

Grapiúna, não apenas com cunho de crítica no sentido de desaprovação, senão de 

fazer pensar sobre o que de fato está posto, e o que nos é possível ressignificar, 

para atender os parâmetros da nova ordem mundial. E, sobre o papel da Escola 
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Grapiúna nessa nova ordem, temos na PPPEG a importância de estarmos 

conectados a esse contexto, em 

 
(05) É preciso garantir nas escolas o acesso aos conhecimentos 
universais, que dizem respeito aos conteúdos, saberes e habilidades 
que contribuem para a formação geral do sujeito, como a escrita, a 
leitura, o cálculo realizando sua articulação com o estudo e a 
investigação dos conhecimentos que a cultura regional e popular 
produz. É fundamental que os sujeitos possam se valer do que é 
regional, local, singular para compreender o universal e que possam 
também dominar conhecimentos universalmente necessários para 
interferir na sua realidade (ITABUNA, 2004a, p.3). 

 
 
 

Na nossa análise não conseguimos visualizar de modo concreto como os 

saberes de LM e LE podem oportunizar ao sujeito interação com a sua realidade a 

partir do conhecimento da cultura local, apesar de trazer no indicador de LE do CAD, 

como parâmetro avaliativo, o seguinte 

 
(06) Identifica as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas 
de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo 
plurilíngue?(CAD). 

 
Inferimos nesse parâmetro, que perceber-se como parte integrante de um 

mundo plurilíngue passa pelo crivo do perceber-se como sujeito de um local, com 

suas características peculiares e a partir daí, identificar como as línguas cooperam 

nos sistemas de comunicação, ou seja, é preciso aclarar de que modo esse objetivo 

pode ser alcançado. Como por exemplo, explicitando através de que linguagens 

especificamente, nas áreas de LM e LE poderão ser efetivados tais diálogos e 

possibilidades. Acrescente-se a isso, que esse parâmetro deveria estar previsto 

como indicador global a ser alcançado ao longo das fases do Ciclo em estudo, ou 

seja, estivesse posto como um objetivo geral de LE para Escola Grapiúna, visto que 

o excerto citado como parâmetro na PPPEG encontrasse na seção de objetivos a 

serem alcançados ao longo dos quatro anos do ensino fundamental nos PCNs 

(BRASIL, 1998, p.66), como podemos observar a seguir 

 
Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, espera-se com o 
ensino de Língua Estrangeira que o aluno seja capaz de: 

 
  identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que 

cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte 
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integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o papel 
hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado 
momento histórico. 

 

 
Pelo aspecto norteador que os PCNs apresentam, é muito válido pautar o 

trabalho docente em seus objetivos e metas propostos, porém deve-se atentar aos 

modos como chegar a tais objetivos considerando as condições e necessidades do 

ambiente escolar. Contribuindo assim para que o processo de aprendizagem ganhe 

autenticidade e passe a refletir usos reais da LE nas práticas comunicativas do dia a 

dia, deixando de apenas cumprir o papel de tarefas escolares com fins à construção 

de conhecimento de estruturas gramaticais e de listas de vocabulários. 

 
Embora, seja afirmada na PPPEG que a concepção de saberes propostos por 

essa Escola visam superar a ideia de compartimentalização do conhecimento em 

áreas isoladas, percebe-se mais uma vez, a ausência de critérios claros que 

norteiem a prática. Como se verifica nos trechos abaixo: 

 
(07) “os saberes aqui organizados não são o “currículo em si” e nem 
um “rol de conteúdos”, mas sim, elementos sinalizadores de um 
currículo que será construído nas escolas, nas salas de aula e em 
outros espaços da ação educativa intencional, com a participação 
ativa dos sujeitos envolvidos nessa prática (professores, alunos, pais, 
coordenadores, diretores, educadores e não docentes)” (ITABUNA, 
2004b, p.2). 

 
 

(08) As escolas, a fim de se constituírem como espaços 
verdadeiramente educativos, precisam superar a concepção de 
aprendizagem centrada na transmissão-recepção de informação e 
saberes (PPPEG, ITABUNA, 2004a, p.3). 

 
 
 

A partir, dos elementos analisados pode-se afirmar que a questão de dar um 

novo tratamento aos conteúdos, de trabalhá-los via “temas da vida” como são 

chamados na Proposta, trouxe alguns problemas de ordem prática. Perdeu-se o fio 

condutor de se trabalhar com as diversas linguagens, de modo a estar condizente 

com as demandas atuais, sinalizando assim a necessidade de uma orientação 

pedagógica. Pois, apesar de existir nas escolas da rede, coordenação pedagógica, 

que tem segundo o Regimento Referência por atribuições orientar a prática do 

professor em sala de aula nas diversas áreas do conhecimento, não há um trabalho 
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para os professores de línguas estrangeiras, visto que não possui coordenador 

específico para estes. 

 
Assim, considerando pelo menos duas das atribuições do coordenador 

pedagógico, versadas no Regimento Referência da Escola Grapiúna, temos os 

seguintes itens, 

 
 

 
(09) “Assessorar individual e coletivamente os 
educadores/educadoras docentes no trabalho de sala de aula” 
(ITABUNA, 2004b, p.15). 

 
(10) “Investigar e analisar a realidade vivencial do educando, junto 
com outros atores do processo educativo docentes e Equipe Diretiva, 
conhecendo a história da comunidade, a fim de que a ação educativa 
possa melhor atender a todos os educandos em seu processo de 
desenvolvimento global, redirecionando permanentemente o 
currículo” (ITABUNA, 2004b, p.15). 

 
 
 

Dado esses elementos, nos parece válido pontuar que a ausência de uma 

assessoria individual ao professor de línguas incide dentre outros pontos, na 

“desqualificação” da área, consequentemente do processo de ensino-aprendizagem. 

Considera-se nas escolas, sobretudo, de ensino público que ensinar línguas se 

reduz a transmitir regras gramaticais e traduções de palavras de textos didatizados, 

para tanto, não se vê necessidade de contribuir para instrumentalizar o profissional 

dessa área. Como aponta Moita Lopes (2001, p.181), 

 
Em geral, no que se refere a questões de uso da linguagem em sala 
de aula, os professores são treinados na utilização de técnicas, 
típicas de métodos específicos de ensino, sem que lhes seja dado 
conhecimento de natureza teórica sobre a linguagem em uso na sala 
de aula (incluindo os processos de ensinar e aprender línguas) e fora 
dela. Isso quer dizer que são treinados a partir de certos modismos 
sobre como ensinar línguas, isto é, recebem uma formação pautada 
em dogmas. 

 
 
 

Nessa visão, o tratamento dado à disciplina de LE, é de engessamento, de 

produto acabado, como um pacote de regras e dogmas a ser encaminhado via 
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professor para os alunos em sala de aula, em todo e qualquer contexto de 

aprendizagem. E, como uma espécie de ilusionismo, essa prática “configura” um 

processo de aprendizagem de línguas no ambiente escolar. O que em grande parte 

deve-se as condições de desvalorização e desqualificação dos profissionais  em 

suas redes de ensino. Pois, 

 
cada vez há uma percepção mais clara dos profissionais de que a 
inferiorização e desvalorização de seu trabalho e de sua condição 
docente está estreitamente associada à inferiorização dos coletivos 
populares, de suas experiências e saberes e da instituição pública 
que os acolhe (ARROYO, 2011, p.80). 

 
 
 

A Escola Grapiúna traz uma série de deslocamentos porque propõe outra 

identidade, ou seja, ela tenta em sua proposta e em seu regimento inaugurar outros 

processos de identificação, diferentes daqueles existentes quando da organização 

em séries. Podemos ver isso no excerto abaixo como está clara a imposição de uma 

nova forma de pensar aos sujeitos que compõem esta escola, ou seja, para a Escola 

Grapiúna 

 
É preciso reconhecer os trabalhadores da educação como sujeitos 
centrais na construção da Escola Grapiúna, portanto faz-se 
necessário garantir programas de formação continuada que lhes 
permitam participar efetivamente da construção dessa escola. É 
preciso assegurar também aos profissionais da educação uma 
formação que os reconheça como sujeitos socioculturais, com 
direitos a tempos, espaços e condições de participação na cultura” 
(ITABUNA, 2004, p.4). 

 
 
 

Dessa forma, não há como desconsiderar o papel que o professor assume no 

contexto escolar, pois apesar de não ser o soberano, e único detentor de poder e 

saber em sala de aula, considerando que adotamos a concepção freiriana de que 

“ensinar exige aprender”, logo o professor é um eterno aprendiz, a ele cabe gerir a 

efetivação e a aquisição do conhecimento sendo imprescindível investir em sua 

capacitação e condições de trabalho. 

 
Afinal, tornar o aluno competente discursivamente passa, sem 
dúvidas, pela capacidade da escola e do professor em oportunizar 
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situações de aprendizagem significativas, ou seja, situações que de 
fato possam satisfazer tais necessidades (TAGLIANI, 2011, p.135). 

 
 
 

Vale salientar que segundo a PPPEG, a aprendizagem 

 
não é apenas fruto de acumulação de novos conhecimentos aos 
esquemas de compreensão que os alunos já têm e sim de uma 
reestruturação desses esquemas a partir do estabelecimento de 
relações entre os conhecimentos que já possuem e os novos com os 
quais se defrontam, o que se pretende é que os alunos aprendam a 
organizar seus próprios conhecimentos e estabelecer entre eles para 
enfrentar novos problemas e atuar no mundo (ITABUNA, 2004a, p.9). 

 
 

 
Esse encaminhamento nos leva a inferir que a concepção de aprendizagem 

adotada pelos CFH, é tomada como um processo que vai além da simples 

decodificação dos signos e dos símbolos. Porém, na prática, sobretudo no que 

concerne a aprendizagem de uma LE, os dados dão conta de um processo  

contrário, o que inviabiliza a possibilidade de se usar a aprendizagem de línguas 

como espaço para se compreender, na escola, as várias maneiras de se viver a 

experiência humana (BRASIL, 1998, p.24), como podemos visualizar nos excertos 

da próxima seção que se referem especificamente aos Indicadores de 

Acompanhamento de Aprendizagem dos ciclos CPA e CAD. 

 
 

 
3.2.1 Os indicadores da Escola Grapiúna: parâmetros praticáveis? 

 
Mas o que são mesmo estes tais indicadores? Como citado na seção anterior, 

eles aparecem nas pautas eletrônicas da rede municipal de ensino de Itabuna onde 

os professores devem registrar, assinalando alguns dos indicadores enquanto 

descrição do aluno, percebido em suas dimensões de sujeito da Escola Grapiúna. 

Esses indicadores são divididos em três dimensões, a saber: uma dimensão 

psicomotora, uma afetiva e outra cognitiva, e mais especificamente apresenta os 

indicadores por área de conhecimento, tais como: Expressão, Ciências Sociais, 

Ciências da Natureza e Matemática. Porém, nosso foco volta-se apenas para área 

de Expressão nas perspectivas da LM e LE. 
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Enquanto força de lei, tais parâmetros irão orientar as práticas discursivas do 

poder, enquanto exercício para poder estabelecer sua concepção de sujeito e de 

língua. Nessa perspectiva, poderíamos falar da violência simbólica em termos da 

teoria da reprodução, como também de estabelecer regras e não possibilitar 

condições a realização do que se propõe, já que, 

 
Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a 
impor significações e a impô-la como legitimas, dissimulando as 
relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua 
própria força, isto é, propriamente simbólicas, a essas relações de 
força (BOURDIEU; PASSERON, 2008, p. 25). 

 
 
 

Daí, afirmam Araújo e Ferreira (2011, p.97) que “não há neutralidade no 

ensino, tudo é ideológico” e isso não se dá sem que haja uma relação política de 

poder impor ao outro suas representações em processos de identificação como 

podemos perceber, sobretudo, no campo da educação através das políticas 

educacionais. Não se pode esquecer de que “ensino e linguagem estão ligados por 

uma natureza que se constrói socialmente por meio da própria linguagem com os 

sujeitos envolvidos nessa(s) ação/ações” (ARAÚJO; FERREIRA, 2011, p. 98). 

 
Podemos pensar que é pelo discurso que as políticas educacionais impõem 

seus modelos de ser e poder ser para poder-saber aos indivíduos os quais ocupam 

funções de sujeito e devem estar sob a ordem desse discurso. Cabe reafirmar que, 

quase sempre, esses modelos não ocorrem pela falta de condições para sua 

efetivação, ficando apenas no plano do discurso e ausente na prática, do fazer 

acontecer o conhecimento no espaço escolar. 

 
Nessa perspectiva, podemos perceber nos Indicadores para o 

Acompanhamento da Aprendizagem algumas incongruências. Comecemos por dizer 

que no CPA os parâmetros estabelecidos para o acompanhamento de LE são os 

mesmos de LM, ou seja, as duas línguas são concebidas como similar, ao que não 

nos é possível informar se esta concepção de similaridade seja uma tentativa de 

desestrangeirizar a LE, ou uma lacuna de entendimento dos processos de ensinar e 

aprender uma LE. Se tomarmos por base essa perspectiva de desestrangeirização 
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da LE, perceberemos um tratamento de aprendizagem significativa ao considerar a 

língua em sua função sociointeracional, como se vê nos excertos: 

 
(11) Utiliza a língua oral para intercambiar suas ideias, experiências e 
sentimentos, adotando uma atitude respeitosa frente às contribuições 
dos outros no processo de situação comunicativa (ITABUNA, 2004c, 
CPA). 

 
(12) Compreende discursos orais e escritos, interpretando-os com 
uma atitude crítica e aplica a compreensão dos mesmos a novas 
situações de aprendizagem (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
(13) Percebe a função social e interativa da linguagem escrita, 
ampliando seu sentido e significado, a partir da própria realidade 
(ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
(14) Identifica e valoriza a cultura e as produções artísticas regional, 
local e global (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
 
 

Dado esses parâmetros, infere-se que o sujeito está inserido em um contexto 

de aprendizagem que reconhece na língua um instrumento de expressão que 

permite tanto através dos discursos orais como escritos a possibilidade de entender, 

explicar e significar na/pela linguagem. Evidencia-se ainda, ao menos nesses 

primeiros excertos, que as estruturas mecânicas, sobretudo de reprodução de 

discursos dos textos, e apreensão de estruturas gramaticais não fazem parte da 

concepção de línguas empreendidas por esta escola. Assim, o aluno demonstra 

competência linguística não por saber repetir a regra gramatical da LE, mas por 

saber usá-la em suas negociações de sentido nos processos de compreensão e de 

produção oral e escrita. 

 
Nesse viés, o aluno é considerado como sujeito do seu discurso como se 

mostra em: 

 
(15) Argumenta e defende oralmente suas ideias (ITABUNA, 2004c, 
CPA). 

 
(16) Apropria-se progressivamente de novas palavras, ampliando o 
seu vocabulário, entendendo os seus significados e empregando-os 
corretamente (ITABUNA, 2004c, CPA). 
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Em contrapartida, temos uma característica peculiar à prática tradicional ao 

condicionar a apreensão do sentido aos elementos ritmo, fluência e entonação, 

como consta em: 

 
(17) Faz leitura, demonstrando perceber a necessidade de ritmo, 
fluência e entonação para a apreensão do sentido (ITABUNA, 2004c, 
CPA). 

 
 
 

Não desconsideramos a importância de tais elementos no ato de leitura, 

porém não se pode restringir a apreensão ou compreensão do lido apenas a esses 

elementos, o que aparece como divergente à proposta de se conceber a língua em 

seu aspecto sociointeracionista. Porém, em outro parâmetro vislumbra-se outro 

sentido para apreensão de um texto: 

 
(18) Compreende a intenção do autor e os recursos utilizados por ele 
para atingir seu objetivo, posicionando-se em relação ao texto 
(ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
 
 

Os excertos (17) e (18) situam a concepção de compreensão leitora, pelo 

menos sob dois aspectos: compreende-se um texto a partir dos elementos ritmo, 

fluência e entonação, bem como, ao conseguir confrontar as ideias do autor com 

suas ideias e vivências pessoais. O que nos leva a perceber que a construção do 

significado engloba aspectos interacionais, sobretudo, quando o aluno compreende 

a intenção do autor e imprime seu ponto de vista, o que “significa dizer que 

compreender envolve crucialmente a percepção da relação interacional entre quem 

fala, o que, para quem, por que, quando e onde” (BRASIL, 1998, p.89). 

 
Tem-se assim, uma acepção de compreensão pautada no papel do leitor 

diante de determinado texto, com vistas a expressar seu ponto de vista concordando 

ou discordando do autor. Vemos o leitor enquanto construtor de um sentido, que 

utiliza-se para tanto de estratégias como seleção, antecipação, inferência e 

verificação (KOCH, 2011). A autora cita ainda, que é preciso falar de um sentido 

para o texto, não do sentido do texto, e justifica que “na atividade de leitura 
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ativamos: lugar social, vivências, relações com o outro, valores da comunidade” 

(KOCH, 2011, p.19). 

 
Ainda quanto à leitura e a percepção de aspectos variados para se chegar a 

compreensão temos os indicadores: 

 
(19) Compreende a linguagem escrita como sistema de 
representação gráfica da linguagem oral (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
(20) Identifica e reconhece as características das tipologias textuais, 
percebendo que o texto lido tem diferentes sentidos (ITABUNA, 
2004c, CPA). 

 
(21) Percebe os diferentes usos da língua em relação a diferentes 
situações de interlocução (situações formais e informais) e a 
aspectos geográficos e sociais (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
 
 

O excerto (19) trata do reconhecimento da linguagem escrita como 

representação gráfica da linguagem oral, ao que acrescentaríamos que a escrita não 

espelha a fala, e, que seria interessante que o parâmetro sinalizasse esse aspecto, 

talvez propondo o reconhecimento dos limites entre a oralidade e a escrita, em 

textos de gêneros diferenciados por exemplo. O que se vê cobrado nos excertos 

(20) e (21) a identificação e reconhecimento das características das tipologias, e a 

percepção dos diferentes usos da língua em situações formais e informais, ilustra 

bem o que sugerimos no (19), pois é essencial envolver o aluno em atividades que 

eles mesmos construam suas hipóteses sobre determinado assunto, confirmando-as 

e/ou refutando-as, desenvolvendo assim sua autonomia na aprendizagem, visto que 

as aulas de propostas em LE devem ressaltar aquilo que leva o aluno a se 

reconhecer nas práticas que fazem sentido para a sua vida, sua realidade  

(ALMEIDA FILHO, 1993). 

 
Ainda sobre a importância da autonomia na aprendizagem, e de atividades 

que façam sentido, em especial na área de compreensão leitora, acreditamos que 

através da leitura o aluno “experimenta a tensão de dotar de significado um texto e 

se sente incitado a esforçar-se porque quer servir-se da informação que este 

contém” (COLOMER; CAMPS, 2002, p.91). Por isso, ratificamos a necessidade de 
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se pontuar parâmetros claros e coerentes para a aula de leitura, seja em LM ou LE 

na Escola Grapiúna. 

 
Quanto a produção escrita identificamos os seguintes excertos: 

 
(22) Produz texto, compreendendo a finalidade dele, sua intenção e a 
sua relação com outros textos diferentes funções: de registro, 
comunicativa, expressiva, informativa, literária, adequando-os às 
situações de uso (ITABUNA, 2004c, CPA) 

 
(23) Utiliza outros símbolos da linguagem escrita (sinais de 
pontuação, acentuação, gráficos etc) (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
(24) Produz texto escrito com unidade temática e sequência lógica e 
legibilidade (ITABUNA, 2004c, CPA). 

 
(25) Utiliza convencionalmente as regras ortográficas e gramaticais 
(ITABUNA, 2004c, CPA). 

 

Enquanto critérios para avaliar habilidades em LM, julgamos além de 

plausíveis, possíveis, contudo, diante das condições em que se dá a aula de LE, 

com uma carga horária reduzida de geralmente 02 (duas) horas aula semanais, o 

que cobra do professor um número muito grande de turmas, material insuficiente, 

formação inicial e continuada limitada, sem falar da baixa remuneração que gera um 

descontentamento e desprazer em trabalhar. Posso falar de tais situações com 

conhecimento de causa, por atuar há 09 (nove) anos como professora de LE das 

redes pública e privada, onde tanto em uma quanto em outra as situações se 

repetem. No caso, especialmente, do ensino de LE nos ciclos da rede da Escola 

Grapiúna, os fatos evidenciam que o trabalho na perspectiva dos excertos citados é 

no mínimo ilógica e irreal. 

 
Assim como a produção textual em LM requer um planejamento específico 

que possibilite ao aluno estabelecer pontes entre o conhecimento de mundo e as 

diferentes formas de organizá-lo em textos por meio da escrita (BRASIL, 1998), não 

é diferente em LE, todavia, na LE entra em jogo o conhecimento lexical para 

empreender a escrita de um texto, fato que em nenhum momento é mencionado nos 

indicadores, que por exemplo, poderia ser viabilizado pelo uso do dicionário, que 

além de enriquecer o repertório vocabular em LM, facilitaria a construção de 

pequenos textos em LE, já que no CPA III, que na seriação equivale ao 6º ano, seria 
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a produção mais provável e lógica. Segundo os PCNs dentre outros fatores a de se 

considerar que: 

 
As diferenças na organização textual têm papel fundamental em 
relação à produção de textos em Língua Estrangeira, além das 
diferenças no nível sistêmico entre as línguas. As pesquisas no 
campo de estudos contrastivos em relação aos sistemas e à 
organização textual de línguas diferentes têm chamado a atenção 
para a importância de que o professor tenha acesso a esses 
contrastes para colaborar na aprendizagem das habilidades 
comunicativas de produção. Muitas dificuldades na produção de 
textos orais e escritos são causadas pelas diferenças entre a língua 
estrangeira e a língua materna no que se refere, por exemplo, às 
diferenças entre os sistemas fonológicos e sintáticos, e em relação a 
como as línguas organizam a informação em textos. Um exemplo  
são os modos diferentes de organizar uma conversa informal ou um 
texto escrito expositivo em línguas diferentes (BRASIL, 1998, p. 97- 
98). 

 
 
 

Assim faz-se necessário, portanto, entendermos o ensino de LE, não como 

pertencente a uma área isolada, “estranha” e “estrangeirizada”, mas como parte de 

um universo vasto e plural, que tem como por objetivo central a interlocução entre os 

sujeitos. Como citado anteriormente, os parâmetros do CAD são específicos para LE 

ou LM, assim temos na área de leitura em LM a seguinte proposição: 

 
(26) Lê, de forma autônoma, apreendendo o sentido global do texto, 
fazendo uso de diferentes procedimentos de leitura (localização, 
antecipação, inferência, seleção, conferencia, etc)( ITABUNA, 2004c, 
CAD). 

 
Em, contraponto em LE, temos sobre a mesma habilidade de leitura, a 

proposição 

 
(27) Lê e compreende vocábulos em situações práticas (lazer, 
internet, aulas, avaliações, etc) (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
 
 

Percebe-se nesses dois excertos, duas visões distintas de língua, no excerto 

(26), considera-se a autonomia do aluno durante a leitura, concebe-se os diferentes 

procedimentos de leitura de modo bastante claro e coerente, por outro lado, quando 

trata-se da leitura em LE, temos um parâmetro aparentemente mais prático, por 

prever leitura e compreensão, porém não se fala em situação global do texto, mas 
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de vocábulos. O que nos faz pensar em listas de vocabulário adaptados as 

situações que o parâmetro chama de “situações práticas”. 

 
E, mais adiante temos alguns aspectos ligados a interpretação e 

compreensão de textos em LM, 

 
(28) Interpreta textos, conjugando as duas linguagens – verbal e não 
verbal – reconhecendo a sua finalidade por meio da identificação dos 
gêneros textuais (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
(29) Estabelece e identifica relações entre textos reconhecendo as 
diferentes ideias apresentadas sobre o mesmo tema em um único 
texto ou em textos diferentes (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
(30) Compreende o texto não como um simples agrupamento de 
frases, mas como um todo harmonioso em que há laços, 
interligações, relações entre suas partes (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
(31) Identifica efeitos de sentido produzidos por recursos 
expressivos, ortográficos ou morfossintáticos, bem como os 
decorrentes do uso da pontuação, escolhas de palavras ou 
expressões em textos variados (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
(32) Identifica as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto? (ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
 
 

Nesses parâmetros visualizamos aspectos que caracterizam um texto, desde 

a consideração de textos nas versões verbais e não verbais, até a questão da 

coerência e coesão, e, dos efeitos de sentido a serem ativados a partir dos gêneros 

em textos diversos. Fato que corrobora com nossa acepção de leitura, qual seja, 

como um processo que envolve a interação entre conhecimento de mundo do sujeito 

leitor, das informações presentes no texto e da intenção do autor, dado 

especificamente comprovado pelo excerto (32), sobre as marcas linguísticas como 

identificação do locutor e interlocutor do texto. 

 
Para promover os objetivos de leitura, sobretudo, de compreensão geral do 

texto é preciso que a linguagem veiculada seja parte das vivências e do mundo do 

sujeito. É preciso sucumbir o objetivo de apenas ler para retirar informações do texto 

de modo mecânico e tradicional, pois como afirma (KLEIMAN, 2000, p.35) a leitura 
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que não surge de uma necessidade para chegar a um propósito não é propriamente 

leitura. 

Quanto a compreensão de textos em LE, percebe-se o foco na tradução e 

apreensão de vocabulários, sem nenhuma referência a textualidade, aos aspectos 

de coesão e coerência, de interlocução, de intenções, levando-nos a inferir que a 

leitura se processa como decodificação cujo, sentido prescinde do texto e/ou do 

autor, fato vislumbrado no excerto seguinte, 

 
(33) Compreende e faz traduções de textos, utilizando as expressões 
e vocabulários estudados?(ITABUNA, 2004c, CAD). 

 
 

Nessa perspectiva, tem-se a concepção de língua estrangeira como um 

código a ser decodificado, o que inviabiliza a possibilidade de o aluno se envolver 

nos processos de construção de significados nessa língua, que se constitua em um 

ser discursivo no uso de uma língua estrangeira (BRASIL, 1998). Não se pode 

perder de vista que no processo de ensino-aprendizagem de LE o conhecimento de 

mundo, pode ser ativado assim como ocorre em LM, para elaborar e verificar 

hipóteses de leitura sobre o assunto do texto, inferir significados, identificar ideias 

principais e secundárias do texto, estabelecer objetivos e definir estratégias de leitura, 

associar imagens e texto verbal na construção de sentidos, entre outros 

procedimentos (BRASIL, 1998; JUNGER, 2002; MOITA LOPES, 2003). 

Não há nenhuma referência ao menos em LE sobre a produção de textos, 

nem de pequenos diálogos, nem de escritas virtuais a exemplo, de emails, blogs, ou 

outras redes sociais. Como se essa habilidade só fosse possível em LM, posto que 

em língua materna se observa o seguinte parâmetro 

 
(34) Produz textos utilizando recursos do padrão escrito como 
paragrafação, pontuação e demais sinais gráficos, obedecendo às 
regras ortográficas, com coesão, coerência e clareza?(ITABUNA, 
2004c, CAD). 

 
 
 

Como professora de E/LE da Escola Grapiúna, reconheço que as dificuldades 

dos alunos em habilidades mínimas como escrever um texto simples em LM são 

consideráveis (não reconhecem paragrafação, pontuação, técnicas de coesão e 
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coerência), o que dificultaria esperarmos a produção de grandes e complexos textos 

em LE, contudo é possível iniciarmos um trabalho de aproximação entre os alunos e 

a necessidade de expressar via escrita, verbal ou não verbal, seus desejos, ideias e 

projetos cotidiano através da LE. Escrever um email, postar comentários, ilustrar 

alguns dados nas redes sociais em LE, podem ser algumas possibilidades de 

trabalho com a produção escrita. 

 
Assim, através dos parâmetros do CPA e CAD, percebe-se que apesar do 

CPA trazer LM e LE como similares no campo da avaliação não se tem a clareza de 

como se viabilizar alguns objetivos nas aulas de LE, como os que se veem em (14), 

(17), (25), por exemplo. Consoantes aos dois parâmetros, CPA e CAD, fica patente 

que o trato com a LM é distinto de LE. Enquanto, inferimos as potencialidades 

empreendidas nas aulas de LM, sobretudo nos indicadores do CPA, percebemos as 

lacunas para o ensino de LE. 

 
A LE aparece nos indicadores como uma espécie de língua “acessório” cuja 

funcionalidade parece servir apenas a situações artificiais de comunicação, como 

por exemplo, ter domínio de vocábulos bem pontuais, tais como: termos da internet, 

saudações, profissões, numerais, dentre outros. Nesse sentido, o texto em LE 

pressupõe o reconhecimento de palavras e agrupamento de frases, não se 

considera as marcas linguísticas que evidenciam o locutor, interlocutor e as 

intenções do texto. 

 
Segundo os PCNs (BRASIL, 1998), o aprendizado de uma língua estrangeira 

visa proporcionar não só o conhecimento de mecanismos linguísticos, mas a 

apropriação dos bens culturais, além da possibilidade de inserção social e acesso à 

informação de forma ampliada. Corroboramos ainda com a perspectiva dos PCNs, 

ao citar que para aprender uma nova língua, o aluno faz associações do que está 

aprendendo com os conhecimentos linguísticos e metalinguísticos adquiridos em 

LM. E, da forma como estão postas as concepções de língua, LM e LE, nos 

Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem, o aluno não conseguirá 

perceber funcionalidade na LE, nem visualizar uma maneira de expressar-se por 

essa “nova” língua, tal qual ocorre em LM. 
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Nessas condições os professores se veem obrigados a adotar enfoques, 

métodos ou materiais que tenham pouca (ou nenhuma relação) com suas 

concepções pessoais sobre o que significa ensinar e/ou aprender uma LE 

(FERNANDEZ, 2010). Assim, ao professor de LE impõe-se a necessidade de 

aproveitar os conhecimentos prévios do aluno expressos em sua LM, para construir 

relações que possibilitem condições de utilizar a nova língua em contextos de 

interação, ou seja, em situações reais. 

 
Para Almeida Filho, 

 
Ensinar uma LE implica, pois, uma visão condensada e 
frequentemente contraditória (uma imagem composta) de homem, da 
linguagem, da formação do ser humano crescentemente 
humanizado, de ensinar e de aprender uma outra língua, visão essa 
emoldurada por afetividades específicas do professor com relação ao 
ensino, aos alunos, à língua-alvo, aos materiais, à profissão e à 
cultura alvo (ALMEIDA FILHO, 1993, p.15). 

 
 
 

Nesse sentido, delineia-se a necessidade de se pensar em uma política 

linguística de LE na Escola Grapiúna, onde sejam considerados todos os elementos 

que constituem o processo de ensino-aprendizagem. Como se prever nas 

Orientações Curriculares é necessário “dar-lhe um sentido (ao Espanhol) que supere 

o seu caráter puramente veicular, dar-lhe um peso no processo educativo global 

desses estudantes, expondo-os à alteridade, à diversidade, à heterogeneidade”. 

(BRASIL, 2006, p.129). 

 
 

 
3.3. A prática de leitura em LE: possibilidades para preencher lacunas 

 
 

 
Em tempos de tantos avanços e modificações no modo de viver e ser dos 

sujeitos no contexto contemporâneo, o contato com novas culturas, novos 

conhecimentos, e novos significados, se torna uma necessidade inevitável. Sua 

viabilização pode ser possível através do aprendizado de uma LE. Dessa forma, 

pode-se dizer que a aula de LE deve permitir ao aluno aprender mais sobre si 
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mesmo e sobre um mundo que é plural, marcado por valores culturais diferentes e 

maneiras diversas de organização política e social (BRASIL, 1998). Assim, 

sugerimos que esse processo de aprendizagem se dê via leitura. 

 
A ênfase na habilidade leitura em LE faz sentido, pois é difícil vislumbrar o 

contato do aluno, sobretudo, da rede pública de ensino, com a língua meta que não 

seja através da leitura. Mas infelizmente, nas aulas de LE o texto é, inúmeras vezes, 

usado como pretexto para o estudo de regras gramaticais, de vocabulário ou de 

outro aspecto formal que o professor considerar importante ensinar. Assim o texto 

perde sua função essencial de provocar efeitos de sentido no sujeito leitor, para ser 

apenas o lugar de reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas, cuja 

funcionalidade parece prescindir dos autores, e a leitura em consequência perde seu 

efeito interativo e social. 

 
Mas o que é leitura? Como a concebemos neste estudo? 

 
Quando falamos de leitura a primeira ideia que se configura é de 

decodificação de símbolos e códigos para chegar à compreensão do escrito,  seja 

em LM ou LE. Porém, aqui no nosso estudo a concebemos em uma acepção mais 

ampla, como uma atividade social, o que a insere na perspectiva sociointeracional 

de linguagem. Essa, por sua vez adere à tese de que as “propriedades específicas 

das condutas humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, 

possibilitado especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 

instrumentos semióticos” (BRONCKART, 2009). 

 
Ainda segundo esse autor, 

 
O homem é, efetivamente, um organismo vivo, dotado de 
propriedades biológicas e que tem comportamentos; mas é também 
um organismo consciente, que se sabe possuidor de capacidades 
psíquicas que as ideias, os projetos e os sentimentos traduzem. 
(BRONCKART, 2009, p.24). 

 
 
 

Ao que acrescentamos que “linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente” (FREIRE, 2011) sendo ela o processo de expressão das ideias, dos 

projetos e dos sentimentos traduzidos. A leitura é também ato social, uma vez que o 



96 
 

 
 

 

leitor se percebe como sujeito social, não apenas como objeto de ensino e passa a 

perceber também o outro como sujeito social, configurando um processo por 

excelência de interação. Segundo Coracini (2002) o sujeito é um ser social e 

ideologicamente constituído, sendo inviável toda e qualquer possibilidade de 

produção de sentido fora desse contexto. 

 
Consideramos que ler em uma LE é um desafio ao sujeito leitor, visto que a 

produção de sentidos é mais complexa dada a familiarização necessária com o 

vocabulário da LE, mas que pode ser acessado a partir dos contextos propostos  

pelo professor em ação ao confrontar aspectos da vivência dos sujeitos através da 

leitura em LM. Nessa perspectiva, entendemos que a leitura em ambas é um 

processo ativo de constante interação leitor – texto – autor, que viabiliza o processo 

de significação do conhecimento, ou seja, é uma atividade que se realiza com vistas 

ao uso real. 

 
A ênfase na compreensão leitora em LE faz sentido, pois é difícil vislumbrar o 

contato do aluno, sobretudo da rede pública de ensino, com a língua que não seja 

através da leitura. Mas infelizmente, nas aulas de LE, o texto é inúmeras vezes, 

usado como pretexto para o estudo da gramática, do vocabulário ou de outro 

aspecto que o professor considerar mais importante ensinar (como constatado em 

nossa análise). Assim o texto perde a sua função essencial de provocar efeitos de 

sentido no sujeito-leitor, para ser apenas o lugar de reconhecimento de unidades e 

estruturas linguísticas cuja funcionalidade parece prescindir dos autores, e a leitura 

em consequência perde seu efeito interativo e social. 

 
Sobre essa prática mecanicista e esvaziada de sentido no trato com a leitura, 

muitas vezes sistematizadas pelos discursos oficiais e aqui em especifico, nos 

Indicadores de Acompanhamento de Aprendizagem da Escola Grapiúna, Freire 

(2011, p.51) usa sua experiência em determinado contexto para afirmar 

 
Eu não poderia assessorar um governo que, em nome da primazia 
da “aquisição” de técnicas de ler e de escrever palavras (...), exigisse 
de mim ou simplesmente sugerisse que eu fizesse a dicotomia entre 
a leitura do texto e a leitura do contexto. Um governo para quem a 
“leitura” do concreto, o desvelamento do mundo não são um direito 
do povo, que, por isso mesmo, deve ficar reduzido à leitura mecânica 
da palavra. 
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Nessa perspectiva, vê-se a necessidade de restituir à língua(gem) sua função 

interacional seja em LM ou LE. E quanto ao “bom” ensino de leitura na escola temos 

que 

 
A condição básica e fundamental para um bom ensino de leitura na 
escola é a de restituir-lhe seu sentido de prática social e cultural, de 
tal maneira que os alunos entendam sua aprendizagem como um 
meio para ampliar suas possibilidades de comunicação, de prazer e 
de aprendizagem e se envolvam no interesse por compreender a 
mensagem escrita (COLOMER; CAMPS, 2002, p.90). 

 
 

O texto também não deve ser visto como um espaço provido de um sentido 

preestabelecido uno, completo como um fim em si mesmo, incapaz de sofrer 

desconstruções durante o ato da leitura. Pois, nessa lógica não é possível conceber 

o sujeito-leitor como ser social, complexo e plural, no sentido dialógico bakhtiniano 

de que há outros sujeitos de um contexto social que de certa forma, moldam suas 

crenças, valores e pensamentos. Esse tipo de leitor, passivo, não consegue se 

perceber na leitura como construtor de significados, ao contrário se vê como 

adivinhador de um sentido já dado no texto. É preciso fazer do texto um veículo de 

ideias e mensagens reais, porque segundo as autoras 

 
É nesse uso real, portanto, que o ato de leitura ativa e integra todos 
os processos e conhecimentos que são necessários para o seu 
funcionamento, e é nisso que o aluno experimenta a tensão de dotar 
de significado um texto e se sente incitado a esforçar-se porque quer 
servir-se da informação que este contém (T.COLOMER; A. CAMPS, 
2002, p.91). 

 
 

E ainda nessa perspectiva, temos em Rojo (2009, p.115) que 

 
 

a linguagem não ocorre em um vácuo social e que, portanto textos 
orais e escritos não têm sentido em si mesmos, mas interlocutores 
(escritores e leitores, por exemplo) situados no mundo social com 
seus valores, histórias, desejos e constroem seus significados para 
agir na vida social. 

 
Daí cabe à escola democratizar o acesso aos vários tipos de discursos que 

circulam através dos textos verbais e não verbais na sociedade, e reafirmamos seja 

em LM ou LE, pois independente de ser materna ou estrangeira, estamos tratando 
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de um instrumento de interação entre o sujeito e o mundo, que envolve uma “atitude 

responsiva” (BAKHTIN, 1995), envolve palavra. Mas o que é a palavra? “A palavra é 

uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros..., a palavra é o território 

comum do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN, 2009, p.117), fundamentando-se, 

pois, em uma concepção sociointeracional de linguagem, que é a abordagem que 

nos filiamos nesse estudo. 

 
Para situarmos melhor as concepções que adotamos em nossa pesquisa, 

quais sejam; de língua como processo de interação e de leitura sob a perspectiva 

sociointeracionista, julgamos necessário fazer uma breve descrição das noções de 

língua, sujeito, texto e (des)construção de sentido, uma vez que tais noções 

interferem diretamente no tratamento didático dado à leitura. São basicamente três 

as noções de língua, a saber: a língua como representação do pensamento, como 

estrutura e como interação. Essas respectivamente pressupõem um sujeito 

psicológico, assujeitado e ativo. Por sua vez, seguindo a mesma ordem, 

apresentamos as noções de texto. 

Na primeira concepção de língua, o texto é visto como um produto do 

pensamento do autor, nada mais cabe ao leitor que captar essa representação 

mental. Na segunda concepção, temos o texto como produto da decodificação de 

um emissor a ser decodificado, o leitor só precisa conhecer o código, num papel 

essencialmente passivo. Na concepção interacional de língua, os sujeitos são vistos 

como atores/construtores sociais, e o texto passa a ser o lugar da interação em que 

a compreensão deixa de ser entendida como uma representação mental ou como 

decodificação, para contemplar o processo de desvelamento do que é lido, do não- 

dito, das entrelinhas, a interação entre o leitor e o texto é o fundamento da 

compreensão. 

Por sua vez, as noções supracitadas refletem as perspectivas teóricas e 

metodológicas que norteiam à leitura, quais sejam: Mecanicista, Psicolinguística, 

Interacionista e Sociointeracionista, que podemos correlacionar às classificações de 

Kato quanto a direção do fluxo de informação que estas pressupõem: ascendente – 

do texto para o leitor; descendente do leitor para o texto; e ascendente/descendente 

ou descendente/ascendente - resultando num processo interativo. 
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A concepção mecanicista revela a importância de se decifrar letras, palavras 

em busca de entendimento do texto, fato que acreditamos ser importante, porém, 

não assegura a compreensão. 

 
A psicolinguística considera que o objetivo da leitura é a compreensão e 

abrange a perspectiva de língua como interação. No modelo interacionista surge o 

objetivo de conciliar os elementos – leitor e texto – na complexidade existente no ato 

da leitura, que não exclui a participação ativa do sujeito-leitor e nem a “intenção” do 

texto para (des)construção dos sentidos. Quanto a essa perspectiva Kleiman (2004, 

p.23) diz que 

 
A leitura é justamente o contrário de tudo o que é mecânico: são os 
elementos relevantes ou representativos os que contam, em função 
do significado do texto, a experiência do leitor é indispensável para 
construir o sentido, não há leituras autorizadas num sentido absoluto, 
mas apenas reconstruções de significados, algumas mais e outras 
menos adequadas, segundo os objetivos e intenções do leitor. 
Quando a leitura é entendida como interlocução, tal quais outras 
atividades de linguagem é que o texto pode ser tomado como um 
conjunto. 

 
 
 

Nesse viés, temos a concepção sociointeracionista, que é muito próxima da 

concepção interacionista, porém acrescenta o componente sócio-histórico no 

processo de compreensão e (des)construção do conhecimento, afinal quando 

falamos de sujeitos, falamos de sujeitos históricos, social e culturalmente situados. 

Acreditamos que na concepção sociointeracionista a leitura seja considerada como 

construção de significados, numa perspectiva de interação entre dois mundos: o do 

leitor e o do autor do texto, e que o processo de “desestrangeirização” passa a ser 

mais efetivo nessa abordagem. 
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3.4 O espanhol para a Escola Grapiúna: alguns caminhos 

 
 
 

A partir da nossa análise, foi possível identificar algumas lacunas na relação 

discurso dos referenciais da Escola Grapiúna e sua prática efetiva nas aulas de LE, 

principalmente, devido ao fato de não tratar essa língua como prática social, que 

numa relação dialógica “constitui o sujeito e promove suas relações com o outro” 

(ROCHA, 2010, p.59). Dessa forma, torna-se urgente especificar objetivos mais 

claros e possíveis para aproximar-se das necessidades e anseios do sujeitos em 

formação. 

 
Nesse contexto, buscamos na concepção de desestrangeirização, uma 

tentativa de possibilitar um trabalho em sala de aula mais significativo com 

apresentação de temas e conflitos do universo do aluno de modo a gerar 

problematizações e a ação dialógica (ALMEIDA FILHO, 1993, p.43) engendrada na 

perspectiva de leitura que aqui adotamos, a sociointeracionista. Pois, como afirma 

Souza (2011, p.38), “só se aprende na medida em que se desloca de si e se abre 

para o diálogo com o outro e com o mundo, experimentando-se novos modos de 

construção e de significação do estar no mundo”. 

 
Assim, tomamos como ponto de partida as características das atividades 

utilizadas em situação de desestrangeirização da língua, propostos por Almeida 

Filho (2008, p.103), que podem ser reconhecíveis por alguns traços distintivos, a 

saber: 

 
 A atividade se parece com tarefa realizada na primeira língua para 

comunicação verdadeira; 

 Associa a Língua alvo ao que já se sabe na LM; 

 É apropriada, relevante e significativa aos aprendentes; 

 Pressupõe hiato de informação que o aluno quer preencher ao procurar 

saber de outros, algo que percebe não saber, ao desejar opinar sobre 

questão do seu interesse; 

 Contextualiza o uso em porções discursivas maiores do que a situação 

pedagogizada, do que o texto do dia; 

 Faz do aluno um participante que interage e negocia, e 
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 Faz pensar enquanto amplia chances de interação. 

 
Alguns critérios podem ser úteis ao professor nesse contexto, diante dos 

materiais que ele dispõe em suas aulas de LE, por exemplo, em relação ao livro 

didático, deve-se considerar se o material é autêntico e apropriado as necessidades 

dos sujeitos contemplados pelo currículo da Escola Grapiúna; se os exercícios 

propostos incluem as fases de pré e pós-leitura; os gêneros textuais/discursivos são 

contemplados; o vocabulário é relevante e apropriado. 

 
Tal proposta, busca sugerir caminhos que possibilitem aos alunos perceber 

nas aulas de LE a realização de uma necessidade social. Pois, na 

contemporaneidade, com seus avanços e transformações, não cabe mais a 

concepção de linguagem como fixa, neutra e transparente, mas aquela que a vê 

como prática social, já que os elementos da vida social são linguística e 

discursivamente constituídos (ROCHA, 2010). 

 
O processo de ensino-aprendizagem nessa perspectiva se fundamenta na 

concepção de língua como interação, na medida em que a interlocução através 

dessa língua possibilita ao sujeito transitar por universos linguísticos diferentes 

(BAUMAN, 2005), demarcando sua participação ativa na vida social contemporânea. 

Nossa sugestão de trabalhar a língua como prática social, se vincula ao trabalho 

com gêneros, pois como afirma Bazerman (2006, p. 31) “os gêneros tipificam muitas 

coisas além da forma textual”. 

 
Sobre a importância do trabalho a partir dos gêneros, Rocha assevera que 

 
discurso é linguagem em uso. Assim sendo, defendemos que é 
através dos gêneros discursivos que organizamos nossas atividades 
sociais de linguagem e que, consequentemente, materializamos as 
interações com o outro em situações de comunicação propositadas e 
situadas, o que deve ocorrer também, no processo educacional 
(2010, p.71). 

 
 
 

Por sua vez, Bazerman (2006, p.31) diz que os gêneros são “fenômenos de 

reconhecimento psicossocial, que são parte de processos de atividades socialmente 

organizadas, (...) são parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades 
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sociais”. Assim, acreditamos que através dos gêneros podemos empreender um 

trabalho significativo de LE acercando o aluno com a materialidade de lidar com a 

língua nos seus mais diversos usos do cotidiano. 

 
Um outro aspecto importante a ser considerado é a função interdisciplinar que 

a aprendizagem de uma língua estrangeira é capaz de desempenhar no currículo. O 

ensino de LE pode ser conjugado com o de outras disciplinas, como, por exemplo, o 

da história, o da geografia, o das ciências físicas e biológicas, o da música, 

tornando-se possível viabilizar, na prática dos procedimentos didáticos, a relação 

entre língua estrangeira e o mundo social (BELO HORIZONTE, 2006, p.13). 

 
Nessa perspectiva, de trabalho a partir dos gêneros e numa dimensão 

interdisciplinar, reiteramos como passos para desestrangeirização da LE, posto que 

acreditamos ser um caminho possível e significativo de aproximação entre o aluno a 

LE e a sua prática efetiva nos contextos de comunicação que ocorrem dentro e fora 

da escola. 

 
Não apontamos aqui atividades em si, mas possibilidades de 

encaminhamentos para realização de atividades que se assemelhem as 

caracterizadas por Almeida Filho (2008) como precede no início deste texto, 

atividades desestrangeirizadas. Para tanto, contamos com os pressupostos dos 

PCNs de LE, no tocante as orientações didáticas para o ensino de leitura em LE. 

 
Os PCNs (BRASIL, 1998) trazem em seu texto sobre a justificativa social para 

a inclusão de LE no ensino fundamental que dentre outras possibilidades, a 

aprendizagem de leitura em LE pode ajudar o desenvolvimento integral do 

letramento do aluno e que essa prática pode colaborar no desempenho do aluno 

como leitor em sua língua materna. E acrescenta ainda, que o objetivo é envolver o 

sujeito desde o inicio do curso na construção do significado (BRASIL, 1998, p.92) de 

modo a dar menos ênfase aos conteúdos sistêmicos da língua. 

 
Para o êxito da leitura sugere especial atenção ao menos a três formas de 

conhecimento, a saber: conhecimento de mundo, conhecimento textual e 

conhecimento sistêmico. O conhecimento de mundo relaciona-se à vivência dos 

sujeitos: problemas sociais da cidade, estado e do país; a convivência entre as 
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pessoas; a divisão do trabalho com base nas identidades sociais, opção sexual entre 

pessoas da sua cultura e a do(s) país/países da língua meta. O conhecimento 

textual, antes de qualquer coisa deve valorizar a função social que veicula o texto e 

deve contemplar também os tipos de textos que o sujeito esteja mais familiarizado 

em LM, ou seja, dar ênfase aos diversos gêneros textuais/discursivos. O 

conhecimento sistêmico, por sua vez, envolve a atribuição de significados aos 

diferentes aspectos que compõem o texto, no nível fonológico, sintático e semântico; 

a identificação e pertinência do uso de conectores nas relações semânticas, e, o 

reconhecimento dos diferentes textos a partir dos indicadores de organização 

textual. 

 
Nesse sentido, ratifica-se que o trabalho de compreensão leitora deve sempre 

vincular o uso da língua a sua função social, mostrando ao sujeito que existe uma 

vinculação entre o que se faz na escola e o que é realizado no mundo, e as 

possibilidades de se continuar aprendendo fora da sala de aula nos usos efetivos da 

construção social dos significados. Não podemos perder de vista o impacto da 

tecnologia na sociedade e no ensino o que nos remete a uma proposta de trabalho 

voltada para os gêneros nas suas mais indistintas formas. 

 
Nesse viés, temos que 

 
a compreensão é uma atividade com propósito definido, pois aqueles 
que estão envolvidos nesse processo estabelecem objetivos quanto 
a finalidade do ato de compreender em que estão engajados (ler um 
jornal, ouvir uma noticia, ler uma bula, (...) definem objetivos de 
compreensão específicos) (BRASIL, 1998, p.89). 

 
 

 
Nas orientações didáticas é possível visualizar que o propósito para a leitura 

definido pelo professor definirá o nível de compreensão do texto e que o trabalho 

pode se dá em três fases que são a pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na pré-leitura o 

sujeito é sensibilizado e estimulado a lançar inferências sobre o que vai ser lido, 

ativa o conhecimento prévio em relação ao seu conhecimento de mundo e situa o 

texto identificando o discurso do autor ao público, onde e quando foi publicado, quais 

interesses serve, de modo a evidenciar a leitura como prática sociointeracional 

(BRASIL, 1998, p.92). 
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Na fase da leitura, o sujeito de fato (des)constrói os sentidos do texto, 

atentando ao sentido conotativo e denotativo evocados pelas palavras, é também o 

momento de o sujeito descobrir o significado das palavras desconhecidas a partir 

das pistas contextuais, e perceber que não é necessário conhecer todos os itens 

lexicais para ler. Já na pós-leitura, “o foco essencial é no relacionamento do mundo 

do aluno com as ideias do autor” (BRASIL, 1998, p.92). Esse momento é destinado  

a pensar sobre os significados produzidos durante a leitura, a provocar efeitos de 

ação e reação e avaliação crítica sobre a abordagem do autor (essa prática é quase 

sempre inexistente nas aulas de leitura de LM e LE pois se baseiam em concepções 

tradicionais de leitura). 

 
Em suma, consoante aos parâmetros o trabalho de compreensão leitora 

através de uma LE deve contribuir para que o sujeito possa 

 
vivenciar uma experiência de comunicação humana,(...) no que se 
refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo 
sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as visões de  
seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um mundo 
plural e de seu papel como cidadão de seu país e do mundo 
(BRASIL, 1998, p.67). 

 
 
 

Nessa perspectiva, a leitura assume sua função sociointeracional, mas não se 

pode desconsiderar que as proposições encaminhadas até aqui, só serão válidas se 

o contexto educacional prover meios e condições de o professor trabalhar, como 

também o professor deve dar sua contribuição, que pode começar por preocupar-se 

com os planejamentos de suas aulas, de modo a dar feedback sobre os avanços e 

dificuldades dos alunos, promover a partir dos gêneros o interesse por diferentes 

tipos de materiais de leitura, estimular no campo da leitura a previsão, hipótese e 

revisões das ideias do que foi lido, para manter em cada aula o interesse, motivação 

e participação. Enfim, sem medo de estabelecer metas tais quais se estabelece no 

ensino de LM, claro, sem perder de vista algumas limitações ligadas ao ciclo, idade  

e fase do desenvolvimento. 

 
3.5 As pontes da (in)formação: UESC e a Escola Grapiúna 



105 
 

 
 

 

Para Coracini (2007, p.22), “a identidade dos sujeitos professor e aluno é 

construída pelo imaginário social que, ao mesmo tempo em que constrói as auto- 

imagens de um e de outro, é por elas construído”. Diríamos que ela é maquinada 

pelo Estado através de suas políticas educacionais que impõem no imaginário social 

quem devem ser e como ser. Nessa perspectiva, (LAWN, 2001, p.120) afirma que 

“as tentativas do Estado para criar novos tipos de professores para as novas 

orientações da política educativa, originadas em diferentes períodos deste século, 

têm sido as principais formas pelas quais a identidade do professor tem sido 

construída e mantida”. 

 
A identidade do professor tem constituído um diferencial frente as ações 

efetivadas no contexto escolar, e, como forma de confrontar as imposições dos 

discursos oficiais do Estado e as reais demandas do campo de formação dos 

professores é que estabelecemos a necessidade de um diálogo entre a  

Universidade Estadual de Santa Cruz e a Escola Grapiúna, tendo como instrumento 

de interlocução o Projeto Acadêmico Curricular (doravante PAC) do curso de Letras. 

Pois, conforme o PAC (2010) é um documento que 

 
subsidia-se, principalmente a partir dos preceitos legais, do resultado 
de uma pesquisa efetuada com alunos e egressos do curso (...). 
Acrescente-se contribuições do corpo docente diante da necessidade 
de adequação a outra realidade no que diz respeito ao perfil do 
profissional que se adéque às exigências da região e, no sentido 
macro, nacional, enquanto ensino de línguas e de literaturas. 
(ILHÉUS, 2010, p.6) 

 
Nesse viés, realizamos uma reflexão acerca da formação do professor de 

línguas no contexto atual e os impactos do PAC de Letras da Universidade Estadual 

de Santa Cruz na formação inicial dos professores de Espanhol da nossa região. 

Vez que essa é uma instituição formadora que abrange grande parte do sul e 

extremo sul baiano, ou seja, nosso contexto imediato, onde são formados nossos 

futuros professores de E/LE. Acrescente-se que dentre os objetivos da UESC nos 

chamou atenção o compromisso de formar profissionais competentes e aptos a 

exercer suas atividades em todo e qualquer ambiente educativo16, aqui nos 

 
 

 

 

16 
Projeto Acadêmico Curricular (PAC) do curso de Letras da UESC (2010). 
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deteremos especificamente à condição dos professores de E/LE formados no curso 

de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e ênfase em Língua Espanhola. 

 
O tratamento dado à formação do professor deve primar pela conscientização 

desses profissionais, de modo a possibilitá-los meios de refletir sobre seu trabalho 

como elemento que cria condições para as adequações necessárias a melhoria do 

ensino e consequente transformação da escola, da educação e da sociedade. Como 

corrobora Almeida Filho (1993) que o trabalho do professor não pode prescindir de 

constante reflexão e experimentação, senão por um processo de auto-avaliações 

refletidas e reavaliações guiadas por uma sensibilidade aos desejos e necessidades 

dos alunos. 

 
Como professora da Escola Grapiúna, tenho recebido alunos da UESC para 

fazerem seus estágios na área de Língua Espanhola, e percebo o estranhamento 

que lhes causa a formatação de alunos em ciclos e não em series, a diferença de 

habilidades demonstradas pelos alunos dos CFH uns leem outros não, uns 

escrevem outros não, reduz a prática desses futuros profissionais, alunos da UESC, 

a exercícios de mera “cena teatralizada” de aprendizagem, pois por não conhecerem 

as peculiaridades dessa modalidade apenas realizam jogos e brincadeiras que 

preveem apenas decorar e decodificar vocábulos da LE, frustrando sua própria 

prática e as reais necessidades dos alunos durante o período. Não estamos aqui 

culpando esses futuros profissionais, mas a ausência de diálogo entre a 

Universidade e a Escola Grapiúna. 

 
A LDB 9394/96 estabelece nos artigos 61 e 62, que 

 
a formação de profissionais da educação deverá ter como 
fundamentos a associação entre teorias e práticas, além do 
aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino, devendo, ainda, esta formação ocorrer em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, em universidades e 
institutos superiores de educação. 

 
 
 

Essa formação prevista pela LDB é viável, mas o fundamental é que se 

proponha um diálogo entre a formação e as reais situações da vida prática. Apesar 

de reconhecermos que não é essencialmente pelo conhecimento do que irá ensinar 
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que se terá a compreensão de toda complexidade das mudanças que ocorrem, 

sobretudo, na educação, pois não há linearidade entre formação e atuação 

profissional, como pretendem os proponentes da política de formação. Assim, é 

válido ressaltar que cada momento histórico produz um projeto educacional 

condizente com os interesses políticos (ALVAREZ, 2010) a exemplo da implantação 

da Escola Grapiúna, o que passa a exigir além da formação inicial uma formação 

continuada que contribua para eficiência nas situações pedagógicas com as quais 

nos deparamos enquanto profissionais envolvidos com o trabalho das lingua(gens). 

 
Segundo os PCNs, 

 
Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na 
aprendizagem de línguas o que se tem a aprender é também, 
imediatamente, o uso do conhecimento, ou seja, o que se aprende e 
o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender 
línguas. Assim, caracterizar o objeto de ensino significa caracterizar 
os conhecimentos e os usos que as pessoas fazem deles ao agirem 
na sociedade. Portanto, ao ensinar uma língua estrangeira, é 
essencial uma compreensão teórica do que é a linguagem, tanto do 
ponto de vista dos conhecimentos necessários para usá-la quanto 
em relação ao uso que fazem desses conhecimentos para construir 
significados no mundo social (BRASIL, 1998, p.27). 

 
Desse modo, espera-se que o graduado em Letras demonstre múltiplas 

competências e habilidades para atuarem no campo de ensino de línguas. Temos 

uma contrapartida dessa necessidade na seguinte proposição do PAC: 

 
A UESC investiu e continua investindo em capacitação de seus 
professores das diferentes áreas do conhecimento visando à 
formação de profissionais competentes, tendo em vista o 
enriquecimento cientifico-cultural, as exigências do mercado de 
trabalho e o desenvolvimento socioeconômico, principalmente do 
contexto regional no qual está inserida (ILHÉUS, 2010, p.9). 

 
Conceber a linguagem como prática social passa pelo crivo da preparação 

profissional para o mundo do trabalho, da cidadania e da vida cultural, que podem 

ter como ponto de partida a pesquisa educacional com os aspectos inerentes e 

peculiares a cada contexto escolar. O documento traz ainda uma consideração 

acerca de pelo menos quatro dimensões fundamentais à prática: 
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 Na dimensão político-filosófica: esteja capacitado a pensar e compreender a 

realidade social, econômica e cultural, apoiando-se nas distintas áreas o 

conhecimento, para, então, interferir no contexto particular e global; 

 Na dimensão epistemológica: seja capaz de desenvolver estudos científicos, 

tendo como base constitutiva a relação teoria e prática, a partir de processos 

investigativos, e com vistas à produção e divulgação do conhecimento, 

propiciando inclusive a continuidade de sua formação de 

educador/pesquisador; 

 Na dimensão pedagógica: desenvolva a capacidade de articular ensino, 

pesquisa e extensão, na construção e divulgação do conhecimento, tendo a 

prática pedagógica como suporte; 

 Na dimensão das relações sociais: comprometa-se com o ensino público, 

enfrentando problemas referentes à prática educativa, como investigador 

sobre a linguagem e a educação, bem como sobre a formação humanística 

dos indivíduos. 

 
Nessas dimensões visualizam-se os princípios norteadores de um diálogo 

com as múltiplas faces do trato com a linguagem no contexto escolar. 

Especificamente, no que concerne aos componentes curriculares da área de Letras 

ênfase em Língua Espanhola da UESC, temos uma carga horária específica para a 

Linguística Aplicada ao ensino – aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira, e para os aspectos pedagógicos nas áreas de: Metodologia do Ensino 

de Língua Espanhola e Estagio Supervisionado de Língua Espanhola. E após 

reformulação da grade do curso passou-se a incluir as disciplinas do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) que segundo ementa trabalha com os métodos e 

técnicas da pesquisa linguística ou literária da LM ou LE e fundamentos para 

elaboração do projeto de conclusão de curso que geralmente consta pesquisa 

sistemática de questões linguísticas e ou literárias. 

 
Contudo, nosso foco se volta mais especificamente para o estágio que é um 

componente curricular cujas atividades desenvolvidas são a investigação na e da 

prática pedagógica. Segundo as ementas figuram da seguinte forma 
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Quadro 3: Ementas dos Estágios do Curso de Letras da UESC 
 
 

Estágio I: Pesquisa Pedagógica – 90 horas 

Ementa: Investigação do cotidiano da escola, identificando a estrutura da 

escola, a proposta educativa, a organização do trabalho escolar e a vivencia 

do ensino. 

Estágio II: Pesquisa Pedagógica Aplicada – 90 horas 

Ementa: Intervenção em instituições de educação básica com a finalidade de 

co-participar do cotidiano da escola, evidenciando aspectos identificados no 

estágio I – Pesquisa Pedagógica. 

Estágio III: Projeto de Extensão – 90 horas 

Ementa: Componente curricular, de abordagem teórico-prática, que objetiva a 

inserção do graduando na realidade educacional da escola pública ou em 

movimentos sociais, através da aplicação de projetos de extensão. Reflexões 

acerca da educação 

Estágio IV: Regência de Classe – 135 horas 

Ementa: Participação efetiva do graduando em todos os aspectos do processo 

de ensino e aprendizagem. Fundamentação teórica acerca do fazer 

pedagógico. 

 

Fonte: Ilhéus, 2010, adaptado. 

 
Apesar de evidenciar nessas ementas um momento de identificar a 

organização da estrutura escolar bem como se articula o ensino, de modo a permitir 

ao graduando intervir na realidade educacional da escola pública, ainda são 

frequentes estágios fragmentados e pouco coerentes com a proposta da Escola 

Grapiúna, talvez isso ocorra porque o graduando tem a possibilidade de escolher o 

colégio que irá estagiar bem como, o seguimento se em ensino fundamental ou 

médio. Porém, a de se considerar que se em nosso contexto existe as possibilidades 

de conhecer o ensino fundamental e o médio, que o seja feito metade em um, 
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metade em outro. Nessa perspectiva, acreditamos que o estágio na Escola Grapiúna 

na área de E/LE deixará de ser um procedimento burocrático de cumprimento das 

atividades previstas como observação, coparticipação e regência, para se 

transformar numa proposta dinâmica de projetos de ensino que articulem 

significativamente ensino, pesquisa e extensão. 

 
A aplicação de um estágio coerente resulta sem dúvidas, da relação dialógica 

e frequente da Universidade com a Escola, como pontes de parceria, que segundo 

Foerste (2004) caracteriza “uma possibilidade emergente de colaboração, 

cooperação, partilha de compromissos e responsabilidades”. A parceria UESC e 

Escola Grapiúna mostra que o caminho a ser trilhado é promissor, ficando a cargo 

de seus protagonistas o enriquecimento da formação inicial em prol do ensino 

público em todos os níveis. 

 
Para Celani (2001, p.21), 

 
O professor de línguas estrangeiras seria um graduado com 
habilidades para manusear o conhecimento de maneiras definidas, 
através de uma prática reflexiva, construída ao longo de um 
processo, com base em uma visão sociointeracional crítica da 
linguagem e da aprendizagem; um profissional envolvido em um 
processo aberto de desenvolvimento contínuo, inserido na prática, e 
não derivado de um método ou de um modelo teórico. 

 
Nessa perspectiva, espera-se que a formação do professor de línguas não o 

transforme em um técnico competente no uso de métodos ou modelos teóricos, em 

um falante proficiente da LE, em um conhecedor incorrigível das regras gramaticais, 

mas que se preocupe como se dá a produção do conhecimento no contexto de sala 

de aula, em constante interação entre teoria e prática. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
A partir da análise que nos propomos neste estudo pudemos confirmar a 

nossa hipótese de que a Proposta Político Pedagógica da Escola Grapiúna possui 

lacunas, sobretudo na área de LE. A concepção de língua materna é bem diferente 

da concepção de língua estrangeira, sendo essa considerada como um código a ser 

decodificado e reconhecido através de situações artificiais de “comunicação”, ao 

contrário da LM, que aponta indícios de uma língua para interação, sobretudo, no 

que se refere aos aspectos textuais propostos nos parâmetros avaliativos. Através 

da análise dos documentos referencia fica patente que quando os parâmetros são 

para LM, eles se mostram mais coerentes, claros e próximos da concepção 

sociointeracionista de língua, em detrimento da LE. Os parâmetros avaliativos para 

LE são evasivos, ou pouco claros, e quando tentam referir-se a questões práticas do 

uso da LE no dia a dia, limitam-se ao conhecimento de vocabulários pontuais e 

isolados de um contexto comunicativo real. 

 
No que concerne aos parâmetros do CPA que consideram LM e LE em uma 

mesma matriz de indicadores, o faz dando indício de nenhuma ou pouca 

sistematização no ensino de LE, vez que alguns parâmetros não são desenvolvidos 

a contento no trato com a LM e ainda assim são postulados para LE. Infelizmente, 

não existe uma proposta curricular voltada ao ensino de LE, como acontecem em 

outras escolas fundamentadas pelo mesmo regime de ciclos, e, que por esse 

instrumento tem desenvolvidos atividades positivas de (re)construção dos 

conhecimentos através da LE. 

 
Na proposta curricular da Escola Plural, por exemplo, é possível visualizar 

alguns objetivos claros e coerentes com a função social que a LE deve cumprir no 

espaço pedagógico, tais quais: promover a interação de forma cooperativa dentro do 

grupo, entre os colegas; organizar formas de desenvolver o trabalho escolar de 
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modo a incorporar os diferentes níveis e conhecimentos dos educandos e ampliar 

suas oportunidades de acesso; Iniciar o trabalho a partir das experiências e 

interesses; garantir ao aluno a construção de significados que possibilite a  

ampliação dos conhecimentos linguísticos; ajudar os alunos a confiar na própria 

capacidade de aprender. 

 
Outro dado que nos foi possível observar é que além da falta de uma 

sistematização do ensino de LE, faz-se necessário um diálogo entre a UESC e a 

Escola Grapiúna, no sentido de está redimensionando a formação dos futuros 

professores de espanhol que poderão atuar nessa escola, visto que na prática 

alguns não têm conhecimento de como é operacionalizado os CFH, e isso contribui 

muito para o insucesso nas aulas. Já que até nós professores envolvidos no 

processo temos nossas limitações e dificuldades em fazer um trabalho significativo. 

 
Como apontado em nosso estudo no período de estágio supervisionado do 

curso de Letras da UESC, o aluno em formação escolhe o segmento que vai atuar e 

geralmente escolhem o Ensino Médio, julgando ser mais fácil, ou que um ensino 

mais tradicional é viabilizado, sobretudo, por aulas que primam pelos conhecimentos 

gramaticais da língua alvo. Sugerimos que a exemplo de algumas faculdades 

particulares seja dada a possibilidade de esses alunos participarem dos segmentos 

fundamental e Médio, já que ao menos daria a eles uma visão do que é o ensino em 

CFH, até porque como seria se os novos professores só se encaminhassem para o 

Ensino Médio? E a base fundamental como ficaria? Aquém das novas tecnologias, 

teorias humanistas, intercâmbios de práticas significativas? Talvez. Pois, como 

afirma Silva (2010a, p.196) a preparação adequada do currículo e das efetivas 

práticas pedagógicas podem ter dois caminhos, ou contribuir à formação de 

professores conscientes e reflexivos, ou em contrapartida, a preparação inadequada 

pode dar continuidade ao círculo vicioso da formação de meros reprodutores de 

conhecimento. 

 
Não foi nosso objetivo aqui, dizer se a modalidade de CFH é melhor ou pior 

do que a seriação, mas uma coisa é notória os dois tem fundamentos diferenciados 

na prática pedagógica. Quiçá haja mais envolvimento entre aluno, professor e outros 

segmentos da escola nos CFH, porém não podemos negar que é um trabalho árduo 
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de busca constante por adaptar-se às novas redes de aprendizagem, afinal estamos 

na tão falada era da “inclusão”. Todavia, a emergência da “inclusão” saiu 

atropelando algumas etapas, como por exemplo, investir de fato em uma formação 

inclusiva do professor nesta nova configuração de ensino aprendizagem. Que não 

seja utopia, mas na realidade esperamos que o governo tenha um pouco mais de 

respeito com nossos profissionais da educação, e ao invés de enviar pacotes 

prontos a serem efetivados em todo e qualquer contexto, socialize pacotes 

construídos na/da prática e vivencia de cada professor em colaboração com seus 

alunos, com sua realidade, com sua escola. Configurando de fato, a exemplo da 

Proposta da Escola Grapiúna, ser o lugar de todos nós. 
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