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Ler pelo não 

Ler pelo não, quem dera! 

Em cada ausência, sentir o cheiro forte 

do corpo que se foi, 

a coisa que se espera. 

 

Ler pelo não, além da letra, 

ver em cada rima vera, a prima pedra, 

onde a forma perdida 

procura seus etcéteras. 

 

Desler, tresler, contraler, 

enlear-se nos ritmos da matéria, 

no fora, ver o dentro e, no dentro, o fora, 

navegar em direção às Índias 

e descobrir a América. 

 
    Paulo Leminski, São Paulo, 1987 
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RESUMO 

 

AULAS DE LÍNGUA ESPANHOLA: A LEITURA COMO PONTE NA FORMAÇÃO 

DE UM CIDADÃO CRÍTICO 

 

Márcia Aparecida Tinoco Pereira Caetano 

Orientadora: Professora Doutora Myriam Brito Corrêa Nunes 

 

 

 O objetivo desta pesquisa é descrever e discutir situações vivenciadas na sala de aula 

como professora de Língua Espanhola, tendo como foco o desenvolvimento da leitura em 

uma escola pública, no bairro Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Este estudo se concentra em 

minha escolha em observar as necessidades dos alunos, bem como ajudá-los a se tornar 

cidadãos e leitores críticos em seu ambiente social e profissional. A investigação não está 

alicerçada em uma pesquisa-ação, mas na narrativa e na reflexão crítica dos desafios, sucessos 

e frustrações pedagógicos. O arcabouço teórico que fundamenta minha prática de ensino está 

baseado na visão sócio-interacionista do discurso e do aprendizado; por esta razão, decidi 

focar meu estudo no papel que a leitura e a minha interação com os leitores tiveram na co-

construção do conhecimento e na construção de uma visão sócio-cultural dos leitores. Com o 

intuito de melhor entender o que realmente acontecia em minha prática pedagógica, apliquei 

vários instrumentos: tais como notas de campo, diários e questionários, entrevista com alunos. 

Apesar do baixo letramento dos alunos ou da falta de proficiência de leitura no início de 

nossas interações, o resultado da análise dos dados gerados aponta para a necessidade de 

reestruturar os objetivos do curso de Espanhol para que este possa tornar-se uma ponte entre a 

sala de aula e a vida real dos alunos. Podendo assim, melhorar o processo de significação de 

suas idéias, seus conceitos, preconceitos e suas dificuldades, bem como sua vivência social e 

cultural. 

 

 

Palavra-chave: Língua Estrangeira, leitura, letramento, cidadão crítico, ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE ABSTRACT 

 

LEARNING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE: READING AS A LINK TO 

THE FORMATION OF CRITICAL CITIZENS 
 

Márcia Aparecida Tinoco Pereira Caetano 

Supervisor: PdD Professor Myriam Brito Corrêa Nunes 

 

The aim of this research is to describe and discuss classroom events I have  faced 

when teaching Spanish with focus on reading development  in a public school at Maré in Rio 

de Janeiro. This study concentrates on my decisions to attend  students‘ needs as well as to 

help them  become critical readers and citizens  in their living or professional environment . 

The investigation is not framed as an action research but as a narrative of and a critical 

reflection on the pedagogical challenges, successes and frustrations. The theoretical 

framework which underlies my teaching practice is based on the socio-interactional view of 

discourse and learning; for this reason, I have decided to focus my study on the role the 

reading texts and my interactions with the readers have played in the co-construction of the 

reading knowledge and in the readers‘social cultural vision. With the intent of better 

understanding what really happened in my teaching practice I have employed several 

resources: such as field notes, diaries and questionnaires and interviews with students. In spite 

of readers‘low literacy or lack of reading proficiency at the beginning of our interactions, the 

results of the data analysis point to the necessity of restructuring the purposes of Spanish 

courses to become a bridge between classroom events and real life and in order to improve 

readers‘ process of meaning-making and their conceptions, misconceptions as well as their 

role in social and cultural background. 

 

Key words: Foreign language, reading, literacy, critical citizens, link  
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1 – PREFÁCIO: UM OLHAR PARA DENTRO DE MIM 

É curioso como não sei dizer quem sou. 

Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. 

Sou como você me vê. 

Clarice Lispector, 2011. 

 

 Tenho ciência de que uma dissertação tem prefácio ou introdução, mas lanço mão de 

ambos, conforme Nunes (2000), por acreditar que uma seção para apresentar-me se faz 

imperativo para que minhas reflexões possam ser melhor compreendidas no decorrer deste 

trabalho, e que, embora sendo uma ousadia, deem ao leitor desta pesquisa, desde seu início, a 

idéia de que o sonho desta realização tantas vezes me pareceu inatingível. E por acreditar nas 

palavras do poeta aqui estou: ―Se as coisas são inatingíveis... ora!/não é motivo para não 

querê-las.../Que tristes os caminhos, se não fora/a mágica presença das estrelas! (Mário 

Quintana, 1973) 

 Para iniciar este trabalho, faz-se necessário identificar o que motivou sua existência. 

Buscarei apontar minhas inquietações e reflexões a partir de minhas experiências, enquanto 

aluna leitora, dirigindo-me à minha prática em sala de aula como professora de Língua 

Espanhola, em escola pública do município do Rio de Janeiro, até chegar à realidade de 

pesquisadora em Linguística Aplicada. Por acreditar, como Bakhtin (2006), que somos frutos 

de nossas vivências pessoais e dos encontros que cada história nos permite experimentar, 

trago aqui a minha história para que talvez ela possa justificar o porquê de minhas escolhas no 

espaço acadêmico. 

 

2.1 Eu, aluna 

Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. 

Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser... 

Gonzaguinha, 1982 

 Menina pobre, da Vila Vintém, em Padre Miguel, comecei minha vida escolar aos sete 

anos, em escola pública do município do Rio de Janeiro. Filha de pai militar, soldado do 

exército, precisei diversas vezes mudar de endereço no decorrer do ano letivo. Tal fato 



desestruturou minha trajetória no processo de aprendizagem. Saía de uma escola no Rio, em 

agosto, e chegava a outra, no Amazonas, em setembro. Vale lembrar também que fui 

alfabetizada por uma avó analfabeta, mas que aprendia pela manhã, para me ensinar à tarde. 

 Aprender a ler na escola não deveria ser um problema, pois já conhecia o alfabeto e 

sabia relacionar as letras, além de gostar de ler. Lia em voz alta, com gosto, sempre que me 

era solicitado. Porém, era uma leitura técnica, decodificadora de signos, que não favorecia 

uma interpretação pessoal, apenas lia os sinais escritos e pronto. Assim, segui por toda a 

minha vida escolar, lendo mas não compreendendo, não transformando, não reinventando, 

não reconstruindo. 

 Cheguei à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras! 

 Foi um acontecimento! Afinal fui a primeira a conseguir tal feito na família e eu não 

poderia decepcionar. Mas foi difícil estar em uma instituição onde me sentia tão despreparada. 

Eu que sempre fui uma aluna dedicada e que tinha boas notas, passei a ser uma aluna de 

mediana para fraca, com muitas dificuldades na leitura dos textos acadêmicos, em relacionar 

diferentes e novos conhecimentos com a bagagem que eu trazia. Enfim, precisava ler muitas 

vezes um texto para poder compreendê-lo. Prossegui estudando e, com o tempo, as notas 

melhoraram. Contudo, a sensação ainda era de que me faltava algo que não conseguia atingir 

por mais que estudasse. Paralelamente, fui aprovada em concurso público na Marinha, como 

técnica em microfilmagem, o que acabou afastando-me dos estudos. Após um longo período, 

veio a formatura. Eu poderia deixar de lado esta parte adormecida, mas hoje a releio como um 

marco determinante em função de ter deixado um emprego público, que tantos almejam, para 

seguir minha real vocação, que era o magistério. Estar formada significava que havia chegado 

a hora de retribuir à sociedade a oportunidade de haver estudado em uma faculdade pública de 

excelência, como a em que me havia formado, Faculdade de Letras - UFRJ. Porém, a 

sensação de que me faltava algo ainda me perseguia, mas aí eu já era uma professora! 



2.2 Eu, professora de LE 

Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. 

Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. 

Eu vou á luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. 

Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. 

Gonzaguinha, 1980 

 Eu, professora de Língua Espanhola, formada desde 1998, pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, ingressei no ensino público em 2001 e fui trabalhar na comunidade da 

Maré, por escolha minha, não devido ao acaso. Durante minha graduação, fui bolsista do 

projeto CLAC (Curso de Línguas Aberto à Comunidade), da Faculdade de Letras, como 

monitora de língua espanhola, primeiramente ministrando aulas nas dependências da 

faculdade, depois, juntamente com outra companheira, fui designada para iniciar o curso, 

vinculado à Universidade, no Morro do Timbau – Maré, sob a responsabilidade do CEASM – 

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Nessa oportunidade tive a chance de conhecer 

bem os moradores da região e perceber suas necessidades, principalmente no que se referia ao 

cotidiano da educação e às escolas públicas do bairro. Tive o privilégio de ser professora de 

Língua Espanhola no pré-vestibular comunitário e ajudar, com as aulas de ELE (Espanhol 

como Língua Estrangeira), muitos cidadãos a ingressarem em uma universidade pública, 

realizando seus sonhos de expandir os estudos e as possibilidades de uma melhor colocação 

no mercado de trabalho. 

 A partir destas conquistas, achei que, caso fosse aprovada em concurso da Prefeitura 

do Rio, ali seria a minha área de atuação profissional. E assim foi. E aqui estou. 

Em minha formação acadêmica, fui treinada para lidar com o ensino de excelência, de 

qualidade, dominando o conteúdo com que deveria trabalhar. Recebi orientações que me 

foram e serão preciosas para sempre. Porém, confesso que não estava preparada para a sala de 

aula que me esperava. Talvez por acreditar que o paradigma linguístico de Saussure, em que a 

língua é tomada como um sistema imutável, fechado, que não sofre influência do contexto, 

fosse o melhor caminho. Comecei minhas práticas docentes amarrada a livros, metodologias, 



fórmulas prontas que eu só transpunha de uma folha timbrada a outra, sem a consciência de 

que não era o suficiente para trazer aos alunos a percepção da utilidade daquele saber. A 

minha sala de aula refletia a linguagem através de um sistema positivista, que, segundo 

Wittgenstein I
1
 via a proposição como um modelo lógico de representação da realidade que 

garantia a perfeita superposição do mundo, da linguagem, e do pensamento, sem considerar 

o espaço social do aprendiz, da professora e do entorno escolar, como nos orientam Vygotsky, 

Bakhtin, Fairclough, o próprio Wittgenstein mais tarde, entre outros. 

Como não obtive o resultado esperado, iniciei um processo de questionamento de 

minhas práticas docentes, como por exemplo, o material usado nas aulas, as avaliações, as 

atividades propostas, pois me sentia extremamente incomodada com o baixo rendimento e o 

isolamento da LE no currículo e também no espaço escolar. Passei, então, a observar o papel 

da disciplina que eu ministrava no currículo, e aspectos tais como: sua importância na 

formação dos aprendizes, suas funções como ferramenta de comunicação, os objetivos que se 

pretende alcançar como disciplina da grade curricular, as estratégias usadas para obtenção de 

melhor desempenho do grupo, etc., pois todos esses componentes se relacionam diretamente 

dentro do espaço da escola. Questionei, no dia a dia, as diferentes relações que se estabelecem 

com o ensino de uma língua estrangeira, fundamentada no ambiente social no qual está 

inserido o estudante, considerando a sua formação geral, bagagem pessoal e social de vida, 

alicerçada no pensamento de Bakhtin (2002, 2006), que acredita que somos frutos de nossas 

histórias e experiências. A partir de então, passei a buscar novos caminhos para mediar uma 

aproximação entre o conteúdo estrutural no ensino de uma nova língua com outros 

conhecimentos curriculares necessários à formação do indivíduo, sem esquecer-me de que 

cada elemento que compõe a sala de aula traz consigo tudo o que foi vivido até então e de que 

                                                           
1 Wiitgeinstein I: Tractatus Logico-Philosophicus - Reflete a linguagem através de um sistema positivista, a 

língua como um sistema imutável, fechado, que não sofre influência dos contextos. Há uma linguagem universal. 



este material em contato com diferentes pessoas formará experiências significativas para 

tantos outros. 

A visão da linguagem postulada por Bakhtin (2002) é a de um fenômeno social que 

tem uma relação direta com a construção do sujeito, que se constitui partir de sua vivência 

com o ―outro‖. Para este pensador, todo discurso se constitui na fronteira entre aquilo que é 

seu e aquilo que é do outro. A esse princípio chamamos dialogismo. Este ambiente dialógico 

gera o que Bakhtin chama de ―atitude responsiva‖, pois cada enunciado ou palavra nasce 

como resposta a um enunciado anterior e espera uma resposta. Ambos se influenciam. 

Sabendo que na linguagem perpassam as condições sociais, históricas e culturais dos 

sujeitos e que, portanto, há a necessidade do outro e sua atitude responsiva, é que passei a 

acreditar numa educação que percebe o ensino de uma LE como uma prática social, discursiva 

não neutra, engajada. E por confiar que o conhecimento se constrói neste ambiente dialógico e 

crítico, entendo a sala de aula de línguas como um espaço que deve estar comprometido com 

todos os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, dentro e fora de seu ambiente. 

Essa sala de aula nos remete à ―arena de conflitos‖, segundo Souza (1995), em que há um 

espaço dinâmico, formado por múltiplas vozes e valores. Nela o poder é negociado entre 

professores e alunos. Todos são responsáveis pela formação de todos, cada um consciente de 

seu papel no processo, gerando o que Bakhtin chama de ―sujeito híbrido‖ (Souza, 1995:24), 

que é o sujeito composto de vários discursos, várias vozes. Com isso, Bakhtin, em sua teoria, 

enfatiza a constituição social de cada individuo. 

O pensamento de pensadores como Bakhtin, Vygotsky e Wittgenstein II
2
 me leva a 

acreditar em um espaço acadêmico que permita transgredir à idéia de uma sala de aula 

baseada no paradigma de ensino de LE positivista, no qual o professor tem a função de 

ensinar e o aluno de aprender; em que o bom educador é aquele que tem o domínio total de 

                                                           
2
 Wittgenstein II: refere-se à sua segunda  maneira de pensar a linguagem, que aparece em Investigações 

Filosóficas e outras obras póstumas. 



seu conteúdo e obtém um resultado de notas satisfatório ao final do ano letivo, ainda que não 

domine as peculiaridades do grupo com o qual trabalha. É claro que um conhecimento sólido 

de sua área faz parte das atribuições de um bom profissional, mas seria esta a qualidade mais 

importante? Vygotsky (Moll, 1996) assinala muito bem que o aprendiz não tem de seguir os 

passos de seu educador para que o processo de educação se estabeleça. Este deve atuar como 

um mediador entre o aluno e a vida. Incorporar à prática uma discussão crítica de como 

podemos aprender-ensinar sem demarcar rigidamente as fronteiras entre alunos e professores, 

entre espaço escolar e seus membros é uma maneira, segundo Vygotsky (2004), de manter 

viva uma escola comprometida com o social. Celani (2000) fala do entusiasmo e da 

tenacidade que devem fazer parte do espírito de quem educa e que esse entusiasmo precisa 

contagiar cada aluno, para que ele se contagie com aquilo que lhe está sendo proposto. Esse 

entusiasmo de que fui tomada me direcionou à Pós-Graduação em Linguística Aplicada (LA). 

 

2.3 Eu, pesquisadora, na Linguística Aplicada 

Ontem um menino que brincava me falou/Hoje é a semente do amanhã 

Para não ter medo que este tempo vai passar/Não se desespere, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs/Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá/Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será. 
  Gonzaguinha, 1982 

 Desde a graduação, busquei retornar ao ambiente acadêmico onde pudesse estudar 

minha prática como professora e entender melhor os processos pelos quais passamos, os 

alunos e eu, dentro do cotidiano escolar. A escolha por pesquisar a escola pública se deu pelo 

fato de eu não conseguir obter êxito na minha prática pedagógica; por não compreender os 

motivos pelos quais há tanta dificuldade de aprendizagem, quanto ao uso da tecnologia por 

parte de alguns professores, em respeitar às diferenças, de executar um trabalho que dialogue 

com a comunidade na qual está inserida a instituição escolar, de buscar uma convivência 

prazerosa entre escola, alunos e comunidade, num ambiente em que todos se respeitem e se 



ajudem mutuamente. Porém, por onde passei, apesar dos excelentes projetos de investigação 

desenvolvidos pelas instituições, nenhum conseguiu abalar as estruturas de minha sala de 

aula. 

 Por todo o período de procura, me aventurei nas áreas de Língua Espanhola e Línguas 

Vernáculas, espaços em que fui muito bem recebida. Foram-me dadas orientações valiosas 

para que eu pudesse prosseguir na tentativa de encontrar o meu lugar como investigadora da 

própria prática. Por fim, uma colega de escola, mestranda em LA, falou-me de sua pesquisa e 

de como estava feliz com o andamento de seu trabalho. Aconselhou-me a assistir a algumas 

aulas de Metodologia da Pesquisa, no Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada, 

como ouvinte, se a professora o permitisse. Ela permitiu. E foi o encantamento que eu estava 

procurando. Na primeira aula assistida eu já sabia que era ali que eu iria ficar e fazer minha 

pesquisa. Foi nesse espaço acadêmico plural e aberto às diferenças que me encontrei. 

Portanto, não fui eu que escolhi a LA como área de atuação, mas foi ela que me escolheu, 

uma vez que abraçou, sem preconceito, meu projeto de estudar a sala de aula de escola 

pública e, já nas primeiras aulas, iluminou alguns caminhos para que eu pudesse melhor 

conduzir meu ofício de professora. 

 Para complementar este relato de meu perfil, acredito que faz-se necessário um breve 

panorama histórico da Linguística Aplicada e das transformações pelas quais passou esta área 

do conhecimento, para que se possa compreender melhor meu encantamento. 

 Já na década de 1940, a Linguística Aplicada figurava entre as disciplinas da 

Universidade de Michigan, porém só duas décadas depois se expandiu pela Europa e levou 

mais de 30 anos para chegar aos Estados Unidos. Seu percurso não foi tranquilo e nem fácil, 

uma vez que não havia muita confiança nos padrões da nova área de LA, como nos fala 

Celani (1992: 15), ―até hoje a aceitação da Linguística Aplicada como área de foro próprio 

não tem sido tarefa simples‖. Por isso, foi proposto que a mesma fosse uma subseção da 



Linguística, o que não foi visto com bons olhos pela comunidade que estudava a nova 

disciplina. A princípio, preocupa-se com a sala de aula, com o ensino-aprendizagem, 

especialmente de línguas estrangeiras no Brasil, predominantemente a língua inglesa, mas 

ainda trabalhando sob a influência de um paradigma positivista que privilegiava um sujeito 

ahistórico, apolítico, apenas cognitivo. Segue, nas décadas seguintes, pautando suas 

pesquisas, ainda, no espaço da sala de aula, baseada no modelo que até então lhe alimentou, 

reforçada pelas idéias de Chomsky, que era contra o estruturalismo, mas estudava a língua 

sistematizando a linguagem como um fenômeno individual. Com sua gramática gerativo 

transformacional ratificava a idéia da língua como estrutura, o sujeito visto como ser mental; a 

condição social do indivíduo não era considerada. No universo acadêmico, as ciências 

aplicadas, principalmente na área de ensino, são vistas como de menor valor em relação à 

ciência pura, o que tem criado grandes obstáculos para o estabelecimento da LA como área de 

direito próprio (Celani, 1992). 

Na década de 1980 a LA assume um papel multidisciplinar, tendo como foco 

problemas de linguagem no mundo real, auxiliando na produção do conhecimento e em áreas 

distintas. Passa a ser uma disciplina de apoio às ciências humanas. Nesse período, começam a 

ser organizados congressos e criam-se os primeiros programas de pós-graduação em LA no 

Brasil (Celani, 1992). 

A partir de leituras de autores como Moita Lopes (2008 e 1996), Celani (2000 e 1992), 

Bohn (2005), Pennycook (2008), entre outros, acredito que seja a década de 1990 o período 

que melhor explica e fomenta teoricamente as definições que dão base à LA, que se converte 

em uma área de atuação mais ampla. A língua é analisada a partir de diferentes cenários, em 

situações de aplicabilidade, como por exemplo, formação de professores, estudos críticos, 

análise de gêneros etc. Um dos focos da pesquisa em LA contemporânea está centrado no 

sujeito e nas práticas sociais que constituem o universo a ser pesquisado. Foi neste contexto 



que me encontrei enquanto pesquisadora, embora em nenhum momento de minha formação, 

na graduação, tenha recebido orientações de como nortear minha prática nesse sentido. Olhar 

para o outro, neste caso, para o aluno, e considerar a sua vivência social, seu entorno, seus 

desejos, era para mim uma atitude natural, talvez instintiva. Descobrir uma área de pesquisa, 

como a LA, que tem o ser humano como um dos seus elementos de observação, sempre 

respeitando as diferenças e as singularidades e suas práticas sociais, foi para mim a descoberta 

da luz! 

Para a LA já não basta saber sobre o sujeito no contexto institucional de sala de aula, 

universalizado ou isolado, em si mesmo, ela quer ir além das fronteiras delimitadas pelo 

espaço escolar e buscar, nas relações sociais desses sujeitos, argumentos que possibilitem 

compreender e problematizar, à luz da ética, os problemas identificados e favorecer a 

reflexão, pois nesta área tratamos de pessoas reais, com problemas reais, que têm a linguagem 

como ferramenta de comunicação. Os fenômenos sociais não são apenas reflexos de processos 

e práticas sociais, mas fazem parte dos próprios processos e práticas. A nova área em 

ascensão procura compreender o que não é homogêneo. É nas diferenças que se alimenta. 

Como prática problematizadora, a LA tem como objetivo principal o questionamento da vida 

social, de um grupo, em um determinado momento histórico, na intenção de compreender as 

práticas sociais nas quais a linguagem tem papel fundamental (Moita Lopes, 2008). É neste 

espaço transgressor, que não aceita fronteiras, que investiga nas relações sociais respostas e 

questionamentos, que me situo enquanto pesquisadora. Por minha própria natureza de ser e 

por acreditar que o conhecimento é sempre libertador e, como tal, jamais poderá conceber 

práticas que se encerrem em si mesmas, em verdades absolutas, em estradas de mão única, 

baseio não só minha pesquisa, mas minha pratica diária como professora e cidadã num 

contexto teórico plural e indisciplinado. 



Nesse universo, Celani (2000 e 1992) situa a LA como articuladora de múltiplos 

domínios do saber, dialogando sempre com áreas que se preocupam com a linguagem. 

Sabendo que na linguagem perpassam as condições sociais, históricas e culturais dos sujeitos 

e que, portanto, há a necessidade do outro e sua atitude responsiva (Bakhtin, 2006), acredito 

que pesquisar em LA é estar aberto ao diálogo, à troca com todos os pares participantes do 

processo de pesquisa. E por confiar que o conhecimento se constrói nesse ambiente dialógico, 

é que o linguista aplicado pode, com base na epistemologia contemporânea de LA, pesquisar 

a linguagem como prática social, discursiva não neutra, afetada pela contemporaneidade. 

Tornar as fronteiras que a envolvem mais fluidas (Moita Lopes, 2008), bebendo na fonte das 

áreas que atravessam as ciências sociais e das humanidades, faz com que a LA seja um espaço 

singular, uma vez que compartilha idéias, não apresenta verdades universais, absolutas, 

fechadas em si mesmas, mas questiona os problemas que encontra, e busca possíveis soluções 

que não se encerram em uma única verdade. Segundo o pensamento de Moita Lopes (2008), 

estar sempre disposta a dialogar com a teoria de outras áreas do conhecimento dá à LA uma 

natureza transdisciplinar ou mestiça. 

 Na construção de um conhecimento responsivo à vida social, se faz necessário 

observar que a LA é uma área de estudos e não somente uma disciplina e que também é um 

campo híbrido e mestiço (Moita Lopes, 2008). A LA contemporânea enfatiza como lugar de 

investimento a redescrição da vida social, de tal forma que para Celani (1992), não há 

atividade humana na qual o linguista aplicado não tenha um papel a desempenhar. 

 Creio que o relato de minha trajetória de vida e minha atuação como professora 

inquieta e questionadora justificam minha escolha pela Linguística Aplicada que me abriu 

portas por tantos anos fechadas as quais jamais acreditei ser capaz de transpor. Manter-me 

como funcionária pública, frustrada, infeliz, fazendo aquilo que não me motivava e não me 

dava prazer, era manter-me trancada dentro de meu próprio universo. O importante mesmo é 



que, hoje, a LA me permite vivenciar a aluna, a professora e a pesquisadora que habitam em 

mim. A importância de construir-me uma cidadã e professora crítica, preocupada com o outro 

e aberta às possibilidades que uma prática pedagógica libertadora pode oferecer, que ouve e 

aprende, está evidenciada na releitura de minha própria história e pode-se entender, então, o 

porquê de minha primeira pergunta de pesquisa: Como a leitura em língua estrangeira pode 

interferir: a) na formação de um cidadão crítico? b) na construção do outro? Passo a seguir 

para a introdução e logo depois para as fundamentações teóricas, que irão conduzir-me às 

possíveis respostas a esses questionamentos. 
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2 – INTRODUÇÃO: “PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES” 

(...) Nas escolas, nas ruas,/campos, construções, 

somos todos soldados/armados ou não. 

Caminhando e cantando/e seguindo a canção, 

somos todos iguais/braços dados ou não... 

Vem, vamos embora/que esperar não é saber. 

Quem sabe faz a hora,/não espera acontecer. 

Geraldo Vandré, 1996. 

 Ser professora de língua estrangeira (LE) no Brasil não é tarefa fácil. Nem no ensino 

privado, nem no ensino público, uma vez que esta disciplina ocupa um espaço de menor valor 

dentro do contexto escolar e curricular. Desta forma, o ensino de LE fica em segundo plano se 

comparado às outras disciplinas, tanto pela escola quanto pelos alunos.  

  O estudo de línguas estrangeiras no ensino público não é diferente. Desvalorizadas 

pelas instituições públicas
3
, as línguas estrangeiras funcionam, na verdade, como elementos 

do currículo, sem autonomia, sem prestígio, sem importância na formação acadêmica e social 

dos indivíduos. 

 E foi justamente esse contexto que me causou certo desconforto, levando-me a refletir 

sobre o quanto minhas práticas pedagógicas estariam corroborando o senso comum e 

fortalecendo ainda mais a ideia de que a LE dada nas escolas não produz conhecimento 

efetivo, portanto é de menor importância. Os PCN determinam exatamente o contrário, pois 

trazem a ideia de que a LE é uma disciplina agregadora, que pode ser trabalhada procurando 

respeitar variedades regionais, culturais e políticas, considerando a necessidade de 

construirmos referências nacionais comuns ao processo educativo em todo Brasil.  

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das 

pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no 

despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de 

se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e 

pela excelência, onde progressos científicos e avanços 

tecnológicos definem exigências novas para os jovens que 

ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe 

uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho 

cotidianamente realizado pelos professores e especialistas 

em educação do nosso país. (Grifo meu) 

Brasil - PCN, 1998 

                                                           
3
 Mais adiante, justificarei minha asserção. 
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 Com estes pressupostos, os PCN nos convidam a criar condições que permitam aos 

nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Temos o documento, temos os 

professores formados e bem preparados
4
, temos escolas cada vez mais equipadas com 

tecnologia de ponta. Então o que falta? Por que o ensino público no Rio de Janeiro está cada 

vez mais deficiente e longe de sua excelência? Foi em busca dessas respostas que iniciei 

minha trajetória no mestrado. Eu não poderia continuar sem saber se a educação na qual 

sempre acreditei era apenas fruto de meus sonhos juvenis, agora bem distantes, ou se haveria 

possibilidades de reverter a situação na qual se encontra a escola pública de nossa cidade 

atualmente. 

 Neste meu caminhar, como professora de LE, descobri que nem tudo são flores, mas 

que as poucas colhidas no trajeto são suficientes para alimentar meus sonhos e o desejo de um 

dia ver meu país tratando a todos os seus alunos, dos sistemas públicos e privados, com 

igualdade. Anseio ver minha escola reconhecendo seus aprendizes como cidadãos em 

formação, dando a todos eles as mesmas oportunidades de aprender e de escolher. 

 E nessa batalha por uma educação mais justa, cada dia é vivido por mim como se fosse 

o único, cada aula elaborada como se fosse a primeira. Volto, então, às palavras de Geraldo 

Vandré (1998) somos todos soldados/armados ou não, (...) somo todos iguais/braços dados 

ou não, e encontro a motivação para seguir e não ir embora, porque acredito, de todo meu 

coração, que quem sabe faz a hora/não espera acontecer. 

 O que motiva esta pesquisa é, portanto, a análise de como textos em língua espanhola, 

que julgo trazerem temas significativos aos alunos, podem ajudar na formação de cidadãos 

mais críticos e engajados com seu entorno e com a sociedade como um todo. Está presente 

também a necessidade de se perceber se é dada a estes pretensos cidadãos críticos a voz para 

                                                           
4
 Há controvérsias. 
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expor seu pensamento e suas ideias. Além disso, procuro observar também como o ambiente 

oferecido nas aulas de ELE está comprometido com as diferenças existentes neste mesmo 

espaço e qual a importância e atenção distribuídas a todos. Os desdobramentos de minhas 

questões deram origem às seguintes perguntas de pesquisa: 1) como a leitura em língua 

estrangeira pode ser ponte na formação de um cidadão crítico? 2) como ensinar uma língua 

estrangeira sem silenciar a voz do aluno trabalhando com uma proposta de sala de aula 

multicultural? 

 Sendo assim, proponho fazer aqui uma reflexão sobre o que acontece em uma sala de 

aula de ELE. Procurando observar também como as práticas pedagógicas em que me 

fundamento e as atividades de leitura praticadas nas aulas podem auxiliar na formação dos 

aprendizes indo além do conhecimento específico de língua, já que meu objetivo é formar 

pessoas conscientes e comprometidas com a construção de um mundo para muitos, quem 

sabe, para todos. 

 No prefácio, faço um relato, situando-me como aluna, professora e pesquisadora e 

como minha história e minhas experiências de vida me trouxeram até aqui. 

 No capítulo 3, busco nas leis, PCN e LDB, respaldo para minhas asserções e procuro 

situar historicamente a trajetória do ensino de LE no Brasil e, mais precisamente, na cidade do 

Rio de Janeiro, buscando diálogo com pensadores como Paulo Freire, Fabrício, Maria Celani, 

Bakhtin, Vygotsky e Wittgenstein II
5
. 

 No capítulo 4, caracterizo a visão sócio-interacionista do discurso e das relações 

dentro e fora da sala de aula. Tomo como alicerce para desenvolver este tópico os autores 

Bakhtin, Vygotsky e Wittgenstein II, pois eles reconhecem as práticas sociais como base para 

seus estudos. Enxergam o indivíduo como um compósito de história, vivências e experiências 

                                                           
5 Wiitgeinstein II: A partir da obra Tratactus Logico-Philosophicus, o autor nos revela uma segunda maneira de 

pensar a linguagem: de que modo ela funciona? Procura compreender os diversos usos que dela se faz. A 

significação da palavra é dada pelo uso que fazemos em diferentes situações e contextos. 
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que são fundamentais no momento em que a comunicação entre os seres se estabelece. Esse 

capítulo nos aponta o fato de que todo significado é construído socialmente e que cada ato 

enunciativo é fruto de outras enunciações produzidas também socialmente. 

 No capítulo 5, alimentada por construtos teóricos vistos até aqui, procuro aprofundar-

me no conceito de letramento, que implica em desenvolver os significados atribuídos aos 

termos linguagem, leitura, leitor e autor. Procuro, ainda, igualmente, fazer um breve 

histórico, relacionando estes conceitos às práticas por mim desenvolvidas nas aulas de ELE e 

identificar em que bases as escolhas didático-procedimentais estão fundamentadas. Tomo 

como alicerce para minhas reflexões o autor Fairclough, que trata o sistema linguístico como 

uma abordagem social e linguisticamente orientada, e seu diálogo com outros pensadores 

como: Fiorin, Bakhtin, Vygotsky, Resende, Wittgenstein II, Barthes, Foucault, entre outros. 

 Uma vez desenvolvido o capítulo 5, sigo no capítulo 6, voltando o foco de meu texto 

para a leitura. Relaciono os conceitos enfocados à minha sala de aula. A partir dos teóricos 

apresentados no texto, procuro identificar nas minhas ações dificultadores e soluções 

possíveis para os problemas existentes, advindos, muitas vezes, de minha prática equivocada 

de abordar os alunos com textos que desconsideram suas características enquanto grupo e 

indivíduos ímpares. Discuto a possibilidade do prazer enquanto ferramenta que nos pode ser 

útil na sedução do aprendiz e conscientização da importância da leitura na construção de um 

indivíduo crítico e engajado com sua comunidade. A base teórica ficou a cargo de Barthes, 

Foucault, Chartier, Zilberman, Zunthor, entre outros já citados nesta introdução. 

 No capítulo seguinte, discorro sobre Multiculturalismo e suas implicações em uma 

sala de aula de LE. Procuro mostrar que, ao dar uma dimensão cultural às práticas sociais, que 

são determinantes na significação do processo de aprendizagem, estamos abrindo espaço para 

diferentes possibilidades de leitura de texto, de vida, de existência. 
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 Ainda neste capítulo, trago o conceito arena de conflitos para justificar o fato de que 

uma sala de aula é composta por diferentes grupos sociais e culturais, que, até bem pouco 

tempo, não tinham suas especificidades levadas em consideração no espaço escolar. Para que 

as ideias se estabeleçam faz-se necessária a discussão, tendo o embate, o enfrentamento, não 

no sentido de violência, mas no sentido de troca de argumentos, como cenário possível e 

previsível para as aulas propostas. Os teóricos que alimentam minhas reflexões são Hall, 

Canen, Moreira, Candau, Lopes, Geertz, entre outros. 

 Apresento, no capítulo 8, a abordagem metodológica desta pesquisa como de caráter 

interpretativista e cunho etnográfico, descrevendo minhas escolhas para a realização desta 

investigação. Apresento também os instrumentos utilizados para a geração de dados, bem 

como as estratégias que fizeram parte dos momentos de categorização e análise do corpus em 

estudo. 

 Prossigo no capítulo 9 analisando os dados gerados e procuro responder às perguntas 

de pesquisa, buscando sempre dialogar com os teóricos que me acompanharam no 

desenvolver deste trabalho. 

 Volto, no capítulo 10, minha atenção ao ponto inicial desta investigação, por acreditar 

que este movimento de ir e vir todo o tempo implica em crescimento, em mudanças, que estão 

sempre conectadas com a história, com o que passou. Faço algumas considerações acerca do 

ensino de ELE
6
 e sua relação com a construção dos indivíduos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, no qual esta pesquisadora está envolvida. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Espanhol como Língua Estrangeira 
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3 – ESTUDO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: O ESPANHOL 

 

3.1 O que dizem as leis 

A língua é minha pátria. 

E eu não tenho pátria,  

tenho mátria e quero frátria. 

Caetano Veloso, 2001 

 A importância da LE no currículo escolar vem sendo discutida há muito tempo, e é 

importante que essa discussão seja ininterrupta, o que mostra a relevância de sua presença no 

contexto escolar como elemento formador de conhecimentos como parte da construção do 

outro, de um cidadão crítico, seguindo as ideias de Vygotsky (2004:456). Esta importância é 

reconhecida não só no meio acadêmico, mas também pela sociedade, que acolhe sua 

manutenção e cobra sua presença no currículo das escolas onde seus filhos estudam. 

Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) apresenta-se a obrigatoriedade de uma 

língua estrangeira moderna (LEM), tanto no ensino fundamental, a partir do 6º ano, como no 

ensino médio (Art. 26 § 5
o 

e  Art. 36 - III. ), além de haver a possibilidade de uma segunda 

língua em caráter optativo no último segmento. 

 § 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo 

menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. 

(LDB, Art. 26 § 5
o
) 

 

 III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como 

disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e 

uma segunda, em caráter optativo (...). 

(LDB, Art. 36 – III) 
 

Tal obrigatoriedade tem como fundamento principal a construção de um aluno/cidadão 

mais pleno, culto, conectado conscientemente às mudanças e diferenças que acontecem em 

seu entorno, ampliando, assim, suas relações com o meio em que vive, aumentando, portanto, 

sua interação com o mundo. Para Celani (2000), tal interação se dará a partir de uma visão de 

educação mais reflexiva, que considera diferentes e abrangentes questões da educação, como: 
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consequências sociais e pessoais, ética, currículos, realidade imediata da sala de aula etc. 

Educação e ensino reflexivos dão autonomia, emancipam. Porém, a prática reflexiva isolada 

não basta. É necessária uma participação crítica do professor, que este se sinta responsável 

por desenvolver, junto com seus alunos, a prática da cidadania, e que tal comprometimento 

esteja inserido em sua identidade profissional, ou seja, que faça parte do material trabalhado 

em sala e esteja claro em sua conduta cotidiana. 

 O fato de a LDB dar à comunidade a possibilidade de optar pela LE a ser estudada, 

mostra que há a preocupação com a interação dos membros que compõem o universo escolar, 

o que nos remete às muitas ideias de Vygotsky (1998) e de Bakhtin (2002) enfocadas ao 

longo deste estudo, em especial no capítulo 4 que aborda a formação do ser humano. Tal 

necessidade acentua-se principalmente porque estes pensadores acreditam na linguagem como 

elemento de educação e constituição do indivíduo, já que o sujeito é um ser interativo. 

 Em agosto de 2005 foi sancionada a lei de nº 11.161, que previa a implantação 

gradativa do ensino do espanhol, no período de cinco anos, e confere aos conselhos estaduais 

de educação a responsabilidade pelas regras que tornem viável sua execução de acordo com 

as condições e singularidades locais. O artigo 1º do projeto diz que a escola é obrigada a 

oferecer a disciplina, mas ao aluno é facultada a matrícula. Quando trata da oferta nas redes 

pública e privada, a lei faz distinções. Os sistemas públicos devem oferecer a língua 

espanhola em centros de ensino de língua estrangeira, em horário regular de aula; já a rede 

privada pode oferecer a disciplina de duas maneiras: nas salas de aula e em horários normais 

ou em centros de estudos de língua moderna. Esta lei vem corroborar o artigo 36, inciso 3º, da 

LDB que torna obrigatório o ensino da língua espanhola na educação média. 

Segundo os PCN, a inclusão de uma LE no currículo escolar é uma possibilidade de 

aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. E por isso, o educador 

deve apropriar-se do universo social no qual estão inseridos seus aprendizes para que estes se 
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sintam parte efetiva do processo, e possam, segundo Vygotsky, construir, por sua própria 

conta e com pares mais competentes, conhecimento sobre o outro. 

 Podemos perceber como os PCN dialogam com autores como Bakhtin, Vygotsky e 

Wittgenstein II, Barthes e Foucault, ao trazer para o centro da discussão o engajamento do 

aprendiz e a importância de sua atuação no mundo social. Para esses pensadores o homem é 

um ser essencialmente social; a interação entre os interlocutores é o princípio fundador da 

linguagem e esta relação constrói os próprios sujeitos como produtores de um texto, que pode 

ser entendido em suas várias concepções de comunicação. A escolha da LE a ser estudada em 

uma comunidade deve ser feita, entre outros fatores, a partir da função que esta desempenha 

na sociedade. É preciso que o aluno possa perceber a real aplicação dessa ferramenta em sua 

realidade. 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade 

de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano 

e como cidadão. Por esse motivo, ela deve centrar-se no 

engajamento discursivo do aprendiz (...)
7
. Para que isso 

seja possível, é fundamental que o ensino de Língua 

Estrangeira seja balizado pela função social desse 

conhecimento na sociedade brasileira. (Grifo meu) 

 PCN, 1999  

 Segundo Celani (1996), o ensino de LE precisa sair de uma visão técnico-racional, que 

privilegia conteúdo, habilidades, técnicas, saber fazer, em direção a uma visão hermenêutica, 

em que a empatia, a compreensão do outro são fundamentais (Celani, 1996:13), em que é 

impossível separar o saber do fazer. Nesse sentido, ela dialoga com Vygotsky (2004), que 

apresenta o professor transmissor de conhecimentos, típico da velha escola, como um 

elemento substituível, pois é apenas um reprodutor de conhecimento. 

 Esse conceito lembra Paulo Freire e sua ―educação bancária,‖ que critica o simples 

depósito do professor sobre o aluno de conhecimentos que, às vezes, não têm nenhum 

significado para quem aprende. Os preceitos deste tipo de educação seguem as ideias do 

                                                           
7
 Grifos meus. 
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behaviorismo, entre outras correntes, que tem o conhecimento como algo finito, pré-

determinado em que o aluno não participa da construção do saber a ser alcançado. 

 Portanto, embalados por um alicerce legal e por pressupostos teóricos, nós, educadores 

de LE, não podemos nos furtar de oferecer aos nossos aprendizes, principalmente, da escola 

pública, cujos alunos não têm, em sua maioria, possibilidades de frequentar um curso de 

idiomas, um material que privilegie sua vivência, sua história, seu entorno. Torna-se essencial 

adotar uma prática que esteja voltada para o crescimento do aluno, formando cidadãos 

capazes de interagir criticamente com os discursos alheios e com o próprio discurso (Rojo, 

2001: 165). 

 E por acreditar que a língua é uma de nossas referências mais importantes, enquanto 

seres sociais, comparto com Caetano Veloso, mencionado na epígrafe desta seção, a ideia de 

que a língua, seja ela materna ou estrangeira, é um elemento de fundamental importância em 

nossa interação com o outro, com o desconhecido, com o mundo que está à nossa volta. E no 

momento em que essa troca se apresenta como um recurso que pode dar significação ao 

conhecimento apreendido, creio que a aprendizagem pode se estabelecer mais prazerosamente 

e com resultados mais satisfatórios. 

 

3.2 Caminhos percorridos 

E quem garante que a história / é carroça abandonada  

numa beira de estrada / ou numa estação inglória.  

A história é um carro alegre / cheio de um povo contente 

que atropela indiferente / todo aquele que a negue. 

Chico Buarque de Holanda, 1978 

 A história além de ser um carro alegre, é uma ferramenta que possiblita entendermos e 

refletirmos sobre contextos atuais. Partilhando das ideias de Vygotsky (1998, 2004), Bakhtin 

(2002) e Fabrício (2008) ao falar em ―historicizar o fato‖, penso que conhecer o passado é 

fundamental para dar luz ao presente. Por isso, acredito que um pequeno histórico sobre os 
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primeiros indícios do ensino de língua estrangeira pode abrir-nos janelas que venham iluminar 

as reflexões que estão por vir. 

 Supõe-se que as primeiras aprendizagens de uma língua estrangeira aconteceram 

pelo contato direto com o estrangeiro (Cestaro, 2003:1). Partindo do pressuposto de que os 

primeiros indícios de aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) tenham se iniciado, 

aproximadamente, no ano 3000 a.C., com os acadianos aprendendo a língua do povo 

conquistado, os sumérios. Podemos perceber que desde as primeiras possibilidades de 

aprendizagem de um idioma estrangeiro, havia e ainda há uma relação direta com meio 

natural em que vivem os aprendizes; que é preciso a interação entre os pares. Sinto novamente 

ecoarem aqui vozes de pensadores como Bakhtin, Vygotsky e Wittgenstein II, que 

compreendem o homem como participante de um conjunto de relações sociais. 

 Tomarei a trajetória da língua latina como exemplo, para refletir sobre os paradigmas 

atuais do ensino de LE, uma vez que trabalho com o ensino da língua espanhola, que é uma 

descendente direta do Latim, portanto, denominada, juntamente com as línguas portuguesa, 

francesa, italiana, entre outras, de ―línguas neolatinas‖. 

 Como os acadianos, os romanos, que tinham o latim como língua materna, também 

procuravam aprender a língua falada pelos povos por eles conquistados. Assim, desde o 3º 

século antes da nossa era, os romanos aprendem o grego como segunda língua, devido ao 

prestígio da civilização grega, pois a administração romana pareceu ignorar as línguas 

bárbaras. A aparição dos primeiros manuais de aprendizagem de uma LE se dá nesta mesma 

época; eram bilíngues, ressaltavam o uso do vocabulário e da conversação, utilizados, 

principalmente, pelos falantes do latim que aprendiam o grego (Cestaro, 2003). 

 Em diferentes regiões da Europa, o latim ensinado nas escolas exercia o papel de uma 

língua estrangeira - língua culta – em detrimento da língua falada pelos nativos, chamada 

popular. Durante a Idade Média, a língua latina possuía tal prestígio, que se tornou a língua da 



35 
 

igreja, dos negócios, das relações internacionais, das publicações filosóficas, literárias e 

científicas. 

 Não se verificou mudança nas condições do ensino do latim durante os séculos VII e 

VIII. Para ensinar a leitura, os mestres da Idade Média partiam das letras às sílabas, depois 

das sílabas às palavras e às frases. Todo o pensamento linguístico era baseado no latim. O 

alicerce do sistema de ensino era o trivium = gramática escrita, lógica e dialética. O estudo da 

gramática dava-se a partir de textos religiosos. O homem era um ser criado e orientado por 

Deus, que era o centro e a fonte do saber (Auroux, 1998). Vem a Renascença e se dá a 

gramaticalização das línguas vernáculas, a partir do latim. O francês, o italiano, o espanhol, o 

inglês, o alemão e o holandês, embora as três últimas não tenham origem latina, se tornaram 

cada vez mais importantes e se converteram objeto de aprendizagem escolar. Nasce uma 

reflexão semântica nova. A multiplicidade e o estabelecimento de novas línguas ganham 

espaço nesse universo que até então tinha como referencial a religião. Surgem, nesta época, 

autores como Dante, Camões, Cervantes, Shakespeare que constroem ―jóias literárias‖ não 

mais em latim, mas no vernáculo. O latim, então, passa a ser cada vez menos usado na 

oralidade, segundo Auroux (1998). No plano metodológico, vale lembrar, que o que prevalece 

durante a alta Idade Média e na Renascença é o ensino das línguas vivas ou modernas, 

baseado no modelo de ensino do latim. 

 Abrem-se, a partir dos séculos XVIII-XIX, portas para diferentes metodologias de 

ensino de LE, como por exemplo: metodologia tradicional, áudio-oral, audiovisual, 

comunicativa, entre outras, cujo aprofundamento não cabem neste trabalho, já que o objetivo 

principal até aqui foi historicizar a trajetória do estudo de LE. Apropriando-me do 

pensamento de Bakhtin (2003) e Vygotsky (2004), mais uma vez, ressalto que é preciso 

valorizar o processo e as condições em que os fatos se construíram. Vejamos o que ocorre 

com a LE no Brasil, em especial na rede pública municipal. 
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3.3 O ensino de LE na rede pública municipal  

A sala de aula não é um exército de pessoas caladas,  

nem um teatro onde o professor é o único ator e os alunos,  

espectadores passivos. Todos são atores da educação. 

Augusto Cury, 2003:14 

A partir de minha prática em sala de aula, como professora de língua espanhola, venho 

observando e refletindo sobre o papel do ensino das línguas estrangeiras no currículo escolar 

no Brasil e nas relações cotidianas desse espaço. Sua importância no contexto escolar, sua 

função como ferramenta de comunicação, os objetivos que pretende alcançar como disciplina 

formadora de cidadãos críticos, o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escritura em 

sala de aula são alguns dos pontos observados neste trabalho. 

Verifico no dia a dia que diferentes relações se estabelecem no ensino do ELE, quando 

enfocado apenas na sua estrutura gramatical. Percebo que esta prática nem sempre está 

fundamentada no ambiente social no qual está inserido o estudante, e que, muitas vezes, 

desconsidera sua formação geral e sua bagagem pessoal de vida. 

Acredito que um trabalho pedagógico engajado no contexto histórico-social daqueles 

que estão envolvidos no processo é o caminho para a obtenção de resultados mais positivos. 

Alinhando-me ao pensamento de Bakhtin (2006) e Faraco (2003), tenho buscado caminhos 

que possam mediar uma aproximação entre o conteúdo estrutural de uma nova língua a ser 

apreendida com outros conhecimentos curriculares necessários à formação do indivíduo, 

relacionando-os sempre que possível ao conhecimento de mundo dos aprendizes, sem 

esquecer que cada ser humano tem um ritmo de internalização e que este deve ser levado em 

consideração, respeitando-se as individualidades e as especificidades do grupo em questão 

(Freire, 2001). 

 Partindo destas ponderações e utilizando-me da leitura como ferramenta de trabalho, 

proponho-me a investigar o processo de ensino-aprendizagem de ELE e como a presença 
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desta pode colaborar na aquisição dos saberes co-construídos necessários para a formação 

crítica dos aprendizes. 

 Passo assim a uma discussão mais detalhada do contexto de ensino de ELE na rede 

pública em que atuo. A pesquisa que pretendo desenvolver está inserida no seguinte contexto: 

localizada no bairro Maré, no Conjunto Esperança, Rio de Janeiro, a Escola Municipal 

Teotônio Villela atende também alunos da Vila Pinheiro, da comunidade Salsa e Merengue, 

da Vila do João, entre outros pequenos sub-bairros, agrupando aproximadamente 2.100 

estudantes, entre a Educação Infantil e o 9° ano do Ensino Fundamental II. Estas localidades 

estão marcadas pela violência entre facções do tráfico e a polícia. Além disso, há um certo 

distanciamento do poder público, que não consegue chegar a muitos lugares, devido ao difícil 

acesso e ao controle dos traficantes que gerenciam a área e não permitem a presença da 

Guarda Municipal, de funcionários da Comlurb
8
 que não sejam do bairro, da Polícia Militar, 

de ambulâncias, etc.  

 As dependências da escola são escuras, pois faltam lâmpadas e as instalações elétricas 

são precárias. Há um elevado número de depredação do patrimônio, como portas avariadas, 

pichações de toda ordem, vidros constantemente quebrados propositadamente, mesas e 

cadeiras quebradas, paredes e chão sujos devido à guerra de merenda no refeitório, banheiros 

sem condições de uso por ação de vandalismo. Enfim, em um primeiro momento, temos a 

impressão nítida de caos absoluto. 

 Nem todas as salas de aula têm ventilador funcionando; também não há cortinas para 

proteger os alunos da luz do sol, o que muitas vezes os incomoda e faz com que se sintam 

mal. A limpeza é feita, mas falta a conscientização de todos de que lixo deve ser jogado na 

lixeira. Há apenas uma quadra para a prática de Educação Física e, em geral, são 04 turmas 

em atividades a cada 50 minutos. A escola é toda rodeada por espaços utilizados para a prática 

                                                           
8
 Órgão responsável pelo recolhimento do lixo e pela limpeza da cidade do Rio de Janeiro. 
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desta disciplina nos Ensinos Fundamentais I e II e de recreação para os pequeninos do ensino 

infantil. Com isso, temos um problema grave: o barulho externo torna impossível ministrar 

uma aula sem microfone. Não conseguimos colocar uma música sem que o aparelho de som 

esteja no mais alto volume. É simplesmente inviável passar um filme e compreender a língua 

estrangeira que está sendo usada pelos personagens, pois não conseguimos ouvi-los, ainda que 

o volume esteja no máximo (dados do diário de pesquisa). O professor que não consegue dar 

aula no tom normal de voz deve comprar, por sua própria conta, o ―kit voz‖: 01 caixa de som 

e 01 microfone (dados do diário de pesquisa). 

 A unidade escolar dispõe de diferentes recursos, como: quadro branco, som, televisão, 

DVD, retro-projetor, data show, notebook, sala de informática, uma biblioteca bastante 

atualizada e com um número de livros que pode atender à comunidade com qualidade. Há 

encontros periódicos, chamados Centros de Estudos, nos quais são verificados os 

planejamentos, as atividades propostas, o Projeto Político Pedagógico, as experiências 

individuais e em grupo do corpo docente. Igualmente, são promovidas discussões de como 

usar o dinheiro enviado pelos governos municipal e federal, tendo o Conselho Escola 

Comunidade (CEC), formado por membros de todos os segmentos da comunidade escolar 

(direção, professores, funcionários, alunos, responsáveis e associação de moradores), como 

responsável por essas decisões. Nós, professores recebemos, pelo menos uma vez ao ano, 

algum tipo de capacitação dentro de nossa área de atuação. Recebemos também livros de 

literatura, sempre indicados pela Secretaria de Educação, além de ajuda financeira para a 

compra de material escolar e manutenção de nossos filhos em escolas privadas
9
, chamados de 

―Auxílio Educação‖ e ―Vale Material Escolar‖. 

                                                           
9
 Tal fato caracteriza uma contradição, pois se, governo e educadores, estamos construindo uma escola de 

qualidade, não se justifica a ajuda para a manutenção de nossos filhos em instituições privadas. O que se espera é 

que os mesmos possam frequentar as instituições públicas da mesma forma que os alunos de sua idade, sem 

importar se o aluno é filho de um professor ou de um analfabeto. 
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 Acredito que, além de boa formação, toda esta estrutura deva ajudar aos professores a 

preparar aulas mais interessantes, instigantes, provocativas e estimulantes. Porém, nem 

sempre isso acontece. Por quê? Não saber o porquê também é parte de minhas inquietações 

cotidianas (reflexões registradas no diário de pesquisa). 

Apesar de haver todo um aparato tecnológico e pedagógico, falta uma base para 

comportá-lo. Por exemplo: temos sala de informática, com aproximadamente 10 

computadores de última geração, contudo, na sala não cabe a metade de uma turma, que tem 

em média 45 alunos. Viabilizar o uso deste espaço quando estamos juntos é impossível, pois 

não há com quem deixar os outros 22 alunos que não cabem no laboratório de informática. Há 

muitos equipamentos modernos, mas a instalação elétrica do prédio não comporta sequer 

todas as lâmpadas acesas, pois, como já disse anteriormente, há um problema sério de 

instalação elétrica no prédio. A biblioteca ou sala de leitura não está disponível para que o 

grupo possa utilizá-la, uma vez que a professora responsável está licenciada e quando se 

encontra presente, geralmente, seus horários são ocupados com alunos de professores que 

faltaram naquele dia, impossibilitando o acesso de outros alunos (registros do diário de 

pesquisa). 

A escola tem uma equipe docente de Educação Física capacitada e alunos interessados 

na prática de esporte, mas faltam bolas, redes, cones, uma quadra pintada profissionalmente, 

uniformes para participar dos campeonatos promovidos pela prefeitura, enfim, o material 

necessário para a formação dos sujeitos envolvidos no processo. A verba que seria para o 

provimento desse tipo de necessidade é usada para reparar as constantes depredações do 

prédio feitas pelos alunos. 

Reforço que há a presença da modernidade tecnológica, mas falta uma condução para 

levar os alunos às competições, por exemplo, ou a atividades culturais. A tecnologia está 

presente, mas a criança vem carente do básico: alimento, uniforme limpo e adequado, afeto, 
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autoestima, motivação para estar ali, sentido para aprender o que ninguém consegue explicar 

para quê. O profissional de LE se vê com todas essas carências e mais a aprendizagem dos 

alunos para prestar contas à comunidade escolar. Sigo com minhas inquietações, mas agora já 

não é só a professora que se sente incomodada. A cidadã que habita em mim clama por uma 

atitude mais significativa, que abale estruturas, que gere mudanças. Não posso e nem quero 

decepcioná-la. E por isso sigo. 

 É preciso reconhecer que há sete anos, a nova diretora da escola, indicada 

primeiramente pela Secretaria de Educação, e reeleita pela comunidade, juntamente com sua 

equipe pedagógica, vem fazendo um trabalho sério e de muita dedicação e competência. Os 

resultados já se mostram, uma vez que as portas ainda estão no lugar, diminuíram as 

pichações, as obras que foram feitas deram um ar de limpeza às instalações, a secretaria está 

em ordem, o refeitório foi reformado e mostra-se um ambiente limpo e adequado para a 

alimentação de tantas pessoas ao mesmo tempo. Porém, ainda há muito a fazer, 

principalmente, na parte pedagógica junto ao grupo de alunos e ao corpo docente. Não por 

falta de empenho ou competência, mas por impossibilidades criadas pelo próprio dia a dia. A 

meu ver, a realização de um ensino comprometido com a comunidade, que respeite suas 

especificidades, suas dificuldades, e que considere seu entorno social como perspectiva para 

chamá-la a aprender algo que esteja relacionado com sua existência e que possa então ser 

ampliado para outras esferas é imprescindível. Refletindo sobre registros em meu diário de 

pesquisa, creio que precisamos estar preparados para esta tarefa. E se não estamos, que se crie 

um movimento em que todos nos comprometamos com o processo. Mas é difícil pedir 

compromisso com o processo quando o que o professor quer é exercer seu ofício, e é recebido 

às 6h30min por bandidos armados, ameaçadores e intimidadores. Já chegamos para trabalhar 

completamente alterados. Perguntam-nos por que continuamos e em voz uníssona, sem nos 
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darmos conta, respondemos: ainda há a utopia. E segundo Galeano (1994), é para isso que ela 

serve: para fazer-nos caminhar. 

 A disciplina Língua Espanhola tem dois tempos semanais de 50 minutos, com cada 

turma. Os alunos chegam ao sexto ano, muitas vezes, analfabetos funcionais, leem, mas não 

conseguem compreender. Muitos apenas decodificam, mas não abstraem, não reconstroem a 

leitura feita. 

 Os 45 alunos que fazem parte da pesquisa estudam no 9º ano, são da turma 903. 

Muitos desses alunos estão fora da faixa etária apropriada para a série. A variação fica entre 

13 e 18 anos. Alguns já repetiram o ano pelo menos uma vez em sua trajetória escolar. O 

grupo é bastante heterogêneo e por isso foi escolhido para ser observado. Além daqueles que 

fizeram sua trajetória escolar com tranquilidade, sem maiores problemas, há meninos que 

servem ao tráfico, outros que se drogam, alunas que namoram ou vivem com indivíduos que 

trabalham para o crime, alunos extremamente religiosos, que só saem de casa praticamente 

para ir à escola e à igreja, homossexuais, meninas violentadas por parente ou pessoa próxima. 

Há também estudantes que já são pais, mães, ou que estão grávidas. Porém, muitos destes 

mesmos sujeitos trabalham honestamente para ajudar no orçamento familiar, são músicos, 

atletas, grafiteiros, dançarinos, carregam gelo nos mercados da cidade, são balconistas, 

motoboys, cuidam de crianças, manicures ou simplesmente ficam em casa cuidando dos 

irmãos mais novos, esperando a mãe chegar do trabalho (notas do diário de pesquisa). 

Estamos todos buscando algo, alguns de nós nem sabemos ainda o que procuramos, mas 

persistimos porque de alguma maneira vemos nesse encontro de troca entre aprendizes, alunos 

e professora, uma forma de alcançar este sonho que nos parece tão distante: a comunhão entre 

conhecimento e vida, construindo o sujeito crítico que existe em cada um de nós (reflexões a 

partir do diário de pesquisa). 
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 Este difícil cenário me leva a refletir sobre as palavras de Vygotsky (2004) que diz que 

a educação é um processo mútuo e contínuo de adaptação de ambos os lados e que tanto 

professor como aluno têm a mesma importância no processo. Embalada por essas ideias, 

acredito que o aluno é parceiro do professor, que está ali diante deste, muitas vezes, pedindo 

socorro com sua indisciplina ou indiferença e o educador não se dá conta da importância de 

seu orientando na trajetória da aquisição da linguagem. Ainda fundamentada nas ideias de 

pensadores como Celani, Bakhtin, Vygotsky e Wittgenstein II, penso que o grande desafio de 

um educador da escola pública, é provocar o aprendiz para que ele se sinta desafiado a dar 

mais, se sinta motivado a estar ali. Muitas vezes esta provocação poderá vir através de 

estímulos, alguns confortáveis, outros nem tanto, porém é fundamental que ele perceba que 

todo esse movimento visa seu desenvolvimento, seu crescimento como aluno e como cidadão 

do seu meio social e do mundo. 

 Nessa busca, a língua estrangeira pode se tornar uma ponte a levá-los a um mundo 

ainda um pouco distante, que é o do conhecimento, que poderá ampliar-se a partir da 

consciência de suas próprias experiências e das situações divididas com o grupo, gerando 

assim o que Bakhtin (2003) chama de pluralidade de vozes. Esta prática se constituirá nas 

aulas de língua espanhola a partir da disponibilidade de textos de diferentes gêneros, que 

tenham como tema argumentos que versem sobre os conteúdos já trabalhados em outras 

disciplinas. E é bebendo na fonte bakhtiniana e escutando Gonzaguinha que acredito que 

somos, todos, aprendizes de nós mesmos e, ao mesmo tempo, professores do mundo. Somos o 

resultado de múltiplas vozes que fizeram e fazem parte de nosso universo e seremos vozes 

formadoras de muitos outros indivíduos. 

(...) e aprendi que se depende sempre de tanta 

muita diferente gente toda pessoa sempre é as 

marcas das lições diárias de outras tantas 

pessoas. e é tão bonito quando a gente entende 

que a gente é tanta gente onde quer que a gente 

vá e é tão bonito quando a gente sente que nunca 

está sozinho por mais que pense estar. 

           Gonzaguinha, 1982 
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3.4 Linguagem 

Os textos postulam sujeitos intérpretes e implicitamente 

estabelecem posições interpretativas para eles que são 

‗capazes‘ de usar suposições de sua experiência anterior, 

para fazer conexões entre os diversos elementos 

intertextuais de um texto e gerar interpretações coerentes. 

Não se deve entender com isso que os intérpretes sempre 

resolvam plenamente as contradições de textos. 

Fairclough, 2001:171 

Os significados das palavras e a lexicalização de 

significados são questões que são variáveis socialmente e 

socialmente contestadas, e facetas de processos sociais e 

culturais mais amplos. 

Fairclough, 2001:230 

 

 Com base na visão de linguagem ancorada em Bakhtin (2006), Wittgenstein II (1989), 

Barthes (1987) e Foucault (1992), podemos inferir que um texto não é somente um conjunto 

de palavras que formam um corpus, apresentando um único sentido; é, na verdade, um 

ambiente que favorece e possibilita múltiplas leituras, em que se encontram diversificadas 

formas de escrita, vindas de diferentes momentos histórico-culturais, portanto, nenhuma é 

original. O texto funciona como uma colcha de retalhos, formada por ecos vindos de muitos 

outros espaços culturais, por diferentes vozes que estarão interagindo com o objetivo de 

formar um novo objeto de leitura. O resultado dessa troca dependerá do momento da 

enunciação. Nesse contexto, fazer uma ponte com a leitura torna-se pertinente, uma vez que 

ler, não somente a letra, mas também o mundo, é um dos objetivos de todo o processo de 

ensino-aprendizagem a ser alcançado por esta professora pesquisadora. A visão de leitura que 

focalizo em minhas aulas é fruto das concepções do interacionismo social, pois acredito que 

compreender o discurso envolve um procedimento de interação entre leitor e emissor 

participativos, além de um texto para produzir uma significação específica ao contexto em 

que a leitura se realiza (Nunes, 2000:128). Tomo o quadro de Nunes (2000), baseado nas 

ideias de Fairclough, que dialogam com Bakhtin (2006) e Wittgenstein II (1989), objetivando 

ampliar a minha reflexão sobre o processo de leitura, que envolve diretamente a escolha do 

texto a ser trabalhado. 
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 Para Fairclough (1989; 1992) o texto é um a parte do processo de interação verbal, 

portanto os processos de produção e de interpretação estão impregnados das marcas das 

condições sociais e culturais em que ambos se dão. Sua visão parte do pressuposto de que 

existe uma relação interna e dialética entre linguagem e sociedade, e que a linguagem é 

condicionada socialmente por outros componentes da sociedade, inclusive o não-linguísticos 

(Nunes, 2000). No quadro a seguir, Fairclough propõe três níveis de envolvimento ou 

abordagem do texto que são: descrição, interpretação e explanação. Tomo estas três 

possibilidades de abordagem do texto escrito como início de uma discussão sobre o objeto de 

leitura e de como o leitor chega até ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro plano, que Fairclough (1989:24) chama de descrição, o encontro entre 

leitor e texto se situa nos aspectos formais e estruturais do texto. Há uma inclinação para 

abordar a leitura como simples decodificação dos elementos linguísticos presentes no texto 

como estruturas autônomas do sistema. Nesta conjuntura de leitura as marcas linguísticas são 

valorizadas, permanecem rígidas, não estão abertas às trocas e às mudanças. O texto é o dono 
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Figura 1 (Quadro adaptado de Fairclough pela Profa. Myriam Brito C. Nunes, 2000) 
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do significado
10

. Este procedimento vem sendo valorizado ao longo da história da escola 

tradicional, o que me leva a perceber que muito dos problemas de leitura enfrentados em sala 

de aula na atualidade advêm desta visão engessada que muito mais aprisiona o leitor que o 

liberta. O termo interpretação, segundo nível de abordagem do texto, é utilizado por 

Fairclough (1989:141) para referir-se ao momento em que se dá a leitura bem como a todo o 

processo de interação verbal entre os que estão envolvidos. Este estágio é onde se encontram 

emissor (autor) e receptor (leitor), que se utilizam de recursos internalizados relacionando-os 

às estruturas sociais que determinam as convenções disponibilizadas pelo momento histórico. 

O texto passa a ser um produto do processo de produção e recurso no processo de 

interpretação (Nunes, 2000:132). Processo que deve estar criticamente consciente do porquê, 

para que e como se dá o encontro. Por este viés, pode-se entender, segundo Nunes 

(2000:132), a leitura como uma atividade heterogênea e complexa que conjuga diferentes 

aspectos mecânico-perceptivos e também cognitivos e de compreensão. No terceiro nível de 

abordagem do texto, que é chamado por Fairclough (1989:26) de explanação, está 

direcionado para o contexto em que é produzido e lido, isto é, em que se dá a comunicação e 

sua influência sobre a interação entre o discurso e as composições sociais. Fairclough (1989) 

se preocupa em alcançar as relações ideológicas e de poder, que nem sempre estão claras, mas 

que determinam o discurso. Por isso, Fairclough (1989) nos chama a atenção para o fato de 

que tanto o momento de produção como o de interpretação só podem ser completos se não for 

ignorada a maneira como são socialmente determinados. É imprescindível salientar que 

descrição, interpretação e explanação não se excluem necessariamente, cada estágio 

carrega consigo pressupostos de envolvimento distintos no processo discursivo (Fairclough, 

1989, 1992, apud Nunes, 2000:132). 

                                                           
10

 Wittgenstein I aborda o texto sob esta perspectiva. 
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 A leitura, na visão sócio-interacional, que se fundamenta na visão acima apresentada, 

enfrenta o desafio de não ser reduzida apenas a atividades cognitivas que são ensinadas 

isoladamente, de maneira estanque. Mas demanda buscar recursos linguísticos e extra-

linguísticos que se relacionem com as mais diversas divisões do conhecimento e que possam 

gerar, de fato, na interpretação, uma compreensão crítica, já que pode ser abordada em nível 

de explanação, daquilo que está sendo lido. Desta forma, o processo de ler pode tornar-se uma 

construção consciente e criticamente elaborada. Sob esta visão de leitura, o texto escrito será 

o mediador na comunicação entre autor e leitor e, muitas vezes, de acordo com a situação em 

que se dá o ato de ler, será construída uma significação específica, singular. Para que este 

encontro comunicativo alcance seus objetivos é fundamental que escritor e leitor tenham a 

capacidade de usar conhecimentos que envolvem passos que atuam na ordem da escritura do 

texto, ou seja, com suas características superficiais (Nunes, 2000:138). 

 Seguindo o pensamento de Resende (2006), reconheço que não posso reduzir o estudo 

do texto, no contexto que apresentei anteriormente, somente a seu papel de ferramenta social, 

precisarei buscar o equilíbrio entre esta função e o sistema linguístico, uma vez que, segundo 

Fairclough (2001), trata-se de uma abordagem social e linguisticamente orientada. Para isso 

preciso ouvir mais, conhecer e observar melhor o público com quem pretendo trabalhar e seu 

entorno social, com um olhar livre de meus preconceitos
11

 e atento às possibilidades que 

podem ser úteis para o desenvolvimento do trabalho e ajudar-me a compreender melhor os 

propósitos de leitura meus e de meus alunos. Todo esse envolvimento poderá auxiliar-me 

também no desenvolvimento de aulas de ELE mais engajadas com as expectativas dos 

sujeitos envolvidos no processo, no caso aqui, os alunos. A partir da perspectiva sócio-

interacional, pretendo pensar com Bakhtin e tentar desenvolver junto a meus parceiros 

aprendizes uma vivência dialógica e polifônica da linguagem, na qual poderemos refletir 

                                                           
11

 Negrito meu. 
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sobre os discursos e os contextos em que são produzidos e lidos. Também será possível 

ponderar sobre os pressupostos que nos trouxeram até aqui e vislumbrar as possibilidades que 

poderão advir do encontro entre vozes diferentes. 

 Sobre esse aspecto, dialogam Bakhtin (2002 e 2003), Fairclough (2001), Vygotsky 

(2004) e Resende (2006), quando percebem a linguagem, cada qual em sua área de domínio, 

como uma ferramenta governada por formações ideológicas. Por ser a sala de aula onde as 

relações se estabelecem e o educador, o grande mediador entre o aluno e a vida, representada 

neste contexto pelos múltiplos saberes oferecidos no ambiente escolar, faz-se necessário 

refletir sobre as relações que a linguagem mantém com a ideologia
12

, verificando qual é o 

lugar das determinações ideológicas. A serviço de que ideia o sentido do texto se constrói, 

uma vez que esta não vem do nada e tem sempre uma intenção (Bakhtin, 2002). A quem a 

construção desse conhecimento estará de fato beneficiando? Todos os dias me pergunto como 

desatar estes nós que se formaram ao longo de meu convívio com o grupo em que desenvolvi 

minha pesquisa. E confesso ainda não ter respostas. 

 Contudo, bebendo em águas de Bakhtin (2002), está claro para mim que a interação 

semiótica, só se dá a partir da interação do sujeito com o outro. Esta interação tem suas 

especificidades. Não basta um amontoado de pessoas para que ela se estabeleça. Portanto, 

estudar o discurso através dos processos sociais que constituem o cotidiano dos alunos é o 

caminho que pretendo percorrer. 

 Este trabalho poderia ainda refletir sobre a pergunta ―todo este fazer pedagógico está a 

serviço de quem?‖ Todavia, opto por não alongar em demasia o foco de estudo neste 

momento e, assim, no capítulo IV, apresento diferentes pressupostos sobre a formação e 

educação do ser humano. 

 

                                                           
12

 Entendo ideologia, segundo FARACO (2003:46 e 47), como universo dos produtos do espírito humano, 

cultural imaterial ou produção espiritual (pensamento idealista) ou formas da consciência social (pensamento 

materialista). É o nome dado ao universo que engloba arte, filosofia, ciência, direito, religião, ética, política etc. 
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4 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DO SER HUMANO 

 

4.1 À luz de Vygotsky 

Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. 

Vygotsky, 1998 

 Vygotsky (2004), ao discutir o papel do professor em seu livro sobre A psicologia e o 

mestre, nos apresenta várias possibilidades de definição de o que é um mestre e quais as suas 

atribuições. Para tal, cita Tolstoi, Rousseau, Haüy, Pestalozzi, Froebel, além de algumas 

correntes como a pedagogia ascética, que acredita em um educador que impõe suas regras e 

faz com que elas sejam cumpridas. Em algumas dessas definições, o professor aparece como 

um aplicador de medidas coercivas, como um hipnotizador, como um jardineiro, como um 

protetor, como um exemplo de virtuosidade etc. Ele nos leva a perceber que cada uma dessas 

concepções individuais sobre o processo pedagógico tem relação com a concepção específica 

da natureza do trabalho do mestre. Segundo o autor, o professor transmissor de 

conhecimentos, típico da velha escola, pode ser facilmente substituído por instrumentos, 

como livros, dicionários, mapas, computador, passeios escolares, pois ainda assim o que há é 

um mero reprodutor de conhecimento pronto e acabado, como se fosse um ―gramofone‖. Na 

verdade, o papel do professor deveria ser o de incentivar e dialogar com seu aprendiz para 

este obter conhecimentos, mesmo aqueles que tenham sido recebidos de seu mestre. 

 Assumindo-se uma visão social da linguagem, no ensino de línguas estrangeiras faz-se 

imprescindível a discussão sobre os novos rumos que a sala de aula dessa disciplina precisa 

tomar. Um contexto de aula na linha saussuriana privilegia conteúdos e metodologia fixos, 

estáticos, imutáveis, determinados pelo professor ou pela instituição, independente do grupo a 

ser atendido. O aluno é visto como ―um ser abstrato, desprovido de um caráter social, 

vontade e voz própria.‖ (Souza, 1995:23) e, de acordo com o pensamento de Lave e Wenger 

(2002), o ato de aprender é pensado como um processo que não gera problemas em absorver o 
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dado, como uma questão de transferência e aquisição de conhecimento. A sala de aula, nesse 

contexto, é neutra, objetiva e harmoniosa. 

 Adoto Moll (1996) como referência neste momento, uma vez que ele discute como 

Vygotsky entende a educação: não só como o desenvolvimento do potencial do indivíduo, ser 

complexo com raízes biológicas e sociais, mas também a expressão histórica e o crescimento 

da cultura humana a partir da qual o ―Homem‖ emerge, tendo como foco central de seu 

trabalho as origens sociais e as bases culturais do desenvolvimento individual. Vygotsky 

(1998 e 2004) acredita na aquisição de conhecimento contextualizada socialmente, a partir da 

colaboração entre os pares envolvidos em um determinado processo. Ao dar ênfase 

pedagógica à teoria e à prática, ele chama a atenção para o fato de que um psicólogo não deve 

ser apenas um pensador, mas também um prático, o que me leva a pensar que um educador 

não dever ser somente um prático, mas também um pensador.  

 A relevância da presença da LE no contexto escolar como elemento formador de 

conhecimentos é indiscutível, uma vez que se trata de uma ferramenta de acesso à vida, de 

apropriação de um universo desconhecido, que pode ser parte da rotina de todo cidadão que 

deseje ou necessite fazer uso dela. No entanto, o ensino de LE, que ainda é praticado por 

muitos educadores, é feito como uma ação isolada dentro da escola, sem conexão com outros 

componentes curriculares, sem considerar o indivíduo como um ser social, que tem no 

professor um transmissor de regras gramaticais e estruturas linguísticas, seguindo a visão 

saussuriana, a-social e abstrata, que postula a linguagem como um sistema estável e imutável 

de elementos linguísticos. Aliás, tal postura nos remete a Wittgenstein I, que, em seu 

Tractatus Logico-Philosophicus, buscava um sistema de linguagem tão lógico como o da 

matemática. 

 Por isso, ―navegar é preciso‖ em direção a uma sala de aula de LE mais voltada para 

aqueles que aprendem; mais engajada com um ensino que incentiva e ajuda seu aprendiz a 
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buscar novos conhecimentos, novas possibilidades e, principalmente, o estimula a estar 

disponível e com um olhar crítico, interativo, dialogante para o mundo que se apresenta, ainda 

que desconhecido. 

 Segundo Vygotsky, também em seu texto A psicologia e o mestre (2004), existem 

possibilidades que podem transformar as ações praticadas em sala de aula, revertendo muitos 

problemas presentes na educação. Uma delas é uma formação científica sólida e contínua, 

pois esta é a base que permite ao educador sentir-se seguro e fazer de suas aulas um momento 

de experimentações que levarão professor e aprendiz à aquisição do conhecimento 

significativo. O educador deve funcionar como um mediador entre o aluno e a vida 

(Vygotsky, 1998 e 2004), apresentando-lhe diferentes possibilidades de escolhas, 

relacionando seu universo particular com os conhecimentos apreendidos na aula e com as 

múltiplas vivências de outros pares que compõem esse mesmo espaço. 

 Dentre tantas possibilidades de abordagens que se abrem a partir da teoria 

vygotskyana, opto por refletir sobre o conceito, segundo Moll (1996), mais influente do autor: 

zona de desenvolvimento proximal - ZDP, conceito conector que define as funções mentais 

superiores do aluno que está em processo de maturação, que integra conceitos-chaves da 

teoria, enfatizando a atividade social e a prática cultural como fontes do pensamento, a 

importância da mediação no funcionamento psicológico humano, a centralidade da pedagogia 

no processo de desenvolvimento e a inseparabilidade do individual e do social. Para Lave e 

Wenger (2002) a zona de desenvolvimento proximal, ZDP, adota, atualmente, um ponto de 

vista coletivista ou social. O indivíduo ativo, ou melhor, interativo é objeto de estudo. 

Vygotsky, em sua teoria, preocupa-se com a formação de processos pela análise de sujeitos 

engajados em atividades, identificando a dinâmica da mudança social, com a atividade 

socialmente mediada, ele não descarta a importância dos instrumentos, pois a atividade 

socialmente mediada pressupõe a interação com instrumentos materiais e semióticos. Trago 



51 
 

para complementar este trabalho três aspectos da teoria de Vygotsky que acredito serem 

essenciais para a melhor compreensão do conceito de ZDP: 

a) Análise holística: A unidade de estudo deve ser a atividade psicológica em toda sua 

complexidade, não em isolamento. A sala de aula é onde todas as relações se estabelecem e é 

preciso que se tenha um olhar mais amplo; as atividades devem ir além de um único contexto, 

precisam ser significativas, representar uma situação social, para que professores possam 

avaliar a performance dos estudantes. Esses eventos, chamados atividades significativas 

autênticas, representam, aos olhos do autor, uma unidade holística apropriada para o estudo, 

compreensão e aplicação do conceito de ZDP à instrução. 

b) Mediação: Fator central na psicologia, para Vygotsky, já que o mesmo dá ênfase à 

natureza das interações sociais, particularmente entre adulto e criança. Ele também enfatiza 

que os conceitos do dia a dia e os científicos são interconectados e interdependentes. Em seu 

desenvolvimento, influenciam-se mutuamente. Um não pode existir sem o outro. É a partir do 

seu cotidiano que o aprendiz dará sentido às definições e explicações científicas que recebe. 

Para Lave e Wenger (2002) as proposições de Vygotsky ampliam o conceito de ZDP quando 

destacam a importância das atividades cotidianas e seus conteúdos para a atribuição de 

significados, de tal forma que para tornar a escolarização significativa deve-se ir além das 

paredes da sala de aula. O conhecimento escolar pode buscar justificativa na vida diária do 

grupo em questão. E pouco do ―conhecimento vivido‖ chega à sala de aula. A teoria 

vygotskyana propõe uma forte conexão dialética entre a atividade prática externa (social, 

extracurricular), mediada por instrumentos culturais como o discurso e a escrita, e a atividade 

intelectual do indivíduo. 

c) Mudança: Segundo Vygotsky, os processos psicológicos devem ser estudados como em 

processo de transição. Uma abordagem da educação não deve apenas analisar o ensino e a 

aprendizagem como parte de práticas instrucionais existentes, mas deve criar atividades 
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instrucionais fundamentalmente novas e avançadas, deve produzir desenvolvimento ao 

promover novas formas de mediação. A mudança na ZDP é caracterizada como colaborativa, 

a criança pode hoje realizar sozinha algo que realizou ontem apenas com assistência de outros 

pares e chegar assim à zona de desenvolvimento real (ZDR). O professor não tem o papel de 

fornecer as pistas prontas, mas de contribuir, através do diálogo com o aluno e seu universo 

social e da mediação com atividades de seu cotidiano, para que ela se aproprie do 

conhecimento. É nesta troca com outros pares e consigo mesmo que os conhecimentos, papéis 

e funções sociais vão se internalizando, o que favorece a formação de conhecimentos e da 

própria consciência. A teoria vygotskyana nos propõe a interação social como uma ferramenta 

imprescindível no desenvolvimento cognitivo e cultural de um sujeito, cuja construção se dá 

primeiro no nível social, que seria o plano chamado de interpessoal, depois passando ao nível 

individual, conhecido como plano intrapessoal. Considerando essa linha de pensamento, 

podemos orientar nossas práticas cotidianas em uma direção que se desloque do plano social-

interpessoal ao plano individual–intrapessoal, fazendo da escola um espaço onde a 

intervenção pedagógica intencional desencadeia um processo de ensino-aprendizagem mais 

crítico e democrático. 

 Vygotsky (1998 e 2004) e autores que estudam sua teoria como Fontana (1993), 

Nogueira (1993), Gallimore e Tharp (1996), Lave e Wenger (2002) e Daniels (2003), me 

levaram à reflexão sobre minhas práticas em sala de aula, uma vez que, enquanto aluna, não 

fui apresentada à realidade que me esperava no dia a dia, no convívio com os educandos. Fui 

preparada para passar o conhecimento com excelência. Concebia o bom professor, baseada no 

senso comum, como aquele que tem o domínio total de seu conteúdo e obtém um resultado, 

de notas, satisfatório, ao final do período letivo. Mas o que é satisfatório para uns, pode não 

ser para outros. Pensando em minha própria sala de aula compartilho um questionamento: 

será que me aproprio das múltiplas realidades com as quais convivo em sala de aula? Até que 
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ponto busco no contexto social de meus pares argumento e fundamento para os 

conhecimentos que lhes tento passar? 

 Vygotsky (1998 e 2004) coloca muito bem que o aprendiz não tem que seguir os 

passos de seu educador para que o processo de educação se estabeleça. O educador deve 

funcionar como um mediador entre o aluno e a vida. E é por isso que acredito em uma postura 

de educação comprometida com o social que não pode deixar de ser política. Precisa refletir o 

momento social ao qual pertence seu grupo e fazer com que seus integrantes se sintam 

construtores, de fato, desse meio, que é deles por direito e dever, e do conhecimento 

pretendido. Quando Vygotsky (2004) diz que a educação é um processo de mútua e contínua 

adaptação de ambos os lados, e que tanto o orientador como o orientado tem a sua 

importância, estando conscientes dos distintos níveis de intervenção existentes dentro do 

processo, penso de como seria bom se nossos educadores pudessem ter acesso a essas 

palavras sempre que se sentissem perdidos e solitários em uma sala com aproximadamente 50 

alunos (no ensino público esse quantitativo é real). O nosso parceiro está ali, diante de nós, 

muitas vezes, pedindo socorro com sua indisciplina ou indiferença e não nos damos conta de 

suas necessidades na trajetória do conhecimento. E é nas interações escolares cotidianas 

quando o professor faz a mediação, espontaneamente, no processo de utilização da linguagem 

no contexto das situações imediatas, segundo Fontana (1993), que os pares mais e menos
13

 

competentes têm a oportunidade de vivenciar o universo do outro e formar, então, um novo 

contexto em que a troca de conhecimento seja privilegiada. Podemos dizer que a mediação, 

por parte do professor, entre o conceito a ser aprendido e o aprendiz é consciente, deliberada e 

planejada, ou deveria sê-lo. Por outro lado, o aprendiz que está participando do ―jogo‖ 

percebe a ação mediadora. Nesse espaço ambos devem ter a consciência de seus papéis e do 

que é esperado deles pela instituição. Mostrar-se apaixonado por seu ofício, dominar os 

                                                           
13

 Os termos mais ou menos competentes não trazem  nenhum tipo de valorização ou desvalorização dos pares, 

apenas definem os papéis desempenhados pelos participantes do processo de ensino-aprendizagem. 
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conteúdos acadêmicos de sua área, estar cientificamente preparado para o ato de educar, ter 

compromisso com o grupo com o qual trabalha são pré-requisitos fundamentais para um 

profissional que queira ser reconhecido como competente por seus pares no contexto 

educacional. Porém, acredito que nenhum deles terá valor se não houver uma mediação 

intencional do par mais competente que neste contexto é o professor para levar o aluno a 

utilizar-se de operações intelectuais, habilidades, estratégias e possibilidades sígnicas que 

são novas para ela, desencadeando processos de desenvolvimento cognitivo (Fontana, 

1993:128). 

 O ensino de uma LE transcende a aquisição dos conhecimentos estruturais da língua, 

pois esta se constrói e se reconstrói a cada momento, não é estática, está disponível para que 

seu usuário a movimente de acordo com suas necessidades. Quando o ensino de LE transmite 

todo um conjunto de saberes, permite ao estudante aproximar-se de novas e diferentes 

culturas, para então absorver outros saberes necessários a sua formação. Pode também ele 

perceber que os componentes desse universo de aquisição de conhecimento não estão 

fragmentados, mas sim fazem parte de um todo que o compõe, que o constrói. Sendo assim, 

com base nos dados de minha pesquisa, fui levada a pensar que seu conhecimento de vida se 

ampliará e, portanto, ele poderá estar mais preparado para o exercício de sua cidadania. Para 

enriquecer ainda mais a discussão, estabelecerei a seguir diálogo com outro pensador que tem 

um olhar bastante próximo ao de Vygotsky sobre a formação e educação do ser humano. 

 

4.2. À luz de Bakhtin 

A língua penetra na vida através dos enunciados concretos que 

a realizam, e é também através dos enunciados concretos que 

a vida penetra na língua. 

Bakhtin, 2006 

 Sempre atribuindo importância ao estudo das mudanças históricas para a melhor 

compreensão das alterações nos gêneros e no interior do sistema da língua, Bakhtin dá ênfase 
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não à palavra, à frase, à oração, mas ao enunciado e nos chama a atenção para o fato de que 

ignorar sua natureza e particularidades é enfraquecer o vínculo entre a língua e a vida. O fato 

de o enunciado manter o foco em alguém coloca em evidência a figura do destinatário. O 

locutor quando elabora seu enunciado o faz pensando não só na resposta que está dando, mas 

também naquela que o outro elaborará como réplica. Assim, os limites de cada enunciado é a 

a titude responsiva do outro (Bakhtin, 2002 e 2006). A tentativa de prever a resposta do 

destinatário e também de estar ciente de sua posição social influencia na elaboração do 

enunciado do locutor quanto à escolha dos recursos linguísticos dentro de um determinado 

gênero discursivo. Seguindo a teoria da enunciação de Bakhtin, creio que não exista 

enunciado sem que haja relação do locutor com o outro, levando em consideração as múltiplas 

esferas de comunicação. Embora a esfera educacional não seja foco da teoria da enunciação 

do círculo de Bakhtin, podemos partir desse princípio para observar que a escola deveria ser 

um espaço dialógico por natureza, uma vez que é composta por infinitas possibilidades de 

diálogo e troca. Por que então há tanta dificuldade em levar o ―outro‖, no caso, o aluno, em 

consideração? Ouvi-lo, tomá-lo como referência, dar importâncias às suas descobertas, inseri-

lo nas decisões e escolhas seria um bom começo, mas quando, como? 

Como a língua, em sua totalidade concreta, segundo Bakhtin (2006), é viva e tudo que 

é vivo está em constante transformação, os componentes da sala de aula de língua estrangeira, 

como os alunos, a língua e o/a professor (a), devem estar também abertos ao diálogo, às 

mudanças que podem levá-los a caminhos mais férteis, produtivos, aos desafios que a cada 

dia se apresentam, sem esquecer o que os trouxe até o presente. 

 Enfatizo que para Bakhtin (2002) e Vygotsky (1998 e 2004) o homem é um ser 

essencialmente social, interativo. Por isso sua vivência com o meio ao qual pertence, sendo 

orientador ou orientado, é determinante no processo de uso da linguagem. A interação entre 

os interlocutores é o princípio fundador da linguagem e esta relação constrói os próprios 
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sujeitos como produtores do texto, que pode ser entendido em todas as concepções possíveis 

de comunicação. Manter uma relação dialógica entre a escola e o mundo de nossos alunos, 

como nos orientam os autores citados anteriormente, é dar aos educandos a oportunidade de 

construir um saber que lhes seja significativo. Compreender é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra (Bakhtin/Volochinov, 1929/1997) e se isso é de fato realizado, estamos diante 

de uma forma de diálogo. Quem enuncia quer resposta e esta réplica provoca outras tantas 

respostas que antecipam outras tantas mais. A contínua cadeia da comunicação traz em si – os 

enunciados – a voz do outro como parte da voz de todos os que participam do ato enunciativo. 

Para que o conhecimento seja compreendido e faça sentido para aquele que aprende é 

fundamental que o aluno encontre dentro da escola uma atitude responsiva (Bakhtin, 2006), 

que o estimule, cada vez mais, a dialogar com seus pares de igual, maior e menor 

competência. 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera 

de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto 

antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes 

de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, 

completa,baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 

certo modo os leva em conta  

Bakhtin, 2006:297 

Ao mesmo tempo em que levamos uma nova perspectiva do saber, partindo desta 

nova ferramenta de comunicação, devemos dominar e trazer às aulas o universo de nossos 

pares aprendizes. Ilustrar as aulas com suas experiências pessoais, assim como procurar fazer 

ecoar as outras vozes no discurso dos alunos trará ao sujeito um significado além da aquisição 

de mais esta possibilidade de dialogar com o mundo. Afinal, somos frutos de tantas vozes que 

fizeram parte de nossa construção enquanto seres sociais e seremos vozes a colaborar com a 

construção de outros tantos cidadãos (Bakhtin, 2006). Dialogando com a teoria de Bakhtin, 

podemos dizer que nenhum ser vem do nada. Sua vivência, sua realidade, seu entorno, serão 

refletidos em sua existência, em suas atitudes, em sua fala, que por sua vez, poderão intervir 

na experiência de outros pares. 
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 A esta concorrência de vozes e valores, hierarquicamente organizada, Bakhtin (2006) 

chama de heteroglossia, que favorece a necessidade de uma negociação constante na sala de 

aula, por parte de professor, aprendizes, metodologia e conteúdos programáticos, gerando um 

sujeito híbrido, composto por vários discursos e vozes, dando-se ênfase em sua constituição 

social, que é imprescindível na construção do significado. Aqui, embora o professor exerça, 

geralmente, o papel dominante, esta perspectiva pode ser negociada com os alunos. Por isso, 

esse espaço dialógico será construído em função das experiências anteriores de professor e 

alunos, os papéis não podem ser estabelecidos previamente, uma vez que, segundo Bakhtin 

(2006), pode-se desempenhar o mesmo papel de diferentes maneiras, em diferentes 

circunstâncias. Cada situação poderá suscitar uma reação inesperada, não calculada. 

A convergência entre o ensino de LE e as diferentes áreas do conhecimento que fazem 

parte da construção do mundo, enfatizando a importância do significado na ação social, é 

imprescindível, pois a vivência de cada elemento, seu dia a dia, suas experiências, compõem 

um material riquíssimo para a organização das informações a serem apreendidas e 

efetivamente compreendidas. É a partir da compreensão do porquê e de para quê 

determinados saberes se fazem necessários que o aluno poderá encontrar sentido em guardá-

los e levá-los consigo para sempre. Como nos revelou Bakhtin (2002), a cultura, a vivência e 

as experiências individuais devem estar presentes nas mais diversificadas abordagens 

possíveis na prática do cidadão, para que assim ele se sinta membro de fato dessa troca de 

conhecimento, seguro de que muito leva dessa escola, mas que também muito deixa para que 

outros possam usufruir outras tantas possibilidades de experimentações. A língua estrangeira, 

no caso específico deste trabalho, a língua espanhola, pode estar a serviço de quem aprende 

para que faça com ela a sua revolução pessoal. 

 Uma sala de aula pode ser vista como um espaço social e ideologicamente constituído, 

sendo considerada uma arena de conflitos de vozes e valores imutáveis e concorrentes 
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(Souza, 1995:23). A sala de aula formada por múltiplas vozes é polifônica, é um espaço 

dinâmico. Para ele a língua é a expressão das relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o 

efeito dessa luta, servindo, ao mesmo tempo, de instrumento e de objeto. Faço lembrar que na 

visão bakhtiniana a linguagem é um fenômeno social que tem relação direta com a construção 

do sujeito e esta construção se dá a partir de sua vivência com o outro, criando um ambiente 

dialógico, que gera sempre uma atitude responsiva.  

 Voltando à minha sala de aula, acredito que a leitura é uma atividade na qual se leva 

em conta as experiências e os conhecimentos do leitor; a leitura de um texto exige do leitor 

bem mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples 

produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo. 

Compartilhando as reflexões de Bakhtin, tomo como base para minhas atividades pedagógicas 

uma concepção dialógica de língua que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em 

processo de interação. Assim, penso que o lugar de interação, neste momento, é o texto cujo 

sentido ‗não esta lá‘, no papel, mas é construído, considerando-se as marcas textuais dadas 

pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o processo de leitura, deve assumir 

uma ―atitude responsiva interativa‖. O ponto de vista bakhtiniano, na teoria da enunciação, 

pode ser tomado como referência em atividades de leitura que ressalvam o papel de leitor 

enquanto negociador de sentido, que deve ser incentivado a mobilizar diversas estratégias de 

leitura, como a antecipação, inferências, seu conhecimento linguístico, enciclopédico e 

interacional, dentre outras que se fizerem admissíveis, refletindo e refratando as múltiplas 

vozes discursivas. 

 Mergulhar num mundo dialógico, em que múltiplas vozes compõem a voz de cada um, 

em que cada locutor tem a responsabilidade de dirigir sua palavra a outra pessoa, em que ser 

alguém constitui o ato de comunicar-se pelo diálogo e o diálogo é a própria ação (Bakhtin, 
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1997) é uma nova maneira de olhar e perceber a humanidade e suas relações com o espaço 

social. Esta é uma das tantas heranças que nos deixa Bakhtin. 

 

4.3. À luz de Witgenstein II 

Não se indague qual é o significado duma palavra; indaga-se 

qual é o seu uso. 

Wittgenstein II, 1989 

 Para que possamos entender melhor as ideias de Wittgenstein, faz-se necessário um 

pequeno histórico de sua trajetória enquanto homem, cidadão. Ludwig Wittgenstein (1889-

1951) foi um dos filósofos mais influentes do século passado e também um dos participantes 

da chamada virada linguística da filosofia, movimento que posicionou a linguagem no centro 

da reflexão filosófica, deixando o papel coadjuvante de meio para ser o personagem principal, 

nomeando as coisas ou transmitindo pensamentos. Nele vemos um filósofo que procura viver 

coerentemente com suas crenças filosóficas. Recusou a fortuna de sua família e trabalhou 

como ajudante de jardineiro em um mosteiro e porteiro em um hospital, entre outras funções 

consideradas mais humildes. Desfaz-se também da fortuna da mãe e opta por lecionar numa 

comunidade no campo. Em seu trajeto como intelectual, Wittgenstein foi capaz de realizar 

uma profunda revisão de sua própria teoria, tanto que diversos estudiosos de sua obra a 

dividem em dois períodos: Wittgenstein I, que corresponderia ao que apresenta os 

pressupostos discutidos em seu Tractatus Logico-Philosophicus, publicado em 1921, e 

Wittgenstein II, cuja obra principal é "Investigações Filosóficas", publicada depois de sua 

morte. Embora se tratem de dois momentos distintos da obra deste autor, que influenciaram 

escolas filosóficas diferentes, a linguagem permanece como tema principal de sua reflexão. 

 No Tratactus Logico-Philosophicus, Wittgenstein questiona sobre o que é a linguagem, 

qual sua essência, qual a sua estrutura, na busca de um sistema de linguagem fixo, hermético, 

tão lógico como o da matemática. O autor preserva a dimensão da solidão, do mistério da vida, 

o que está para além das palavras e que estas não são capazes de descrever. Segundo 

http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u529.jhtm
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Wittgenstein II (1989), sobre o que não podemos falar, devemos calar. Na teoria de Wittgenstein I, 

a gramática: exerce papel normatizador do discurso e os elementos linguísticos preexistem ao 

indivíduo falante, a quem só lhe resta reproduzi-los, sem interferir. Os objetivos estão acima 

de qualquer envolvimento ideológico e o discurso é visto como monológico. Reflete a 

linguagem através de um sistema positivista: língua é sistema imutável, fechado, que não 

sofre influência dos contextos. Crê que há uma linguagem universal ou representacional. Suas 

reflexões se aproximam do paradigma linguístico de Saussure. Nesse contexto a língua é 

tomada como representação do mundo exterior. 

 No texto de Investigações Filosóficas, escrito entre 1941e 1949 e publicado 

postumamente, Wittgenstein II apresenta uma segunda maneira de pensar a linguagem. Tenta 

comprovar que sua teoria anterior estava equivocada, renegando as ideias do ―Tratactus 

Logico-Philosophicus‖. Abandona o conceito anterior marcado pela lógica para adotar o de 

jogo múltiplo, questionando de que modo a linguagem funciona. Neste novo momento, o 

filósofo procura compreender os diversos usos que se faz dela e a significação da palavra é 

dada pelo uso que fazemos em diferentes situações e contextos. Aqui a língua é analisada 

como ação de fala, que é expressão do pensamento. Não há mais uma linguagem universal, 

mas dimensões particulares que precisam ser levadas em conta. Wittgenstein (1989:12) nos 

apresenta, então, o que ele chama de ―jogos de linguagem‖: como uma combinação de 

palavras, de atos, de atitudes ou de formas de comportamento que possibilita a compreensão 

do processo de ―uso‖ da linguagem em sua totalidade. É por meio dos ―jogos de linguagem‖ 

que os indivíduos aprendem, na infância, a usar certas palavras ou expressões. O sujeito não 

aprende apenas uma palavra ou uma expressão, mas como usar certa palavra ou expressão 

linguística, num contexto determinado, visando alcançar um objetivo. Wittgenstein aponta 

para inúmeros ―jogos de linguagem‖ que permeiam nossa prática social diária, tais como: 

ordens, pedidos, perguntas, respostas, descrições, pedido de desculpas etc. 
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(...)-Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus 

múltiplos parentescos. Agora passe para os jogos de cartas: 

aqui você encontra muitas correspondências com aqueles da 

primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e 

outros surgem (...). Pense agora nos brinquedos de roda: o 

elemento de divertimento está presente, mas quantos dos 

outros traços característicos desapareceram! E assim podemos 

percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos e ver 

semelhanças surgirem e desaparecerem. 

(Wittgenstein 1989: 38-39) 

 O conceito wittgensteiniano de ―jogos de linguagem‖ está intimamente ligado ao que 

podemos classificar de teoria do significado como uso. E nesta perspectiva não podemos 

esquecer que no jogo de linguagem há sempre um ―lance anterior‖, que é o conhecimento 

prévio das regras e uma expectativa do que possa vir a ser um ―lance posterior‖, que se espera 

como resultado da jogada. A linguagem está sujeita à liberdade humana, seu modo de vida, 

hábitos etc. que irão determinar a constituição dos jogos de linguagem. O grupo que atua em 

um jogo de linguagem estabelece alguns hábitos compartilhados por seus participantes e a 

linguagem é consequência da interação social em um momento histórico determinado, no qual 

os envolvidos se introduzem. Portanto, não se tem aqui um fenômeno puramente natural, já 

que a linguagem é subordinada à capacidade de criação e liberdade humanas, sempre aberta à 

invenção e modificações como qualquer outra instituição social. Os participantes são seres 

históricos, portanto, capazes de inovar e reinventar a cada ato de enunciação (Moreno, 2000). 

 Ter o domínio do uso da linguagem não determina esta prática como uma ação 

automática, mecanizada. Os indivíduos que fazem parte do jogo interpretam as regras, de 

acordo com as especificidades de cada um, o que pode provocar interpretações singulares, 

propiciando modificações nas expressões linguísticas. Os jogos de linguagem não tomam 

como base somente o aqui e agora. Sempre há o antes e o depois e este ―depois‖ pode ser 

relacionado a uma atitude responsiva (Bakhtin (2006) ou ao conceito bakhtiniano de que a 

enunciação é um elo na comunicação. 

 A partir do pensamento wittgensteiniano, penso que a metáfora do ―jogo de 

linguagem‖ expressa a forma de atividade social que procede de uma forma de vida. Assim 
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sendo, ao fazermos uso da linguagem, estamos agindo em um contexto social e nossos atos 

somente terão significados e serão eficazes se corresponderem às determinações das ―formas 

de vida‖, das práticas e das instituições sociais. 

 Ainda que um enunciado se revele falso, podemos admitir sua compreensão, quando 

falamos com outros interlocutores, é uma questão que se pode decidir pelo uso que fazemos 

das palavras nos enunciados. Nesse sentido, o significado das expressões não depende, 

somente, da intenção do falante, mas das intenções formuladas e tornadas aceitáveis através 

das práticas, dos costumes e das instituições de uma comunidade linguística. 

 Desfaz-se, desse modo, com Wittgenstein II, o pensamento filosófico dominante que 

tem a linguagem como meio através do qual apenas se descreve o mundo ou se interpreta a 

realidade. A linguagem pode ser tomada, segundo este filósofo, como o modo de interagirmos 

socialmente em uma comunidade. De acordo com Wittgenstein II, em muitos de seus textos, 

as palavras não podem ser entendidas fora do contexto das atividades humanas não 

linguísticas, mas somente junto às determinações que as rodeiam. É nisto que se fundamenta a 

metáfora dos ―jogos de linguagem‖ (Grayling, 1996). 

 Descrever o significado de uma palavra é apresentar as várias possibilidades de 

relações sociais das quais ela toma parte. Na medida em que a linguagem é reconhecida como 

prática social concreta, a análise filosófica se caracteriza por uma descrição e por uma 

interpretação das condições e das possibilidades do uso da linguagem, do momento da 

enunciação, das suas implicações e de seu sentido mais profundo. E, para Wittgenstein, tudo 

se constrói através da linguagem. 

 Voltar à sala de aula é preciso. E no contexto em que trabalhamos, a escola pública, 

percebo-me ainda muito distante da educação que tem como pressuposto a construção do 

conhecimento embasada nos atores participantes do processo, em que o significado está 

diretamente conectado com o mundo social de todos os envolvidos no processo de construção 
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de conhecimento. Fazer uso do conceito de ―jogos de linguagem‖ é uma tarefa que até então 

não me havia passado pela cabeça. Os alunos, muitas vezes, apresentam um conceito referente 

a um comando totalmente diferente daquele que trago em minha bagagem. Sem tomar 

conhecimento deste fato, sempre segui adiante, sem parar para analisar se a falta de 

compreensão, por exemplo, de um comando de questão de prova ou exercício não é um sinal 

de que estamos falando ―línguas diferentes‖ ou se somos governados por regras de jogo 

distintas. 

 Quando se apresenta uma língua estrangeira a um grupo de aprendizes, é preciso que 

se tenha um conhecimento anterior de quem são estas pessoas, quais são suas perspectivas, o 

porquê e para quê estes conhecimentos se farão necessários. Da mesma maneira que eles 

precisam entender e dominar as regras que fundamentam o funcionamento da escola, de cada 

sala de aula, de cada disciplina, de cada parceiro de jogo. É muito para eles? Acho que não. 

Há capacidades infinitas de ir mais além do que tem sido proposto nas salas de aula da escola 

pública. Basta que nós saibamos como trazer ao momento do jogo toda a bagagem guardada 

em suas histórias. 

 Ousei trazer para este capítulo três pensadores que trouxeram luz à minha prática 

pedagógica, que é objeto de minha pesquisa, uma vez que Lev Vygotsky, Mikhail Bakhtin e 

Ludwig Wittgenstein II tomam as práticas sociais como base para seus estudos. Eles 

enxergam o indivíduo como um compósito de história, vivências e experiências que são 

fundamentais no momento em que a comunicação entre os seres se estabelece. Não viemos do 

vácuo, não somos caixas de depósito de conhecimentos vazias. Somos seres humanos e, como 

tais, temos o dever e o direito de fazer uso da linguagem como uma ferramenta na construção 

de uma convivência com o mundo mais crítica e preocupada com as reações que nossas ações 

possam causar. Para isso vou aventurar-me nos caminhos da leitura e de como ela pode 
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contribuir para que o indivíduo construa sua alteridade e um olhar crítico sobre a realidade 

que o rodeia. 
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5 – LETRAMENTO 

 

5.1 Leitura 

A escolarização separa a palavra do objeto que ela designa 

e a conecta com uma generalização. (...) apenas se a 

palavra é liberada de suas limitações sensoriais ela pode 

ser manipulada voluntária e conscientemente. 

Vygotsky, apud Gallimore e Tharp, 1996:189 

 

 As pesquisas sobre leitura nas áreas de Educação e Linguística, ganham destaque na 

segunda metade da década de 80, quando passam a distinguir letramento de alfabetização. 

Embora não conste nos dicionários mais atuais, o verbete letramento está presente no 

Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de Caldas Aulete, na 3ª edição brasileira, 

mas caracterizado como palavra antiga, antiquada, também remete ao verbo letrar, adquirir 

letras ou conhecimentos literários, significado que difere daquele que se atribui atualmente a 

letramento (Soares, 1998:15 e 16). O significado que hoje lhe é atribuído vem da versão para 

o português da palavra inglesa literacy, que vem do latim littera (letra), mais o sufixo cy que 

denota qualidade, condição, estado, fato de ser, o que nos leva à definição dada pelo 

dicionário Webster‘s à condição de ser literate (não há no português tradução para este 

vocábulo), educado, especialmente capaz de ler e escrever. 

Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita. 

Soares, 1998:18 

 Letramento é um novo fenômeno social em que se percebe a apropriação de um 

conhecimento que vai permitir ao indivíduo melhorar socialmente, na sua vida como um todo. 

É o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. Segundo 

Soares (1998), o letramento altera a vida do indivíduo, uma vez que tem consequências sobre 

ele e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, 

cognitivos, linguísticos e econômicos. Podemos entendê-lo como a utilização social da 
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competência alfabética. Este termo não tem nada a ver com ―ter ou não conhecimento erudito, 

literário‖, estar alfabetizado não significa ter letramento. Muitas vezes encontramos 

indivíduos alfabetizados que podem ser considerados analfabetos funcionais, uma vez que não 

conseguem reconstruir, dar novas perspectivas de significados ao texto lido. Nesse sentido, 

remeto-me aos alunos do 9° ano, da escola publica municipal, que, embora saibam decodificar 

as estruturas linguísticas, não conseguem, em sua maioria, fazer uso das habilidades de leitura 

e escritura aprendidas durante sua estada no ambiente escolar. Concordo quando Soares 

(1998:20), ao nos dizer que não basta apenas saber ler e escrever, esclarece que é preciso 

também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de 

escrita que a sociedade faz continuamente para estar inserido nas práticas sociais de leitura e 

escrita. É neste ponto que, em meu entender, os alunos pesquisados se perdem no caminho. 

Como ainda não conseguem explicar o que compreenderam, interpretar e dialogar com a 

leitura, identificar extrair informações dos diferentes tipos de materiais escritos, tornando-os 

parte significativa de seu ato de ler, passível de reconstruções, creio que meus leitores 

aprendizes ainda não distinguem os três níveis de leitura discutidos por Fairclough, na seção 

3.4, entendendo que não atingiram o nível de letramento que a escola busca, ou tenta buscar. 

E esse transformar, reconstruir no ato de leitura não está diretamente conectado com o fato de 

o sujeito ser ou não analfabeto. Ainda que não saiba ler, se o indivíduo dita um texto, se pede 

que alguém lhe leia algum tipo de documento, se manuseia livros ou outros textos e percebe 

seu uso e função, podemos dizer que este cidadão é letrado, porque faz uso da escrita e se 

envolve em práticas sociais de leitura e escrita (Soares, 1998). No entanto, alfabetização e 

letramento estão imbricados no processo de escolarização. 

 O que fazer então com cerca de 45 alunos que, segundo a escola, estão alfabetizados, 

mas, penso eu, não letrados? Este é um questionamento que acompanha meu cotidiano, como 

professora. Embora não tenha respostas e não veja solução para o problema, em curto prazo, 
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acredito que buscar caminhos possíveis onde não há caminho aparente é imprescindível e por 

isso penso que um caminho possível para a formação de um sujeito crítico, consciente e 

construtor de seu entorno social é o do letramento. Estaríamos abrindo uma imensidão de 

possibilidades que poderiam favorecer a aprendizagem, a formação crítica e a inserção deste 

indivíduo no mercado de trabalho e em outras esferas sociais. Porém, infelizmente, no Brasil a 

preocupação, ainda, é com o nível de alfabetização, enquanto que países mais desenvolvidos 

já se preocupam com o nível de letramento que seus cidadãos atingiram e é por isso, creio, 

que caminhamos tão lentamente. 

 De acordo com Orlandi (1988:41) ―toda leitura tem sua história‖, pois a história 

produz a imprevisibilidade. Portanto, é do contexto histórico-social que procede a pluralidade 

possível e é dele que surgem as leituras que vão além da decodificação de signos linguísticos, 

e que são usadas em benefício do próprio leitor e do grupo ao qual pertence, levando-o à 

condição de ter letramento. 

Para um mesmo texto, leituras possíveis em certas épocas 

não o foram em outras, e leituras que não são possíveis 

hoje serão no futuro. (...) Lemos diferentemente um mesmo 

texto em épocas (condições) diferentes. 

Orlandi, 1988:41 

 Nós, professores de língua, materna ou estrangeira, não somos os únicos responsáveis 

pelo letramento de nossos aprendizes (Soares, 1998). É fundamental que todo o corpo docente 

esteja engajado neste projeto, que deve ser coletivo, pois seus resultados afetam a todos os 

envolvidos nele, seja positivamente, seja negativamente. Outra preocupação que divido com 

Soares (1998) é a questão do uso indiscriminado de gêneros textuais em sala de aula, que não 

levam em conta as práticas sociais adotadas pelo grupo em questão. É de fundamental 

importância que haja critérios na seleção dos gêneros e que esta escolha esteja diretamente 

relacionada com o cotidiano dos aprendizes, para depois, então, apresentar-lhes outros 

gêneros que não fazem parte de sua rotina, mas que são socialmente valorizados. A autora nos 

traz como exemplo os rótulos: são para ser lidos, não escritos. Nossas crianças da escola 
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pública vivem em ambiente de letramento tanto quanto as crianças de classes sociais mais 

elevadas, o que pode fazer a diferença é que o segundo grupo de aprendizes, em algumas 

instituições, tem muito mais acesso a diferentes materiais, além de ter suas práticas sociais 

levadas em consideração nas atividades propostas. Outro fator determinante é como alguns 

professores exercem sua prática pedagógica no processo de letramento do grupo. O ideal seria 

então, que todos os alunos, independente de sua classe social, tivessem acesso a material 

escrito de todas as classes sociais e que esses materiais fossem igualmente valorizados em 

todos os segmentos escolares da sociedade. Soares (1998) também nos conduz a alfabetizar 

letrando: orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com 

práticas reais de leitura e escritura. Desde o início, o aluno precisa entender o porquê e para 

quê ele deve aprender certos conhecimentos. A escola precisa funcionar como formadora de 

indivíduos imersos no mundo da escrita e da leitura, conscientes de que ler e escrever são 

práticas significativas em suas vidas; que saibam fazer uso de diferentes tipos de material 

escrito, compreendê-los, interpretá-los e extrair deles informações (Soares, 1998:23) que lhes 

sejam significativas. E este processo não tem limite de tempo para ser apreendido, a atitude de 

tornar-se letrado pode, e deve, durar por toda a vida. 

 Além disso, há também alguns preceitos que devem ser seguidos pelo corpo docente 

de uma instituição de ensino. Segundo Soares (1998), o professor deve: ser letrado na sua área 

de conhecimento; ter domínio da produção escrita em sua área; conhecer as ferramentas de 

busca em sua área; ser bom leitor; ser bom produtor de textos; conhecer o processo de 

letramento; reconhecer as características e peculiaridades dos gêneros de escrita de sua área. 

Inicialmente me questionei o porquê de tantas orientações, mas cheguei à conclusão de que se 

não estou completamente segura e nem detenho um bom conhecimento relacionado ao meu 

ofício, como poderei avaliar e ajudar àqueles que dependem de mim e de minha atuação como 

professora e mediadora para seguirem mais adiante? Sigo refletindo em como me tornar uma 
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profissional mais crítica e formadora de cidadãos mais conscientes e também formadores de 

outros indivíduos. 

 Porém, faz-se imprescindível entendermos as relações que se estabelecem entre o 

autor e o leitor que há em cada aprendiz, e como este se relaciona com os mais diferentes 

autores que pode encontrar em sua trajetória como estudante leitor e indivíduo leitor. Para 

isso trago a seguir uma reflexão sobre o tema. 

 

5.2 O leitor (Co-autor) 

O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a 

presente linha. Neste momento já interrompeu a leitura 

e está continuando a viagem  por conta própria. 

Livro bom, mesmo, é aquele de que às vezes 

interrompemos a leitura para  seguir — até onde? — 

uma entrelinha... Leitura interrompida? Não. Esta é a 

verdadeira leitura. 

Mario Quintana, 1973 

 

 Para entendermos melhor o conceito de leitura privilegiado por este trabalho, creio ser 

importante historicizar um pouco de sua trajetória até a contemporaneidade. Por isso tomo 

como base Cavallo e Chartier (2002), que em sua obra nos diz que "A leitura não é apenas 

uma operação abstrata: ela é o uso do corpo, inscrição dentro de um espaço, relação consigo 

mesma ou com os outros". 

 Na Antiguidade grega a escrita estava a serviço da cultura oral e da conservação do 

texto, nesta conjuntura, a leitura era feita por poucos alfabetizados. A partir da época 

helenística, a literatura passa a depender da escrita e do livro, cujo formato padrão era o 

volumen ou rolo, dando início a uma nova maneira de encarar a produção literária. Surgem as 

grandes bibliotecas que representavam muito mais sinais de grandeza e de poder do que de 

propagação da leitura. Roma herda do mundo grego a estrutura do volumen e as práticas de 

leitura. A leitura é um hábito exclusivo das classes privilegiadas, dando origem às bibliotecas 
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particulares, símbolos de uma sociedade culta. O códex
14

 substitui o rolo a partir do século II 

d.C, e essa mudança da perspectiva do que era um livro traz novas práticas leitoras, que 

durante a Idade Média, se concentraram no interior das igrejas, das celas, dos refeitórios, dos 

claustros e das escolas religiosas, geralmente restritas às Sagradas Escrituras. Com o códex, 

na Alta Idade Média, surge a maneira silenciosa de ler, especialmente os textos religiosos que 

exigiam uma leitura que levasse à meditação. Entre os séculos XI e XIV, quando renascem as 

cidades e com elas as escolas, desenvolvendo a alfabetização, surge uma nova era da história 

da literatura, pois o livro passa a representar um instrumento de trabalho intelectual, de onde 

chega o saber. Ao mesmo tempo inovam-se os modelos de biblioteca, cujo espaço organizado 

e silencioso é destinado à leitura. Na Idade Moderna, a prática da leitura no mundo ocidental 

está vinculada às evoluções históricas, à alfabetização, à religião e ao processo de 

industrialização. A técnica da reprodução de textos e produção de livros permite que cada 

leitor tenha acesso a um número maior de livros.  

 Segundo Regina Zilberman (2001), durante muito tempo a leitura ocupou um papel de 

periferia dentro dos estudos literários e, só a partir da década de 70, a leitura e, por 

conseguinte, o leitor passam a ocupar um papel de maior relevância no processo. Penso que 

alguns problemas que se estabeleceram a partir daí tem uma relação direta com algumas 

regras institucionalizadas na escola burguesa dos séculos XIX e XX, como: deve-se ler 

sentado, em posição ereta com braços apoiados na mesa, com o livro diante de si, com 

concentração, sem mover-se, sem fazer barulho, deve-se ler de forma ordenada, obedecendo 

as subdivisões do texto, (...). A leitura feita desta maneira seria considerada mais séria e 

absorvente (Cavallo e Chartier, 2002:221). Quaisquer outras possibilidades de leitura eram 

consideradas subversivas e desrespeitosas. 

                                                           
14

 Códex: livro paginado. 
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 O conceito de leitura em que está pautada esta pesquisa tem como base as ideias sobre 

linguagem de Fairclough (1989 e 2001), Bakhtin (2006) e Wittgenstein II (1989), que 

percebem o texto como um construto, fruto de uma interação social e, portanto, como já foi 

mencionado neste trabalho, os processos de produção e interpretação estão tomados por 

referências sociais e culturais, ganhando força e sendo foco de estudo e referência nas 

pesquisas sobre este tema. 

 Com o objetivo de melhor esclarecer o meu leitor, para que este visualize de outra 

forma os níveis de leitura discutidos por Fairclough (1989 e 2001) e elucidados na seção 3.4, 

apresento o quadro a seguir que nos aclara que esta atividade não é inata no homem, pode e 

deve ser ensinada, mas é um processo diretamente relacionado ao social, que exige de todos 

os participantes a consciência do como, o porquê e para quê se deve desenvolver este saber. 

 

 E para dar continuidade ao que foi exposto até aqui, tomo como referência o quadro 

elaborado por Nunes (1997), com o objetivo de ilustrar melhor o percurso histórico da leitura 

exposto e a trajetória dos papéis do leitor e do professor de leitura. 

 

 

  Figura 2 (Adaptado de Hall (1995) pela Profa. Myriam Brito C. Nunes - aulas de Mestrado/UFRJ– 2009) 
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Visões do processo de ler 

LEITURA – MODELO/ 

CONCEITOS 

O LEITOR  

PAPEL DO PROFESSOR 

1. Antes do século XX -Leitura subordinada à fala, 

estudo da fonética. 

-Uso da leitura para 

ensinar a escrever. 

2. Após século XX -Atividade silenciosa/ 

individual; 

-Sentido passando pela língua 

materna. 

-Tradutor modelo; 

-Supervisor de tradução; 

-Responsável pela 

aprendizagem. 
 

Últimos 30 anos de pesquisas sobre leitura 
 

2.1. Modelo decodificação 

 

-Sentido inerente ao texto; 

-Visão logocêntrica da 

linguagem; 

-Habilidade passiva, receptiva; 

-Fluxo da informação do texto 

para o leitor. 

-Professor expert; 

-Fonte de conhecimento, 

informação; 

- Sentido exato, 

monológico. 

2.2. Modelo Psicolinguístico 

 
 

-Processo de atribuição de 

sentido; 

-Leitor ativo, planeja, decide, 

coordena, seleciona pistas; 

-Fluxo da informação do leitor 

para o texto. 

-Ênfase ao trabalho 

individual ao aluno: 

―cabe ao professor ajudar 

o aluno a desenvolver 

estratégias.‖ 

-Controle de intervenção. 

2.3. Modelo Sócio – Interacional 

 

   

  

-Resultado de procedimentos 

sócio- interacionais; 

-Sentido construído pelos 

participantes; 

-Reconstrução através de 

interação; 

-Processo comunicativo; 

-Fluxo da informação nos dois 

sentidos T L e L T. 

-Professor consultor; 

-Autoridade sem 

autoritarismo; 

-Dar conta da: pluralidade 

de sentidos e da 

intersubjetividade; 

-Equilibrar situação de 

assimetria em poder e 

conhecimento. 
Quadro 1 - Visões do processo de ensino de leitura em LE – adaptado de Nunes (1997) 

 Pode ser observado que o processo de leitura, até a década de 70, século XX, segue o 

modelo de decodificação, centrado nos estudos da fonética, especialmente se considerarmos a 

leitura de LE, subordinado à fala; o leitor a pratica de forma silenciosa, seguindo normas 

estabelecidas: de como sentar-se, posicionar-se e segurar o objeto de leitura, é passivo e 

receptivo às informações, com uma visão monológica, logocêntrica e representacional da 

linguagem; o leitor recebe informações do texto. Neste percurso o professor usa a leitura para 

alfabetizar, no caso de leitura em língua estrangeira, o professor é um tradutor que carrega 



73 
 

consigo toda a responsabilidade da aprendizagem. É o detentor do saber, fonte do 

conhecimento. A partir da década de 70, no modelo psicolinguístico, processo de atribuição 

de sentido, se investe no leitor que passa a exercer uma participação mais ativa no processo de 

leitura, investiga-se seu papel para decidir, escolher caminhos, planejar. O professor nesse 

contexto já não é o centro do processo de construção do conhecimento, funciona como um 

orientador; a individualidade dos alunos passa a ser levada em consideração, porém o mestre 

ainda exerce a função de interventor. A palavra final é daquele que exerce a função de 

professor.  

 Mais adiante, com a chegada do modelo socio-interacional, como mais uma 

possibilidade de entender o mundo, as relações sociais e a interação entre os pares na 

produção do texto e no ato de ler esse mesmo texto são determinantes no processo 

comunicativo de leitura. Nesse contexto, o leitor também constrói sentido e o fluxo de 

informação é de ―mão dupla‖: TEXTOLEITOR. 

 O professor atua como um consultor, orientador de possibilidades, é uma autoridade 

sem autoritarismo, respeita e valoriza as diferenças, a pluralidade de sentidos e a 

intersubjetividade. Este professor toma para suas aulas o terceiro nível, a explanação, dos três 

níveis de leitura propostos por Fairclough (1989 e 2001), naturalmente, sinalizando caminhos, 

mas permitindo, dando oportunidade para que o (novo) leitor possa dialogar com o autor 

livremente, porém consciente de seus propósitos. 

 Com uma média de 50 adolescentes em sala, manter este modelo é uma missão árdua, 

os jovens não estão preparados para uma escola dinâmica, estão sempre se movimentando no 

espaço de aula, inquietos, questionando e, quando estão em grupo, estas características se 

potencializam. O problema é que muitos educadores, ainda hoje, acreditam que o momento de 

leitura deve seguir o ritual tradicional. Esquecem que o aprendiz precisa ser seduzido por essa 

leitura, pelo texto que lhe está sendo apresentado; que ele precisa encontrar um ―sentido‖ 
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nessa leitura que faça conexões com sua vida e suas experiências; esse momento não deveria 

ser de imposição, mas de negociação. Por isso, penso que é fundamental deixá-lo interagir 

com o objeto ―texto‖, manuseá-lo e escolher a melhor forma de estar em contato com a leitura 

que se anuncia. Respeitar as individualidades e as escolhas é determinante para que nossos 

estudantes observem o ato de ler e de produzir leitura com mais naturalidade e como um 

momento não só de prazer, mas de crescimento pessoal, de aprendizagem. Que eles se vejam 

como co-construtores do sentido do texto. Sei que, muitas vezes, somos pressionados por um 

currículo que exige certas leituras como obrigatórias, mas elas são obrigatórias para nós 

professores, não precisam ser colocadas assim para os alunos, pois acredito que a questão não 

está no que se lê, mas como se lê. Podemos educar e construir leitores de títulos clássicos, 

mas sem que as leituras lhes sejam impostas arbitrariamente, com as fórmulas de avaliação 

tradicionais, como provas, questionários, resumos, etc., mas intercalados por projetos e 

atividades lúdicas, permitindo a eles o manuseio do texto, com objetivos claros a serem 

alcançados e sempre relacionados ao contemporâneo, ao momento deles e dos livros que eles 

gostam de ler. Faço coro com os que acreditam que negociar é fundamental para o sucesso de 

uma atividade de leitura. 

 Nesse contexto, dialogo com Zunthor (2007) que nos traz à reflexão a questão da 

performance e de como é essencial buscar o prazer no momento de ler.  

(...) tratando-se da presença corporal do leitor de ―literatura‖, 

interrogo-me sobre o funcionamento, as modalidades e o efeito 

(em nível individual) das transmissões orais da poesia. 

Considero, com efeito, a voz, não somente nela mesma, mas 

(ainda mais) em sua qualidade de emanação do corpo e que, 

sonoramente, o representa de forma plena. 

Zunthor, 2007: 27 

 Como já foi dito anteriormente, o texto é composto de escritas múltiplas que refletem 

as diferentes vozes que o formaram, em diferentes espaços e momentos da história, e estes 

elementos adversos dialogam em um ambiente em que lhes é permitido interagir. Este lugar 

onde toda essa multiplicidade convive é o leitor. É o leitor quem dará significado e futuro ao 
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texto, pois é ele que o consome. É um sujeito, único, singular, que traz consigo uma bagagem 

social e cultural que irá interferir diretamente em sua leitura. E, por isso, o leitor, e não o 

autor, é um multiplicador de texto. Mas, para que haja o nascimento do leitor, será preciso que 

se mate o autor? Se assim o fizermos não estaremos apagando os caracteres individuais do 

sujeito que escreve? 

 As leituras que tenho feito sobre este assunto, apresentadas neste trabalho, vêm 

causando em mim certo estranhamento, afinal sou fruto de uma escola em que, para ensinar 

literatura, começava-se pela biografia do autor, para então podermos analisar e compreender 

sua obra. A vida dos autores era condição maior para interpretarmos seus livros. Mas ao 

aprofundar-me na leitura, pude perceber que há um diálogo direto, entre autores e leitores 

como Bakhtin e Wittgenstein, em sua segunda fase.  

 Ao propor sujeitos sociais, formados a partir de seu contexto sócio-histórico, que 

trazem consigo experiências múltiplas que o compõem e fazem dele um indivíduo único, 

singular e ao mesmo tempo plural, Barthes (1987) e Foucault (1992) nos mostram que a morte 

do autor, na verdade, é o apagamento de um elemento do processo para que haja o nascimento 

de muitos outros sujeitos formadores do texto. Este apagamento do autor, não tem como 

objetivo desmerecer seu papel na escritura da obra, mas dar a esta mesma obra o caráter de 

dimensões múltiplas, na qual se ajustam e se contrapõem diferentes experiências com 

diferentes leitores, o que significa que há um limite, e a fronteira é justamente a materialidade 

verbal e não verbal e que há espaço para tantas leituras quantas forem possíveis realizar. E 

para dar conta deste leitor plural, reconstrutor de significados, crítico e consciente de como e 

para quê se dá o ato de leitura e, portanto, sabedor de sua relevância como construtor de seu 

meio social, vou buscar em ―O autor‖, na seção seguinte, mais subsídios que ratifiquem as 

proposições feitas neste trabalho. 
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5.3 O autor 

A escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o 

nosso sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade; 

Roland Barthes, 1987 

A escrita está agora ligada ao sacrifício da própria vida; 

(...) a obra que tinha o dever de conferir a imortalidade passou 

a ter o direito de matar, de ser a assassina do seu autor. 

Michel Foucault, 1992 

 

Há muito que se discute o papel do autor, sua interferência pessoal na própria obra, a 

possibilidade de um distanciamento entre criador e criatura, os elementos da história que 

favoreceram sua valorização, principalmente no contexto da literatura, entre outros pontos 

relevantes para os estudos sobre obra e autor. Segundo Barthes (1987), Bourdier (2001) e 

Chartier (1998), a valorização do autor se deu no fim da Idade Média, a partir do momento em 

que a sociedade, vivenciando o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da 

Reforma, enfatiza o prestígio pessoal do indivíduo, da pessoa humana. Tal ênfase é ratificada 

na literatura pelo paradigma positivista que, refletindo a ideologia capitalista, concedia maior 

importância à ―pessoa‖ do autor, que tem, até os dias atuais, relevante espaço em manuais de 

história literária, em biografias de escritores, em entrevistas de revistas, etc. É como se a obra 

refletisse o homem que é o autor. Já Foucault (1992) passa ao largo destas questões, 

preferindo dar ênfase à relação do texto com o autor, privilegiando a visão da linguagem 

como representação, ratificando, assim, as ideias de Witgensttein I e de Santo Agostinho. 

 O afastamento do autor de sua obra não é somente uma questão histórica ou um ato de 

escrita, mas sim um marco que determina a transformação do texto moderno, pois o tempo em 

que foi escrito e em que foi lido não é o mesmo. Quando se acredita na existência do autor, 

tem-se a concepção de que o mesmo foi concebido no passado de sua própria obra, ambos, 

autor e livro, se colocam em uma mesma linha dividida entre o antes e o depois: é como se o 

autor alimentasse a sua obra; tem por ela os mesmo sentimentos que um pai nutre por seu 

filho. Indo de encontro a esta ideia, Barthes (1987) nos apresenta o scriptor moderno, que não 
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é um ser que antecede a própria obra, mas nasce com ela. Não acredita ter a mão lenta para 

seu pensamento, não se apressa, ao contrário, seu trabalho não tem tempo definido, não tem 

outra origem que não seja a da própria linguagem. Todo o texto é escrito exatamente no 

momento da enunciação, ―aqui e agora‖. E por isso, a cada enunciação de um mesmo texto, 

abrem-se janelas de novas possibilidades de leitura. 

 O autor e o leitor enquanto personagens são uma criação da sociedade moderna, uma 

abstração, que não deve ser considerada proprietária da obra, pois o texto não tem dono. E por 

que é assim? A partir do momento em que uma história é contada, há um distanciamento 

daquele que conta. O autor perde a existência para abrir espaço para a escrita. 

 Embora o autor literário ainda reine absoluto para a crítica literária, por isso tem mais 

liberdade que o autor não literário, há escritores, segundo Barthes (1987) e Foucault (1992), 

que há algum tempo vêm tentando minimizar toda a importância que é dada a esse 

personagem, fazendo com que ele seja esquecido no texto não literário. Segundo Barthes 

(1987), para Malarmé, por exemplo, não é o autor quem fala, mas a linguagem, que é um 

―jogo‖ com regras e participantes, que, nesse contexto, são autor e leitor. Aquele que escreve 

não pode ser tomado como proprietário de seu texto e nem aquele que lê, uma vez que há uma 

interação de processos e têm de ser levados em conta o propósito e o contexto de produção e 

leitura, ideia ratificada por Fairclough (1989 e 2001), em vários momentos anteriores deste 

trabalho.  

 Voltando à questão levantada por Barthes (1987) e Foucault (1992) sobre a morte do 

autor, não o vejo morto, mas, como Brecht (apud Barthes, 1987), acredito que ele está ali, 

vivo, ao fundo da cena, afastado, mais distante, demarcando que, em algum momento, fez 

parte do processo. Sua discreta presença sinaliza o vínculo indissociável que Foucault (1992) 

vê entre autor e sua obra. O autor não é o pai da obra, mas é parte dela, enquanto um de seus 

construtores. E o leitor seria a outra ponta deste triângulo, sendo o elemento transformador, 
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aquele que traz as possibilidades de múltiplas percepções de um mesmo objeto, de diferentes 

leituras de um mesmo texto, formando assim uma corrente que não se fecha jamais em si 

mesma, que está sempre aberta à pluralidade, à multiplicidade. 

            Leitor 

     

     

          Autor           Texto 

 

 Como transformar estas reflexões em realidade, em atitudes concretas dentro de minha 

atuação pedagógica, faz parte do meu cotidiano, conjeturar sobre as práticas e o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, tendo o leitor como um co-autor, que se 

estabelecem na sala de aula de LE se faz fundamental para que nesta pesquisa se possam 

entender os caminhos e os descaminhos percorridos até aqui. Por isso sugiro a seguir um 

outro mergulho, não tão profundo, uma vez que ainda estou aprendendo a nadar nas águas de 

um universo que se propõe multicultural, nas aulas desta professora/pesquisadora, que 

reconhece que há muito a percorrer até que se chegue a um resultado satisfatório. 
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6 - DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE LEITURA 

O leitor é o espaço exacto em que se inscrevem, sem que 

nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é 

feita; a unidade de um texto não está na sua origem, mas 

no seu destino, (...) 

Barthes, 1987:53 

6.1 Leitura em sala de aula - lendo, lendo, mas não compreendendo 

A partir de minha prática em sala de aula, como professora de Língua Espanhola, em 

escola pública municipal, dentro do bairro da Maré, venho me sentindo incomodada com os 

resultados insatisfatórios alcançados por esta disciplina junto aos alunos, uma vez que não 

percebo uma prática de leitura, menos ainda, de escritura na sala de aula. Os estudantes 

aprendem as regras, as estruturas linguísticas, mas não as utilizam como ferramenta para sua 

própria produção. É preciso lembrar, ainda, que trabalhamos com alunos, em sua maioria, 

com grau de dificuldade muito alto em leitura na língua materna, o que dificulta ainda mais o 

trabalho do professor de LE. Vem então o seguinte questionamento: como desenvolver no 

aluno de escola pública o espírito leitor e, por consequência, o espírito criador, daquele que 

também faz parte da autoria do texto lido? 

Participando das aulas assistidas no mestrado, no ano de 2009, segundo semestre, e a 

partir das leituras orientadas pelo professor da disciplina, pude redirecionar meu foco na sala 

de aula e então obter alguns resultados mais favoráveis à leitura, principalmente em voz alta, e 

ao desenvolvimento de um espírito mais autoral, dando aos alunos a devida responsabilidade 

neste ato, na construção de sua própria leitura e de seus textos. Parto então das palavras de 

Mario Quintana, seção 5.3, que dialogam com autores como Barthes (1987) e Zilberman 

(2001), que dão ao leitor uma importância efetiva na construção do texto, pois para eles o 

leitor faz parte do aqui e agora e, portanto, pode intervir, como proprietário, no texto que está 

sendo lido. 

A autonomia do leitor, no âmbito dos estudos literários, 

demorou a aparecer, mas se evidencia quando a sociedade, 

como um todo, se mobiliza para se posicionar 

relativamente à questão da leitura e do livro. Graças a esse 



80 
 

esforço, o leitor alcança o estatuto de proprietário, (...). 

Com isso, equipara-se ao autor, até então detentor único 

dos direitos sobre a criação artística; e, quando isso 

acontece, faculta-se a permissividade, e o leitor pode 

intervir, invadindo o que lhe estava vetado. 

Zilberman, 2001: 103 

 Lendo Barthes (1987) e Foucault (1992), podemos inferir que um texto não é somente 

um conjunto de palavras que formam um corpus, apresentando um único sentido, é, na 

verdade, um ambiente que favorece e possibilita múltiplas leituras, onde se encontram 

diversificadas formas de escrita, vindas de diferentes momentos histórico-culturais (cf. 

Fairclough, seção 3.4). O texto funciona como uma colcha de retalhos formada por citações 

vindas de muitos outros espaços culturais, o que Bakhtin, em muitos de seus textos, chama de 

pluralidade de vozes, que estarão interagindo, como nos ―jogos de linguagem‖, de 

Wittgenstein II, com o objetivo de formar um novo objeto de leitura. O resultado desta 

interação dependerá do momento da enunciação. O texto é composto de escritas múltiplas que 

refletem diferentes vozes, em diferentes espaços e momentos da história, e estes elementos 

dialogam em um ambiente em que lhes é permitido interagir. Este lugar onde toda essa 

multiplicidade convive é o leitor. É o leitor quem dará significado e futuro ao texto, pois é ele 

que o consome. É um sujeito único, singular, que traz consigo uma bagagem social e cultural 

que irá interferir diretamente em sua leitura. E, por ser o leitor um multiplicador de texto, 

precisa estar em sintonia com o novo objeto, com esse ato (de ler) que, muitas vezes, não lhe é 

comum, não faz parte de sua rotina diária. Ele precisa ler e compreender, ler e apreender, ler e 

se sentir capaz de transformar, pois se a compreensão do que foi lido não vier, este leitor não 

terá como dar voz à sua leitura. 

 Ao iniciar o ano letivo de 2009, percebi em mim uma maior inquietação, afinal, o 9° 

ano é a série em que damos mais ênfase às atividades de leitura e interpretação de textos, em 

Língua Espanhola. Até aqui trabalhamos com o conteúdo estrutural relacionado mais às 

pequenas narrativas, diálogos e textos visuais, como quadros fotos e cartazes de propaganda, 
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mas com o foco no reconhecimento das estruturas aprendidas. Nesta série é chegado o 

momento de aplicar na prática o que foi abordado nos anos anteriores
15

. Porém, a Secretaria 

de Educação nos enviou, em fevereiro, um material que favorecia as atividades de leitura e 

interpretação em língua portuguesa. Estas apostilas deveriam ser trabalhadas por todos os 

professores que tinham suas disciplinas relacionadas com a área de linguagens. Fui, então, 

trabalhar leitura. Mas aí veio um primeiro problema: meus estudantes não tinham o domínio 

de leitura em língua materna. Por mais que lêssemos juntos e eu explicasse os enunciados, as 

propostas de atividades, o que cada questão pretendia, eles não conseguiam abstrair e 

construir uma compreensão individual e reorganizar as ideias para, então, executar o que 

estava sendo solicitado. Passei a orientar que fizessem os exercícios em dupla, às vezes, em 

grupo, mas a consequência desses encontros era muita conversa paralela e pouco resultado 

efetivo. Muitos até liam, mas não conseguiam reorganizar as ideias e explicá-las com suas 

próprias palavras. Menos ainda construir respostas coerentes e com uma organização de 

acordo com as normas da língua portuguesa. Não estou tratando aqui de questões estruturais 

de língua, como ortografia, pontuação, acentuação e nem regência verbal. Atenho-me apenas 

à leitura e interpretação. Terminamos as atividades do material da Secretaria, mas ficou uma 

tensão: se tivemos tantas dificuldades com os textos em língua portuguesa, como seria com o 

material de espanhol? 

 Veio o segundo bimestre e conseguimos entregar aos alunos as apostilas de espanhol, 

feitas por esta professora, que traziam, além de uma série de atividades lúdicas, como caça-

palavras, sopa de letras, adivinhações, piadas e jogos, uma coletânea de textos com temas 

relacionados às atividades cotidianas dos alunos, como violência, sexo na adolescência, 

gravidez indesejada, drogas, funk, futebol, relacionamentos familiares, consumo e 

consumismo, informática, meio ambiente, etc. Temas estes que foram propostos no ano 

                                                           
15

 Como criar seus próprios textos, reconstruir o novo texto a partir de uma leitura individual e dialogar com os 

diversos gêneros textuais apresentados, posicionado-se criticamente sobre eles. 
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anterior por parte deste mesmo grupo de aprendizes. Achei que seria ―moleza‖. Não foi. Pelo 

contrário, foi um desastre! Muitos deles não se interessavam, esqueciam a apostila em casa, 

perdiam, não faziam os deveres de casa, não participavam da aula, não queriam conversa. E 

todos se negavam a ler em espanhol, em voz alta
16

. A frustração e o desânimo se 

estabeleceram na professora, ou melhor, em mim. 

 Foi quando assistindo às aulas no mestrado sobre autor e leitor, leitura e performance, 

entre outro assuntos, expus minha angústia em não conseguir que os alunos interagissem em 

aula com minha proposta de trabalho e como isso dificultava a aprendizagem. Foram muitos 

os conselhos e relatos de experiências bem sucedidas ou frustrantes, como a minha, dados por 

colegas de aula. Mas uma me chamou a atenção:  

Márcia, não será porque eles têm extrema dificuldade em 

língua portuguesa que eles resistem tanto à língua 

estrangeira? Para eles, não seria mais constrangedor ainda, 

na idade em que estão, se expor diante do grupo, mostrando 

suas dificuldades? 

(dados do grupo mestrado - 2° sem./2009 – Curso de Leitura) 

 

Fui para casa pensando em como poderíamos, juntos, resolver este problema. 

 Já no encontro seguinte com os alunos, mudei completamente a estrutura das aulas. 

Passei a ler em voz alta, concorrendo com a conversa paralela e com o barulho externo, das 

aulas de Educação Física, lembrando-me de Zunthor (2007:34), ―a performance é o único 

modo vivo de comunicação poética.‖ (negrito meu). Eu precisava me comunicar com eles, 

mostrar-lhes, de alguma maneira, que estar ali poderia ser bom, prazeroso e produtivo, e 

deveria ser a partir do próprio objeto que era o motivo de estarmos ali: o texto. A princípio, 

eles só silenciaram, acredito que por respeito ao meu esforço, mas com o tempo, passaram a 

buscar em que parte eu estava lendo e, algumas aulas depois, estavam todos acompanhando, 

atentos, à leitura feita pela professora. No final de cada texto, discutíamos as dúvidas de 

vocabulário e tentávamos compreender, juntos, as mensagens que aquela leitura nos trazia, 

                                                           
16

 A leitura em voz alta fazia parte das atividades de interpretação textual objetivando maior interação do grupo e 

melhora da percepção das próprias capacidades individuais. 
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como: temática principal, quem, quando, onde, por quê? A partir desta estratégia tão simples e 

óbvia, que eu não consegui perceber sozinha, nossas aulas melhoraram em produtividade, 

rendimento e, principalmente, no interesse dos alunos pelas leituras feitas, em sala, 

coletivamente. Por quê? Porque no decorrer do processo, eles passaram a dominar as 

habilidades que foram desenvolvidas, como: participar, sendo mais interativos, demonstrando 

que compreendiam o que liam e podiam, então, interpretar, discutir e reorganizar ideias, 

participando, de fato, de acordo com o pensamento de Barthes (1987), da autoria que lhes é 

conferida enquanto leitores. 

 

6.2 Leitura na escola: obrigação ou prazer? 

No primeiro momento as delícias do texto se encontram na 

fala do professor. (...) Confesso nunca ter tido prazer 

algum em aulas de gramática ou de análise sintática. Não 

foi nelas que aprendi as delícias da literatura. Mas me 

lembro com alegria das aulas de leitura. Na verdade, não 

eram aulas. Eram concertos. A professor lia, interpretava o 

texto, e nós ouvíamos extasiados. Ninguém falava. (...) Era 

prazer puro. Existe uma incompatibilidade total entre a 

experiência prazerosa de leitura – experiência 

vagabunda! – e a experiência de ler a fim de responder 

questionários de interpretação e compreensão. Era sempre 

uma tristeza quando a professora fechava o livro... (grifos 

meus) 
Rubem Alves, 2001 

 

Ensinar a ler é um compromisso de todos os professores, não sendo exclusividade dos 

de Língua Portuguesa ou de Língua Estrangeira, que são sempre responsabilizados pela 

dificuldade que os alunos apresentam no ato de ler e de interpretar questões das muitas 

disciplinas constantes na grade escolar. O desconhecimento do que seja leitura e dos 

processos sócio-cognitivos nela envolvidos leva as pessoas a construírem um conceito 

limitado e, muitas vezes, distorcido desta ação de linguagem. 

A noção de texto geralmente presente na escola dificulta o trabalho com a leitura, pelo 

fato de tratar de maneira idêntica qualquer texto, não considerando suas especificidades e 

intenções. No ambiente escolar, o texto é abordado como um produto no nível descritivo, 



84 
 

segundo Fairclough (seção 3.4), ignorando-se a pluralidade de seu processo de significação, 

que inclui a consideração de estruturas, de conhecimentos prévios partilhados, de múltiplos 

recursos semióticos, como a imagem e, ainda, as condições de produção: o contexto, os 

sujeitos envolvidos nessa ação de linguagem, as intenções comunicativas, o meio de 

circulação do texto. Muito menos ainda se considera o contexto de recepção do mesmo texto. 

Quem vai ler, em que situação se dará a leitura e quais objetivos se pretende alcançar com ela 

são alguns fatos ignorados por nós educadores. Muitos professores acreditam que todos os 

textos são adequados para todos os leitores, no mesmo momento histórico. Não tenho dúvida 

de que todos podem ler todo tipo de texto, porém, cada sujeito tem o seu momento, o seu 

objetivo, a sua vivência, que são fundamentais para que a leitura se estabeleça e que traga 

compreensão, conhecimento, crescimento. E isso não se dá necessariamente ao mesmo tempo 

com todos os leitores de uma mesma sala de aula. Ler e não compreender é como comer e não 

sentir o sabor do alimento. 

E como dar esse prazer ao nosso aluno? Como fazê-lo perceber que ele é parte 

integrante e fundamental de tudo o que lê? Que é um ser interativo? 

Desde que me entendo por estudante travo uma batalha particular com a leitura e a 

forma como ela é imposta aos alunos. Ao me tornar professora de línguas, o mesmo 

sentimento se estabelece em minha prática cotidiana. Afinal, como conscientizar um 

indivíduo de que a prática de leitura é fundamental para que ele entenda melhor o seu 

entorno? Esta pergunta me persegue a cada aula. 

Tomo como parâmetro para este trabalho meus alunos do 9° ano, de escola pública 

municipal, localizada no bairro da Maré. Os alunos chegam ao 6° ano sem saber ler 

expressões curtas de significado simples; não compreendem o que leem, principalmente se o 

fazem em voz alta: muitos erram a grafia de seu próprio nome; não distinguem o uso de letra 

maiúscula e minúscula, uso de pontuação é desconhecido pela maioria. Assim seguem por 



85 
 

todo o ensino fundamental 2 (do 6° ao 9° ano). Por não conseguir ler o básico, muito vai 

ficando pelo caminho: textos de leitura prazerosa e que abririam outras portas de leituras mais 

complexas; conteúdos importantes de História, Geografia, Ciências; problemas e enunciados 

de Matemática; e, lá no fim da lista, textos em língua estrangeira, que no caso de nossa 

escola, é a Língua Espanhola. Enfim, chegamos ao 9° ano e muitos alunos apresentam graves 

problemas de leitura e interpretação de texto em sala de aula. E agora, o que fazer? 

 Entra em cena, ou melhor, em sala de aula, a leitura em voz alta, que trouxe às aulas 

de língua espanhola uma nova energia, uma luz que até então ―nós‖, professora e alunos, 

desconhecíamos. 

 

6.3 Ler em voz alta na sala de aula: ato de performance ou de imposição? 

A performance é então um momento da recepção: momento 

privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido.  

Zunthor, 2007: 50 

(...) a leitura se define, ao mesmo tempo, como absorção e 

criação, processo de trocas dinâmicas que constituem a obra 

na consciência do leitor. 

Zunthor, 2007: 51 

 No triângulo escritor, obra e leitor, este, conforme Zilberman (2001: 73), vem sendo 

pouco considerado nos estudos sobre leitura, embora seja tão evidente quanto os demais. O 

leitor passa a ter maior visibilidade a partir do século XVIII, por ser determinante no 

aparecimento e consolidação de certos gêneros artísticos e na adoção de medidas pedagógicas. 

Mas essa visibilidade não significou prestígio junto ao meio acadêmico, nem reconhecimento 

por parte da ciência. Ainda que suas preferências interferissem na circulação e na produção 

dos textos, não era admitida a reciprocidade entre obra e leitor. Era uma via de mão única. Era 

ela, a obra, que o absorvia. O leitor era visto apenas como um receptor: 

Senhor de um discurso de que não é proprietário, o leitor é 

sujeito, porque submetido, restando para segundo plano 

sua habilidade de ultrapassar a fala de que se torna tão 

somente o hóspede privilegiado. 
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Zilberman,2001: 86 

 

 Mas a partir da década de 70, como já vimos em seções anteriores, leitor e leitura 

passam a exercer um papel de maior relevância nos contextos científicos.  

 Volto então à aula de língua espanhola. Já vimos aqui que o processo de leitura em 

língua estrangeira foi difícil, por motivos já expostos. Mas a leitura em voz alta ou, de acordo 

com Zunthor (2007), a performance, foi a passagem que mais me chamou a atenção, uma vez 

que depois de tentar diferentes atividades, busquei os culpados para tudo o que não acontecia: 

eu e minha disciplina. A princípio, acreditei que o aluno não ler em voz alta era uma questão 

pessoal contra a disciplina ou a professora. Era sempre um não mal humorado, emburrado, 

como se já fosse um grande favor estar ali, presente fisicamente. Muitas vezes, acabávamos 

nos aborrecendo, porque eu insistia e os alunos se irritavam. Mais uma vez, a frustração veio e 

ficou por um tempo. Mas com as leituras de Zunthor (2007) e Zilberman (2001), além das 

discussões em aulas do mestrado sobre leitura, cheguei à conclusão de que a questão era mais 

complexa, pois percebi que não se tratava de querer, mas de conseguir. Na verdade, a 

hostilidade nada mais era que uma defesa para não se ver exposto e ser foco de piadas e 

gracinhas feitas pelos colegas. Essa reação era a única forma de me fazer parar de tentar 

obrigá-los a ler para toda a turma, pois eu ainda não havia me dado conta de como era difícil 

executar a tarefa que estava sendo pedida. 

Passei a ler em voz alta. Não pedia mais a ninguém que lesse. Fazia do momento da 

nossa leitura uma ocasião realmente performática, em que demonstrava todo o meu prazer de 

estar ali, realizando aquela atividade. Aos poucos, penso que eles começaram a sentir uma 

certa inveja de somente a professora estar vivenciando tal experiência, pois eu, de fato, me 

divertia muito. Passaram, aos poucos, a participar voluntariamente das atividades de leitura 

propostas. Tive que dividir os textos para que vários tivessem a mesma oportunidade de ler. A 

descontração já fazia parte da aula e, por consequência, o ―prazer‖ que Zunthor (2007: 28 e 
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29) nos revela se faz presente em nossos encontros. Acredito que com essa participação 

exitosa dos alunos, tenhamos conseguido atingir os três estágios da leitura, apresentados nas 

aulas de mestrado, que são: decodificação de signos; decodificação e percepção do ritmo; 

interpretação e performance. Nesse período, ficou claro para todos que os equívocos na 

leitura fazem parte do processo de criação; que para lermos bem precisamos conhecer o texto, 

nos apropriarmos dele, buscar nele a nossa identificação, compreendê-lo. A dúvida e o 

friozinho na barriga, por ler para tantos, não são exclusivos dos alunos. Ao perceberem que a 

professora também estava se expondo e que o importante era que estávamos tentando achar 

um caminho no qual pudéssemos ler melhor e entender mais o que estava sendo lido, alguns 

decidiram participar também e assim, progressivamente, foi aumentando o número de leitores 

em voz alta nas aulas de espanhol. 

Os alunos trazem questionamentos, após as leituras, antes jamais imaginados. Eles se 

sentem capacitados para perguntar e responder. E o mais interessante: não se incomodam 

mais com os erros. Ou, pelo menos, não deixam de participar por sentir medo de errar. 

 

6.4 Lendo mais adiante 

(...) o ato de ler, que não se esgota na decodificação pura 

da palavra escrita ou linguagem escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo (...) 

Freire, 2001: 11 

 

Ler é um ato permanente da condição humana, uma capacidade a ser construída e 

desenvolvida desde cedo. Seguindo o pensamento de Paulo Freire (2001), o ser humano lê 

para entender e conhecer, para sonhar, viajar na imaginação, por prazer ou curiosidade; lê 

para questionar e resolver problemas. O sujeito que lê, participa ativamente na construção e 

reconstrução da sociedade e de si mesmo, enquanto ser humano na sua totalidade, pois é um 

ser social, e como tal, só pode ser entendido a partir de suas experiências e vivências 

cotidianas, a partir de sua história. Dominar a destreza de leitura garante o exercício de 
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cidadania, o acesso aos bens culturais e à inclusão social. A leitura possui um caráter 

formativo e instrumental, isto é, ela serve para nos aprimorarmos e também para 

aprimorarmos o nosso desempenho em diferentes atividades em nossa vida social, acadêmica 

e profissional. Através da leitura relacionamos, comparamos e contrapomos os nossos valores 

e experiências com as dos outros. No final de cada leitura, nos tornaremos indivíduos 

melhores, com novas vivências, novas ideias: seremos novas pessoas. Conheceremos melhor 

o mundo e a nós próprios. Faremos nossas escolhas mais conscientes e nos sentiremos mais 

seguros. Enfim, o ato de ler, tendo o professor como ponte, é uma atitude de amor em três 

dimensões: para consigo mesmo, pois estamos crescendo, amadurecendo, tornando-nos 

criaturas melhores; para com o próximo, pois quando somos pessoas melhores, fazemos o 

melhor para aqueles que nos são próximos; e para com o mundo, pois se os que aqui habitam 

são cidadãos mais conscientes e amadurecidos em suas escolhas, certamente, construiremos 

uma realidade mais justa e igualitária, faremos um mundo muito melhor para todos. 

 A leitura na sala de aula ainda precisa percorrer um longo caminho para atingir todos 

os objetivos mencionados neste trabalho, mas muitos de nós estamos buscando caminhos que 

possam minimizar um problema tão constante em nossas aulas. Às vezes, acertamos, às vezes, 

nos equivocamos e, às vezes, erramos feio. Porém, o importante é não ficarmos estáticos, 

paralisados por nossas impossibilidades, estagnados em uma zona de conforto em que nada de 

mau
17

 acontece, mas também nenhum progresso se estabelece. Podemos fazer uma revolução 

na vida de nossos aprendizes. Basta que confiemos em que nós, os mestres, somos agentes 

que podem alavancar as mudanças sociais, através de uma educação que estimule a 

colaboração, que dê valor à ajuda mútua, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade, 

oferecendo uma educação que una a prática e a teoria. E a leitura está à nossa disposição para 

nos ajudar nesta tarefa tão difícil de ser executada. 

                                                           
17

 Penso que a estagnação e a falta de engajamento sejam um mau dentro do processo, mas no texto me refiro a 

erros que possam provocar desestabilização, confronto, decepções. 
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Acredito que buscar essa atitude junto à comunidade com a qual trabalhamos e 

estudamos é uma saída. Não a única, mas é uma possibilidade a mais. E, talvez, seja a de 

maior retorno, pois quando o resultado vem do coletivo, o prazer da realização vem 

multiplicado, ampliado e se irradia para todos os que se aproximam e decidem fazer parte da 

solução encontrada. 

 Encerro esta seção com a fé de que ler é uma atitude que vai além do hoje, do aqui, do 

agora. É uma atitude que é para sempre! 
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7 – A SALA DE AULA MULTICULTURAL 

O que denominamos ―nossas identidades‖ poderia 

provavelmente ser melhor conceituado como as 

sedimentações através do tempo daquelas diferentes 

identificações ou posições que adotamos e procuramos 

―viver‖, como se viessem de dentro, mas que, sem dúvida, 

são ocasionadas por um conjunto especial de 

circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências única 

e peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. Nossas 

identidades são, em resumo, formadas culturalmente. 

Stuart Hall,1997:8 

 

As questões discutidas até aqui me levam, ao ler Hall (1997), a identificar 

imediatamente seu pensamento com as teorias de Bakhtin (1997, 2002, 2006), Fairclough 

(1989, 1992, 2001) e de Wittgenstein II (1989), de que o homem é um ser socialmente 

construído ao longo da vida, através do diálogo entre o sujeito e os diversos conceitos, 

definições que lhe são apresentados tendo como base suas experiências vividas e sua história. 

Acredito, como eles, que as identidades sociais formadas são estabelecidas através da cultura. 

A leitura e a subjetividade se constroem a partir de um processo dialógico em que os 

discursos culturais permitem que o sujeito se identifique e se posicione, constituindo-se 

dentro deste mesmo espaço, que foi estabelecido pelos mesmos discursos culturais. 

De acordo com as ideias de Moreira (2003), Candau (2005) e Geertz (1989), nós, 

leitores envolvidos com a educação, não podemos mais pensar em uma escola engessada, 

moldada, pronta, sem levar em consideração aqueles que a constituem, da mesma forma como 

não se pode pensar numa leitura padronizada, de significados fixos e abstratos. Dar uma 

dimensão cultural às práticas sociais que são determinantes na significação do processo de 

aprendizagem e também da nossa própria existência é prática fundamental neste momento 

histórico da educação no Brasil que se refere à leitura. Segundo esses autores, a cultura 

desempenha um papel essencial na vida social e para que ela tenha esse espaço é necessário 

que a escola leve em conta a pluralidade cultural de nossa sociedade, buscando desafiar as 

relações de poder que produzem e preservam as diferenças, aprendendo a lidar com a 
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multiplicidade de culturas em nosso entorno, buscando também na formação de professores 

uma orientação multicultural. 

O que seria, então, essa orientação multicultural? Qual sua relação com o processo de 

ensinar a ler? Para responder a essas perguntas é preciso voltar no tempo, mais uma vez e 

conhecer melhor os caminhos percorridos pela cultura, em um determinado período da 

história, para que possamos ter um olhar mais atento, crítico e consciente. 

 

7.1 Multiculturalismo 

A noção de cultura é inerente à reflexão das ciências 

sociais. Ela é necessária, de certa maneira, para pensar a 

unidade da humanidade na diversidade além dos termos 

biológicos. (...) O homem é essencialmente um ser de 

cultura. 

 Denys Cuche, 1999: 09 

 

Para entender o conceito de cultura é fundamental que se refaça sua constituição 

social, sua procedência, é preciso examinar a formação da palavra e que conceito científico 

depende dela. No século XVIII, de acordo com Cuche, (1999: 19) o sentido moderno da 

palavra cultura já era antigo na França. Vinda do latim, cultura significa o cuidado que se 

deve ter com o campo ou com o gado. No século XIII aparece com o sentido parcela de terra 

cultivada. Muda de significado no início do século seguinte. Deixa o sentido estado da coisa 

cultivada e passa a designar uma ação, o ato de cultivar a terra. Somente a partir do século 

XVIII, a palavra cultura, no sentido figurado
18

, começa a se impor; entra, então, com esse 

sentido, nos dicionários. É sempre usada no singular, refletindo o universalismo e o 

humanismo dos filósofos. Passa a ser associada à ideia de progresso, de evolução, de 

educação, de razão, que estão no centro do pensamento da época. 

Dando um salto para o século XX, chegamos ao que Stuart Hall (1997: 2) chama de 

―revolução cultural‖ no sentido substantivo, empírico e material da palavra. Cultura, neste 

                                                           
18

―(...) se forma o sentido figurado e ―cultura‖ pode designar então a cultura de uma faculdade, isto é, o fato de 

trabalhar para desenvolvê-la.‖(Cuche, 1999: 19) 
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momento histórico, assume uma função relevante inigualável no que se refere à estrutura e à 

organização da sociedade moderna. Hall (1997: 4) nos diz que ―por bem ou por mal, a 

cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos – e mais imprevisíveis – da mudança 

histórica no novo milênio.‖ Por isso, as lutas pelo poder são cada vez mais frequentes, 

simbólicas e discursivas. A partir da virada cultural
19

, iniciou-se uma revolução de atitudes 

em relação à linguagem. Esta agora é vista como um termo que circula entre as práticas de 

representação, com uma posição privilegiada na construção e circulação de significado, 

funcionando como ferramenta de interação (Bakhtin, 2006) diretamente relacionada com as 

práticas sociais, determinada pelo social, governada por formações ideológicas, de acordo 

com o pensamento de Bakhtin (2002 e 2006), Fiorin (2007), Resende (2006), Fairclough 

(2001) e Wittgenstein (1989). Neste contexto, a cultura é vista como a soma de diferentes 

sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos quais a língua recorre com a 

finalidade de dar significado às coisas. Não se pode mais estudar cultura como uma variável 

sem relevância, acessória ou dependente de situações que movimentam o mundo, deve ser 

vista como uma ferramenta fundamental, constitutiva, determinante no processo de identidade 

de todo e qualquer grupo social. 

A virada cultural está intimamente ligada a esta nova 

atitude em relação à linguagem, pois a cultura não é nada 

mais do que a soma de diferentes sistemas de classificação 

e diferentes formações discursivas aos quais a língua 

recorre a fim de dar significado às coisas. 

HALL, 1997:10 

 

 Da propagação de discursos inéditos vindos da teoria pós-estruturalista nos anos 1960, 

na França, que rejeitavam as teorias totalizadoras, universalizantes e cientificistas do 

estruturalismo, da semiótica etc., surgem novas teorias sobre linguagem e cultura. Para 

Fairclough (1989 e 2001), o discurso que se construía sobre raça, classe, etnias, preferências 

                                                           
19

 Virada Cultural: segundo Hall (1997), revolução do pensamento humano em relação à cultura a partir da 

década de 1960, concedendo à mesma um peso e importância maior que em momentos anteriores, vendo a 

cultura como parte constitutiva da vida social. 
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sexuais e nacionalidades incitavam os discursos teóricos a explicar os fenômenos até então 

ignorados ou tidos como de menor valor. Com a globalização teórica nas décadas de 70 e 80 e 

a minimização das fronteiras entre os campos do saber, parte dos estudos sobre cultura e 

meios de comunicação social se dirigiram para os espaços de classe, sexo, raça, sexualidade, 

etnia, e outras características que distinguem os sujeitos uns dos outros e por meio das quais 

as pessoas constroem sua identidade. É nessa conjuntura que surgem os estudos sobre 

comunicação e multiculturalismo. 

 O multiculturalismo nasceu nos Estados Unidos como movimento social em defesa 

das lutas dos grupos de minorias, como os negros, por exemplo, e também como um 

questionamento do currículo escolar contrário a toda forma de preconceito e discriminação no 

espaço de ensino. Em princípio, institui-se sem nenhuma ligação com os sistemas de ensino, 

incorporado em grande parte pelos movimentos sociais, especialmente os grupos culturais 

negros. A linha orientadora do pensamento deste movimento era o combate ao racismo e as 

lutas por direitos civis. Gonçalves e Silva (1998) situam o início do movimento no final do 

século XIX, com as lutas dos descendentes de negros, que buscavam a igualdade como 

cidadãos com seus direitos civis garantidos e o combate à discriminação racial no país. Os 

pioneiros do multiculturalismo foram professores doutores americanos com ascendência 

africana, docentes universitários na área dos Estudos Sociais, que trouxeram, através de seus 

textos, temas sociais, políticos e culturais de interesse de todos os afrodescendentes.  

 O multiculturalismo, como corpo teórico, questiona os conhecimentos produzidos e 

transmitidos pelas instituições escolares, evidenciando a hegemonia de determinados grupos 

étnicos e estereótipos criados por grupos sociais dominantes, opressores de visões de mundo 

diversas, principalmente de indivíduos advindos de classes sociais desfavorecidas 

economicamente. Tem como objetivo, também, construir e conquistar espaços para que essas 

vozes se façam ouvir e sejam consideradas com a mesma importância dadas às demais 
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manifestações, buscando dialogar com os discursos culturais hegemônicos. O 

multiculturalismo é uma ferramenta política de reconhecimento e representação da 

diversidade cultural, e não pode ser concebido dissociado dos contextos das lutas das classes 

culturalmente desprestigiadas, refletindo sobre conceitos como cidadania e democracia, 

relacionando-os à representação política das identidades culturais submetidas (Moreira, 1999). 

Para que esta luta conquiste seus objetivos, reconhecer a linguagem e por consequência a 

leitura como ferramentas comprometidas com as práticas sociais de seus cidadãos é 

fundamental, uma vez que são elas as responsáveis por propagar as ideias, difundi-las e 

refazê-las em outros contextos e momentos históricos. 

 O multiculturalismo nos mostra que compreender e dialogar com as diferenças exige a 

consideração da existência de indivíduos e grupos diferentes entre si, sem que se anulem ou se 

excluam, sabendo que os direitos e as oportunidades são os mesmos, pois garantem a 

afirmação de suas identidades e da existência humana digna. Acredito que as práticas que 

associam multiculturalismo e educação devem se situar em um contexto que esteja acima dos 

interesses políticos, pois, caso contrário, correremos o risco de, mais uma vez, privilegiarmos 

uma formação sem nenhum compromisso político, social e cultural com a diversidade. É 

fundamental estar consciente de que, se a educação brasileira seguir desfavorecendo o ensino 

multicultural, toda e qualquer formação estará sujeita a continuar sem dar conta das questões e 

exigências sociais. Também não cumprirá o papel de formar sujeitos históricos, críticos, 

ativos, criativos e interessados na autonomia do sujeito como objetivo de todo processo 

formativo. 

 Busco em McLaren (1997), base para minha reflexão sobre o multiculturalismo 

crítico
20

, pois para ele as diferenças não têm um fim em si, mas estão situadas em um contexto 

de ações que visam à mudança social, colocando-se em uma posição antagônica às ideias 

                                                           
20

 Movimento que defende a diversidade de identidades culturais, a diferença como marca de cada grupo e 

contrapõe-se à padronização e uniformização impostas pelas classes dominantes. (Mc Laren, 1997) 
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neoliberais e à globalização econômica e cultural atual, como manifestações autênticas do 

modelo capitalista que oprime e ratifica as desigualdades. Lutar pelo direito à diferença nas 

relações sociais como forma de garantir a convivência pacífica e tolerante entre os sujeitos 

que fazem parte da sociedade caracteriza o compromisso com a democracia e a justiça social, 

em meio às relações de poder em que tais diferenças são construídas. Imaginar, enfim, o 

multiculturalismo numa perspectiva crítica pode ajudar bastante no fortalecimento de práticas 

pedagógicas e ações voltadas para uma prática social cotidiana dentro do espaço escolar, em 

defesa da diversidade cultural, da vida humana, das individualidades que existem para coibir 

toda e qualquer forma de discriminação, preconceito ou exclusão. 

 

7.2 Uma arena de conflitos 

Multiculturalismo significa diferentes ideias  

para diferentes pessoas e instituições.  

Ana Canen e Alberto G. Canen, 2005 

 

 Inicio esta reflexão a partir de uma dificuldade apontada por Moreira e Candau (2003: 

156) que aprofundam a noção de conflito, já anunciada na seção 4.2, no que se refere ao 

professorado ter de tornar a cultura base central do processo curricular e de atribuir um caráter 

multicultural às suas próprias práticas. Esta dificuldade faz parte do cotidiano pedagógico da 

grande maioria de professores brasileiros, uma vez que não somos preparados para enfrentar 

os conflitos no dia a dia escolar que advêm das tensões existentes entre as políticas da 

igualdade e da diferença. Não nos advertiram, em nossa formação, que deveríamos trabalhar 

com tanta diversidade e que estar em sala de aula exigiria capacitação constante e, sobretudo, 

persistência para colocar em prática o que é aprendido nos meios acadêmicos. 

 A sala de aula é composta por diferentes grupos sociais e culturais que, até bem pouco 

tempo, não tinham suas especificidades consideradas neste espaço. Vem então o grande 

desafio que é conviver, enquanto professora, com o caráter multicultural das sociedades 
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contemporâneas, que estão divididas em pólos: ricos e pobres, civilizados e selvagens, 

incluídos e excluídos etc. Lopes (2002) ratifica essas ideias ao afirmar que para criticar as 

atuais políticas educacionais é preciso entender as modificações sociais, políticas, econômicas 

e culturais pelas quais passam as sociedades e que é necessário ter a capacidade de responder 

a essas modificações, dando novas interpretações às questões contemporâneas. 

 Seguindo a mesma linha de pensamento, Moreira e Candau (2003: 157) trazem em seu 

texto o propósito de estimular os professores a constituírem novas estratégias curriculares de 

forma autônoma, coletiva e criativa. Segundo eles, é fundamental que as pesquisas feitas nas 

universidades tomem as experiências que buscam a reflexão, a crítica, a justiça curricular no 

cotidiano educacional como material a ser estudado e que possam produzir mais 

conhecimento e engajamento por parte do corpo docente. Se o currículo segue produzindo 

divisões e diferenças, reforçando a prática da opressão de alguns grupos, todos perderão, 

inclusive os grupos privilegiados. Todos terão como consequência a degradação da educação 

oferecida. E, de acordo com Geertz (1989: 15), por ser o homem um ser envolvido em teias de 

significados que ele mesmo tece ao longo de sua existência social e histórica, não se pode 

simplesmente prescrever uma política curricular e espera que ela seja implementada em todas 

as esferas educacionais, sem levar em conta essas teias de significados as quais se refere 

Geertz, pois são elas que definem a cultura. 

 A relação entre as definições políticas e a prática (sala de aula) precisa ser reconstruída 

em novas bases (Lopes, 2002). O saber na prática cotidiana deve ser valorizado e considerado 

como elemento fundamental na elaboração de um projeto político pedagógico. É neste espaço 

que o que foi determinado por lei ou as definições oficiais dialogam com a vida real de todos 

aqueles que estão envolvidos no processo. Seguindo o mesmo pensamento, Moreira e Candau 

(2003) acreditam que a escola está sendo chamada a trabalhar a pluralidade de culturas, que 

deve reconhecer os diversos sujeitos socioculturais presentes em seu contexto e perceber que 
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estas diferenças geram uma arena de conflitos que pode e deve ser considerada e fortalecida, 

uma vez que dela sairão novas perspectivas, novas ideias de como enfrentar as dificuldades, 

dentro e fora da escola, por alunos e professores. É preciso abrir espaços para a manifestação 

e valorização das diferenças, que estas defendam um espaço escolar que saiba lidar com as 

múltiplas significações que um mesmo objeto pode suscitar no espaço de sala de aula e na 

vida individual de cada membro do grupo. 

 Busco com este trabalho desenvolver em minha prática cotidiana um olhar mais 

comprometido com as dimensões simbólicas da ação social, percebendo que a educação não 

pode ser vista como apenas um gerador de vantagens econômicas, mas que deve ser 

valorizada sobre outras bases como produção cultural de pessoas concretas, especificidades 

humanas capazes de se constituírem em sujeitos globais e locais em luta contra desigualdades 

e exclusões sociais. Parafraseando Lopes (2002: 117), que dialoga com Bakhtin (2006) e 

Vygotsky (2004), acredito que a escola é um dos contextos mais ricos e complexos dentro da 

sociedade e que é formada por cidadãos reais, que vivem uma vida real e têm sonhos que 

podem e devem se tornar reais. Para isso basta que este espaço escolar abra espaço para o 

exercício da pluralidade, onde o diferente some e não subtraia; onde as tensões gerem debates 

e fortaleçam o senso crítico; onde o saber não chegue formatado, engessado, pronto para ser 

digerido, mas venha através de diferentes mecanismos de significação e que possam ser 

absorvidos de maneiras e em momentos diferentes; onde a avaliação não seja um momento em 

que o mais poderoso determina o que o outro deve saber, mas um avaliar constante que 

privilegie todas as possibilidades de produção do conhecimento pretendido. Afirmam Moreira 

e Candau (2003: 166) que favorecer o processo de reinventar a cultura escolar não é tarefa 

fácil. Não é mesmo! Exige muita determinação e perseverança, vontade política e a aposta na 

construção de uma sociedade e de uma educação legitimamente democráticas, edificadas na 

articulação entre igualdade e diferença, na perspectiva do multiculturalismo emancipatório. E 
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nesse contexto, o papel do professor comprometido com esta linha de pensamento é 

determinante como o é na visão vygotskyana de ensino-aprendizagem. 

 Creio que resistir é ter a capacidade de pensar uma educação e um currículo que 

multipliquem os significados, que não se fechem nas definições recebidas e dominantes. Para 

desempenhar a função de orientador de tantos indivíduos, com suas múltiplas possibilidades 

culturais, é preciso pensar uma educação para a insurreição e para a transgressão de fronteiras, 

buscando no diálogo e no ―outro‖ o reflexo de sua própria atuação como sujeito social 

culturalmente construído. E quando nos aproximarmos dessa utopia, acredito que poderemos 

dizer que trabalhamos com e por uma sala de aula plural. Trago Eduardo Galeano para que 

fique em aberto a reflexão de que o trabalho do professor não cessa nunca. É preciso caminhar 

sempre. 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela 

se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte 

corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 

alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 

que eu não deixe de caminhar.‖ 

 Eduardo Galeano, 1994 

 

 E como creio que esta arena de conflitos precisa de um mediador e que no contexto 

escolar o elemento mais indicado para intermediar as questões de sala de aula é o professor, 

dedico a ele uma seção para que estejamos mais próximos de sua realidade e possamos 

entender melhor suas ações e reações e analisar minhas opções, presentes neste trabalho. 

 

7.3 O professor numa arena de conflitos 

Ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina 

alguma coisa que seja verdadeira ou válida aos seus 

próprios olhos. 

Forquin, 1993 

 

 Nesta seção, ao tratar do professor que pretende trabalhar em um contexto 

multicultural, para ilustrar minha prática cotidiana e refletir sobre erros e acertos, faço a 

inserção de dados do meu diário de pesquisa. 
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 Volto então ao quadro 1 (p.72), seção 5.3, onde se pode observar a trajetória do papel 

do professor como um caminhar em direção, ainda inconsciente para muitos de nós, a uma 

sala de aula que esteja aberta à pluralidade de sentidos e da intersubjetividade; que respeite 

seus componentes e perceba sua importância na construção coletiva do conhecimento; que 

tenha o professor como uma autoridade reconhecida pelo grupo e não imposta à força; e que, 

principalmente, consiga equilibrar situações conflituosas de poder e de consolidação de 

conhecimento. Essa arena de conflitos
21

 é o lugar onde todos poderão e deverão buscar seu 

espaço e reconhecer-se como elemento determinante em sua composição. Já disse aqui que o 

embate é fundamental, pois dele surgem as novas ideias e as mudanças pretendidas. 

 Como professora de língua espanhola, da rede pública municipal da cidade do Rio de 

Janeiro, desde 2001, tenho questionado minhas próprias práticas em sala de aula, uma vez que 

trago comigo conceitos e experiências que me remetem a uma ideia do que poderia ser uma 

aula de leitura em LE de qualidade
22

 e eficiente
23

. Porém, refletindo criticamente, identifiquei 

falhas nesse meu propósito: muitos alunos ainda chegavam ao final do Ensino Fundamental 

2
24

 sem conseguir ler e reorganizar as ideias principais do texto lido. Como já foi 

anteriormente descrito neste trabalho, o aluno chega com muitas dificuldades em língua 

materna, o que dificulta ainda mais o ensino de LE. Venho buscando, desde que ingressei no 

mestrado, ampliar minha visão de aula de leitura em LE ainda tão engessada, com fronteiras 

tão demarcadas. Ainda que durante todo esse tempo venha trabalhando algumas alternativas 

intuitivas que se aproximam das práticas que seguem a linha do pensamento multicultural, 

não usava ferramentas adequadas e com consciência plena de onde aquelas aulas poderiam 
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 Arena de conflitos neste trabalho é tida como espaço plural no qual as diferenças convivem, se 

complementam, se enfrentam e constroem uma realidade em que todos buscam ter sua voz ouvida e seu lugar 

reconhecido, de acordo do Souza (1995). 
22 Segundo Moreira e Candau (2006), uma educação de qualidade deve permitir ao estudante ir além dos 

referentes de seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o, de modo a tornar-se um sujeito ativo na 

mudança de seu contexto. 
23

 Entendo por eficiente o resultado que gera aprendizes letrados e conscientes da utilidade do conhecimento 

apreendido. 
24

 Ensino Fundamental 2: 6° ao 9° anos. 
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nos levar. Uso a primeira pessoa do plural por acreditar que todos, alunos e professora, 

estamos no mesmo barco, ensinando e aprendendo. Para que o professor possa trilhar o 

caminho de uma sala de aula multicultural, é indispensável que ele forneça aos seus 

aprendizes, de acordo com Moreira (2008:2), conhecimentos e experiências escolares que 

lhes garantam uma percepção mais acurada da realidade em que está inserido (favorecendo-

lhe uma ação consciente no mundo imediato) e que contribuam para a expansão de seu 

universo cultural. O objetivo maior é favorecer tanto uma boa atuação quanto uma boa 

circulação em seu entorno concreto no que se refere à análise e à transcendência de seu 

universo. A intenção é ser mediador para que o aluno alcance esferas mais elevadas de 

atividade intelectual e prática (Vygotsky, 2004).  

 Nesse contexto, pode-se dizer que quaisquer atitudes que restrinjam ou limitem os 

espaços ocupados pelos sujeitos e as suas experiências culturais de origem são tidas como 

equivocadas e, portanto, estariam fora de uma situação multicultural. Moreira (2008:5) e 

Vygotsky (2004) nos dizem que cabe a nós, professores, mediar o caminho para que os alunos 

alcancem as metas propostas e o aprendizado efetivo. Somos a ponte, os mediadores entre 

aluno e conhecimento. Mas como ser mediador de um caminho que não nos foi indicado em 

nossa formação? 

 Volto a dizer que não somos preparados na faculdade para enfrentar uma sala de aula 

plural e heterogênea, como local de desencontros e conflitos e, por isso, as dificuldades se 

apresentam em dimensões ainda maiores. Meu contexto de trabalho já foi descrito 

anteriormente, porém voltar a ele em alguns momentos se fará necessário, para ampliarmos o 

alcance de nossa reflexão. Quando Moreira (2008) nos passa a responsabilidade de abrir 

caminhos para que os alunos alcancem o conhecimento, volto ao início do ano letivo de 2009, 

quando a apostila que preparei não pode ser fotocopiada e nem disponibilizada em uma 
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papelaria, pois a 4ª CRE
25

 não autorizou a distribuição do material produzido, uma vez que, 

em seu entendimento, o aluno não pode arcar com nenhuma despesa com material didático. 

Restaram-me duas possibilidades: ou eu, a professora, copiava o material de 25 páginas, para 

quase 100 alunos, do meu próprio dinheiro, ou escrevia o texto no quadro para ser copiado 

pelos alunos (dados do diário de pesquisa). Pensar em cerca de cinquenta aprendizes, em 

pleno verão do Rio de Janeiro, com duas aulas de cinquenta minutos por semana, copiando 

um texto, geralmente de uma página, do qual eles desconhecem a utilidade prática em sua 

aprendizagem e a relação que tem ou terá com suas vidas, é uma tarefa possível, mas muito 

diferente do que planejara. Convencê-los de copiar todo o texto porque a atividade poderá 

valer à pena, o tema é de seu interesse, a leitura acontecerá de maneira divertida, prazerosa e 

frutífera para seu futuro, é uma empreitada de guerra. Guerra que é enfrentada no dia a dia, 

alguns dias de sucessos e muitos de ―fracasso‖ 
26

, mas que vale cada conquista, por menor que 

seja. Por motivos óbvios, fui obrigada a optar pela cópia no quadro. 

 Retomando minhas práticas, não posso deixar de pensar em Canen & Santos (2009), 

quando eles esclarecem que a escola é marcada pela diversidade de raças, classes sociais, 

gêneros, crenças religiosas e outras marcas, para a qual nós, professores e gestores, devemos 

estar preparados, para que nossa contribuição seja efetiva na construção de um espaço escolar 

desafiador e transformador. Esse pensamento ratifica a questão dos docentes que ingressam 

nas salas de aula, que deveriam estar preparados, mas que chegam sem nenhuma formação 

voltada para o reconhecimento de que todos são fundamentais na estruturação de uma aula 

voltada para uma formação do sujeito multicultural. Este despreparo não é motivo para não se 

tentar buscar caminhos possíveis. Por muito tempo me senti como ―peixe fora d‘água‖. 

Tentava ensinar aquilo que ―eu‖ achava ser importante, sem levar em conta toda a diversidade 
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 Coordenadoria Regional de Educação 
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 O fracasso neste contexto se dá quando os alunos não percebem a importância da atividade e, portanto, não 

participam espontaneamente. Precisam ser lembrados que vale nota, ou que sua não participação prejudicará sua 

avaliação de sala de aula. 
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existente dentro da escola (Canen & Santos, 2009). Mas assistindo às aulas no mestrado, 

minha visão se expandiu e pude perceber que estava percorrendo um caminho infrutífero, pois 

os alunos não me ouviam, não queriam saber da minha disciplina e dos conhecimentos que 

dela advinham. Sem querer, eu estava corroborando o paradigma de que LE é uma disciplina 

sem importância, que não ensina ―grandes coisas‖, que está ali, no currículo, porque a lei 

determina, mas não fará diferença em suas vidas. 

 Foi então que busquei um material mais rico em experiências que tivessem alguma 

relação com suas vidas, com seu cotidiano, com suas relações sociais, com suas expectativas 

de vida, respeitando sua realidade, mas também oferecendo outras tantas possibilidades de 

enxergar e vivenciar o contexto em que viviam. Devo admitir que no decorrer da pesquisa 

(mais no final) me dei conta de uma falha: sempre escolhi os textos tomando como referência 

as minhas expectativas, o que eu acreditava ser do interesse dos alunos, os temas que eu 

pensei ser parte de seu cotidiano. Ao final das atividades, perguntava a eles se haviam 

gostado, se eles se sentiram bem com a atividade, mas nunca perguntei que textos ou temas 

eles gostariam que fossem abordados nas aulas de LE. Foi um choque perceber que embora 

tivesse todo um pensamento voltado às suas práticas sociais, não fiz o mais simples e básico: 

consultá-los. Ao consultá-los, através das perguntas de final de aula, finalmente, foi-me 

possível dar mais um passo para atuar como professora que crê na sala de aula multicultural. 

Como Canen & Santos (2009), creio que a perspectiva multicultural pode ser orientada para 

além da sala de aula, da escola, efetivamente. É imprescindível que todos estejam organizados 

para enfrentar um mundo cada vez mais plural. E este mundo é aqui e agora, na sala de aula. 

 Na próxima seção descreverei o caminho metodológico escolhido a trilhar neste 

estudo. 
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8 – METODOLOGIA 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino  

(…)  

Antonio Machado, 1999 

 

 Tomando as palavras de Antonio Machado na epígrafe deste capítulo esclareço ao meu 

leitor que as escolhas feitas sobre o paradigma metodológico a ser seguido foram construídas 

durante a longa caminhada que percorri até aqui. Poderá ser percebido mais adiante que 

iniciei este trabalho com algumas certezas, mas com o decorrer dos estudos, pude perceber 

que no espaço em que eu pretendia estabelecer minha pesquisa não havia lugar para certezas 

absolutas, para o raciocínio monológico, objetivo, lógico e dedutivo, fruto de um universo 

positivista, que percebia a pesquisa como uma ferramenta fornecedora de dados exatos, de 

verdades indiscutíveis. 

 Meu percurso de pesquisa me levou ainda mais longe proporcionando-me levantar 

dúvidas e questionamentos. Eu estava entrando em um universo
27

 sem fronteiras engessadas, 

aberto e disponível, complexo e amplo, que vê o contexto como elemento fundamental, que 

busca estabelecer relações de compreensão entre os elementos estudados no processo de 

ensino e aprendizagem. Por isso, como caminhante, chego até aqui com argumentos que 

justificam ser a opção metodológica que fiz a mais adequada para apoiar minhas reflexões. 

 O capítulo de metodologia objetiva informar os caminhos percorridos durante esta 

investigação e tem como perspectiva observar como a prática de leitura em uma aula de LE 

que se pretende multicultural, fundamentada, voltada e animada pela intenção de formar 
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 O universo ao qual me refiro aqui é o da Linguística Aplicada. 

http://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado.htm


104 
 

cidadãos críticos, engajados no crescimento dos seus pares, além do seu próprio, assim 

incentivando a produção de conhecimento sem necessariamente silenciar os aprendizes. 

 Em um primeiro momento eu deveria situar o contexto de pesquisa e identificar os 

participantes da investigação. Porém, estas descrições já foram feitas no Prefácio e no 

Capítulo 1, uma vez que senti a necessidade de iniciar o trabalho dando ao leitor ciência, sob 

meu ponto de vista, de toda a conjuntura a ser pesquisada para que ele pudesse ter a noção do 

que estaria por vir. Inicio, então, a próxima seção com a exposição do paradigma e do perfil 

que nortearam a metodologia na composição desta pesquisa. Mais adiante, descrevo os 

instrumentos usados para geração de dados e termino enfocando o processo de análise dos 

mesmos. 

 

8.1 Paradigma e perfil 

Ao assumir o caráter histórico-cultural do objeto de estudo 

e do próprio conhecimento como uma construção que se 

realiza entre sujeitos, essa abordagem consegue opor aos 

limites estreitos da objetividade uma visão humana da 

construção do conhecimento.  

(Freitas, 2003:26) 
 

 Na epígrafe acima, Freitas me leva a afirmar que para escolher o paradigma de 

pesquisa foi preciso perceber-me enquanto professora e pesquisadora e reconhecer que 

minhas escolhas sempre estiveram voltadas a uma abordagem sócio-histórica de fazer 

investigação. Tais escolhas apresentavam algumas características que me remetiam ao 

universo da pesquisa qualitativa ou interpretativista, caracterizado por Freitas (2003), como 

um espaço que se alinha ao dialogismo e à interação, que são base para uma pesquisa social, 

em uma observação participante. Seguir por esse viés teórico nos leva a perceber a cultura 

como texto cheio de significados; a dialética como instrumento para a integração entre o 

individual e o social; a posição exotópica do pesquisador, uma vez que ele faz parte do 

processo e do foco da pesquisa em Ciências Humanas. A pesquisa interpretativista percebe o 
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mundo contextualizando o fenômeno observado, o que gera a existência de diversas 

possibilidades de verdades, que poderão estabelecer crenças, valores e identidades, segundo 

McDonough & McDonough (1997). 

 Nesse contexto, veio-me a primeira escolha: seguir o paradigma interpretativista como 

base de minha pesquisa, uma vez que esta investigação toma o homem e a linguagem como 

elementos de observação, avaliando o contexto em que os participantes estão inseridos. 

Pondera também sobre suas relações histórico-sociais, estabelecendo elos com o que ocorre 

fora do contexto escolar e que interferem em suas práticas escolares cotidianas. E, mais ainda, 

por não buscar encontrar uma verdade única e absoluta, considera que ela é sempre relacional, 

múltipla e intersubjetiva (Bakhtin, 2006). 

 Para traçar o perfil deste trabalho e mostrar que as escolhas se apresentam como um 

dificultador do trajeto, trago a voz de Nunes (2000:48) que, ao nos falar sobre seu percurso 

como investigadora, mostra o quão difícil é a ―escolha da moldura que servirá de base para 

uma pesquisa feita em sala de aula‖. Para mim não foi diferente. Dentre tantas opções, 

inicialmente, por conta de minha trajetória como professora e pesquisadora, identifiquei meu 

trabalho como de cunho etnográfico. Segui esse caminho por entender a investigação como 

um fenômeno social. Os aspectos sociais e o contexto dos participantes fazem parte do 

material avaliado, pela multiplicidade de instrumentos de geração de dados dos quais fiz uso 

tais como diários de classe, questionários, entrevista, conversas informais, fazendo sempre 

que possível a triangulação entre eles e utilizando alguns documentos que serviram como 

ferramentas para uma análise mais apurada (Moita Lopes, 1994 e Erickson, 1984). Porém, 

com o andamento da investigação, percebi minha participação direta no processo, 

interferindo, ainda que em pequena escala, colaborando, aprendendo e buscando uma 

autorreflexão crítica que promovesse mudanças que aprimorassem a minha prática de ensinar 

e aprender. Cheguei a pensar em entendê-la como tendo um perfil de pesquisa-ação 
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(Elliot,1991 e Carr & Kemmis, 1986). É bem verdade que este perfil de pesquisa se identifica 

em vários pontos com a etnografia, como em sua natureza exploratória e colaborativa, quando 

considera a visão dos participantes, pois busca a melhor compreensão dos acontecimentos no 

contexto investigado Erickson (1986 e 1988). Veio, mais uma vez, a dúvida e ter que optar 

por um dos dois, quando minha investigação trazia marcas de ambos. Foi inquietante. 

Buscando respostas, li o texto de van Lier (1988:68) e me dei conta de que a pesquisa-ação e 

a etnografia da sala de aula podem ser combinadas, ou como estágios sucessivos da 

pesquisa, ou mais interessantemente, como atividades de pesquisa paralelas ou integradas. 

 Por quase toda a pesquisa dei sequência ao meu trabalho percebendo as duas visões 

caminhando juntas. Porém, a certa altura, percebi que não haveria tempo para uma 

reaplicação e reavaliação de minha intervenção devido ao curto período e ao escopo da 

pesquisa e, portanto, não seria possível continuar trabalhando com o perfil de pesquisa-ação, 

já que esta consiste, de acordo com van Lier (1988:68), em análise, descoberta de um fato, 

conceitualização, planejamento, execução, outra descoberta ou avaliação e, finalmente, a 

repetição deste ciclo. É, portanto, cíclica. Por isso tive que abrir mão da ideia de que meu 

estudo não seria uma pesquisa ação. Mas, como já disse anteriormente, minha participação 

sempre se fez presente nas atividades, colaborando, interferindo, esclarecendo dúvidas e, 

portanto, ampliando a visão dos participantes sobre os fenômenos que se apresentaram no 

decorrer das aulas. Seguindo o pensamento de van Lier (1988), creio que além de um perfil de 

cunho etnográfico, podemos entendê-lo como tendo uma vertente intervencionista por 

apresentar uma pesquisadora com as características descritas neste parágrafo, ou seja, que está 

presente em todas as etapas da investigação. 

 Mas ainda faltava algo para complementar a descrição deste trabalho, pois, sem me 

dar conta, escolhi historicizar os fatos. E, segundo Fabrício (2008:54), este artifício de 

produção de conhecimento vem sendo cada vez mais utilizado por pensadores 



107 
 

contemporâneos. Dialogo, assim, com Fabrício (2008:60), para quem ―historicizar o objeto, 

compreendendo como foi produzido, dentro de qual regime de verdade, respondendo a quais 

conjunturas históricas e socioculturais e com quais pressupostos‖ é um dos procedimentos 

metodológicos que vem inspirando o campo da LA, remeto-me à minha própria história de 

vida que, exposta no prefácio, buscou deixar claro a importância de sabermos as 

contingências que abrigaram ou favoreceram certas escolhas que foram a base de meus 

primeiros passos e deste trabalho. 

 Atribui-lhe, então, em algumas seções, um cunho narrativo por acreditar que seja uma 

maneira mais natural e mais imediata de organizar os fatos vividos antes e durante a pesquisa 

e os conhecimentos alcançados. Esta escolha está calcada em minha própria experiência de 

vida pois se cheguei até aqui, foi graças à história que construí e às experiências que vivi ao 

longo de minha vida, que me alimentaram e me impulsionaram a buscar estratégias que 

pudessem favorecer minha investigação. De acordo com Bruner (1997:25), há uma certa 

desconfiança, por parte de alguns cientistas, quanto ao subjetivismo deste tipo de relato, 

porém, como ele mesmo diz, o relato narrativo deve ser fundamentado não somente no que as 

pessoas realmente fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas dizem que as fez 

fazer o que elas fizeram.(...) no que as pessoas dizem que os outros fizeram e por quê. (...) em 

como as pessoas dizem que seu mundo é. Dessa forma busquei na narrativa subsídios para 

aproximar o leitor ao máximo das experiências relatadas, procurando detalhar as situações de 

maneira que o leitor de minha pesquisa possa sentir-se parte da história contada. Para Borg 

(1997), a melhor maneira de apresentar os fatos é com a narrativa, por acreditar que este tipo 

de relato permite ao leitor entrar no universo (contexto, situação, pensamento) das pessoas 

representadas no texto; esclarece fatores utilizados para determinar o contexto estudado; 

facilita o entendimento dos dados, oferecendo ao leitor evidências que possam apoiar as 
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afirmativas feitas no trabalho, oferecendo-lhe uma imagem clara do fenômeno estudado; 

possibilitando a este leitor uma maior proximidade com o texto. 

 Borg (1997) também defende a ideia de que relatos de pesquisa qualitativa devem ser 

compreensíveis e transparentes. E para aproximar o leitor do texto, deve-se evitar uma 

linguagem mais formal, o texto deve mostrar-se atraente, interessante, instigante. Esclareço o 

leitor, nos primeiros capítulos desta dissertação, sobre quem é o narrador, no caso deste 

trabalho a própria pesquisadora, e qual é o seu papel na investigação. Na verdade, seguindo 

ideias bakhtinianas, que priorizam a alteridade, eu posso tornar-me um outro personagem 

dentro de minha própria história para poder contar outras tantas histórias que se somarão a 

muitas mais e construirão, quem sabe no futuro, uma nova possibilidade de interação entre as 

diferentes classes que compõem o mundo da escola, para chegarmos a resultados, na área da 

educação, mais significativos e satisfatórios, em que o respeito às diferenças e às 

subjetividades seja a premissa de qualquer ato de linguagem. 

 Passo a seguir à descrição dos instrumentos de geração de dados que me ajudaram a 

pensar sobre minhas práticas enquanto professora, pesquisadora e cidadã comprometida com 

uma formação crítica e reflexiva, que leve o aprendiz a questionar e refletir sobre o meio no 

qual vive, observando e considerando os demais, sabendo que sua voz pode ser ouvida, tendo 

consciência das responsabilidades que envolvem o indivíduo em processo de constante 

crescimento. 

 

8.2. Instrumentos de geração de dados 

Assim, ao olhar a vida de todo dia, ao registrar o que se 

ouve e o que se viu em cadernos, como anotações simples, 

mas sempre proveitosas, ao fazer perguntas e ouvir 

respostas e silêncios, deve-se aprender a fazer o esforço de 

buscar a razão esquecida, a explicação além do ‗isso é 

assim mesmo‘. Procurar, no próprio diálogo com a pessoa 

com quem converso, em uma pequena entrevista, a 

interação desconhecida e que se estabelece em um 

momento clarividente, (...) 

Brandão, 2003:240 
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8.2.1 Observação Participante 

 Todas as atividades dadas nas aulas de língua espanhola foram observadas, 

documentadas e posteriormente registradas em notas de campo, em meu diário de pesquisa. 

Estive presente em todas as etapas da investigação, o que foi para mim uma experiência 

singular, pois aprendi a calar, ouvir e observar mais. Não consegui gravar as aulas em áudio, 

pois sempre havia algum problema que dificultava a gravação: ora era o barulho externo, 

principalmente as aulas de Educação Física, que aconteciam ao lado das janelas do prédio, 

impedindo que o gravador captasse o que se passava dentro da sala de aula, ora era a 

indisciplina dentro de sala, que desmontava o clima da aula e desconcentrava os alunos. E, 

quando eles se desconcentravam, não havia quem os fizesse participar da atividade ou parecia 

que estavam sendo forçados a tomar parte do evento e não era este o objetivo do trabalho. 

 

8.2.2 Diário de Campo do Professor 

 Em se tratando de educação, segundo Nunan (1992: 229), um diário é um relato de 

primeira pessoa da experiência de aprendizagem ou ensino de língua. Seu uso é muito 

comum nas pesquisas que tratam da sala de aula, como ferramenta de reflexão, coleta de 

informações sobre o ambiente e os atores pesquisados, como um parâmetro do 

desenvolvimento do trabalho executado pelo professor-pesquisador junto aos sujeitos 

observados. 

 Desde o início do ano de 2009 tomei como prática o uso desta ferramenta, para 

registrar todos os acontecimentos em sala de aula, por temer deixar passar algum fato 

significante para a pesquisa. Os registros foram feitos durante a execução de algumas 

atividades, quando possível, e logo após as aulas, o que era o mais comum. Quando chegava a 

minha casa, ainda fazia uma releitura e acrescentava alguma informação importante que me 

havia passado despercebida no memento da escritura. No diário, aponto não somente um 
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resumo do trabalho executado na aula, mas também as atitudes, as reações, procedimentos, 

tipo de material utilizado, minhas reflexões, os êxitos e as decepções. Para Van Lier (1988: 

66), os diários podem trazer dados sobre o que estimula alunos e professores em uma sala de 

aula, além de ser uma possibilidade de avaliar fatores afetivos, pessoais que influenciam a 

interação entre os pares. Este instrumento foi para esta investigação uma fonte de observação 

e reflexão sobre: 

a) a participação dos alunos nas aulas, suas reações e os resultados alcançados; 

b) atividades que foram propostas e os frutos gerados ou não com elas; 

c) as possíveis mudanças que se estabeleceram a partir de um outro padrão de interação; 

d) apontamentos das dificuldades e facilidades encontradas ao longo do caminho; 

e) o que ainda faltava alcançar dentro da pesquisa; 

 Tomo Nunes (2000:230) como base em minha convicção de que esta ferramenta não é 

a única fonte de realidade neste trabalho, uma vez que a minha percepção dos fatos vem 

contaminada com minhas ideias, história e experiências de vida. Por isso, busquei em outros 

instrumentos informações que pudessem corroborar os fatos relatados no diário de pesquisa 

ou posicionar-se contrariamente, procurando aproximar ao máximo as informações contidas 

nesta pesquisa. 

 As manifestações, como comentários, opiniões, perguntas, conversas paralelas e 

informais, também foram registradas no diário. 

 Saber como se sentem em relação à LE e qual sua percepção e expectativa para o 

futuro com mais essa possibilidade de comunicar-se com o mundo é fundamental para minha 

prática pedagógica e para a minha conscientização de que as propostas desta pesquisa podem 

gerar frutos na vida dos aprendizes que participam de minhas aulas. Por isso, esses registros 

são de extrema importância para meu trabalho, enquanto professora, e para minha 

investigação, enquanto pesquisadora. 
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8.2.3 Diário de pesquisa 

 Esse instrumento me acompanhou para que eu pudesse anotar minhas ideias, 

perguntas, observações e diálogos que mantive com minha orientadora, visando melhor 

direcionar as atividades e organizar as ideias para a redação de minha dissertação. Sua 

contribuição para esta pesquisa foi manter-me dentro das proposições feitas desde o início, 

pois são muitas as ideias e possibilidades a seguir que se apresentaram ao longo do estudo, 

porém, com minhas notas, pude manter-me fiel à triangulação e às intervenções participativas. 

Enfim, pude manter-me o mais leal possível aos questionamentos que originaram a pesquisa 

que agora procuro responder graças a esse instrumento. 

 Além disso, alguns dias após as reuniões de orientação, é difícil lembrar tudo o que foi 

dito, combinado e apontado. As notas foram imprescindíveis para remeter-me ao momento 

dos encontros e retomar as falas e observações de orientadora e orientanda. 

 

8.2.4 Questionário e Entrevista 

 Lembrando que o objetivo maior de minha pesquisa foi investigar o processo de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras fazendo uso da leitura na formação de um leitor 

crítico, engajado, consciente da importância do social em sua vida, e do conhecimento como 

mediador na construção de um mundo mais justo e digno, onde os cidadãos possam ter as 

mesmas oportunidades, procurei utilizar como alguns dos instrumentos de geração de dados o 

questionário e a entrevista semi-estruturada. Pois, sendo minha pesquisa fruto de minhas 

inquietações, enquanto professora, e de um processo reflexivo, enquanto pesquisadora, era 

imprescindível ter acesso ao que se passava do outro lado da sala de aula e, portanto, ouvir os 

alunos tornou-se minha primeira meta para dar início ao processo de pesquisa e de 

triangulação de dados. 
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 A escolha do questionário deve-se ao fato de meu objetivo de pesquisa contemplar um 

primeiro momento em que preciso conhecer melhor meus atores sociais, seu contexto escolar 

e social, suas expectativas quanto ao espaço de aprendizagem, sua rotina com outras 

disciplinas e a relação destas com os conteúdos ministrados nas aulas de Língua Estrangeira 

(LE), e como se sentem em relação à disciplina. A turma selecionada é do 9° ano, já descrita 

anteriormente no capítulo 1 deste trabalho. A partir dos questionários respondidos, pude então 

buscar características entre esses alunos a fim de selecionar alguns a serem sujeitos focais e, 

assim, convidá-los para uma entrevista. 

 O questionário utilizado (Anexo 1) apresentou perguntas fechadas e abertas
28

, com a 

predominância das perguntas abertas, pois era preciso ter ciência da opinião e das preferências 

dos questionados, além do que, segundo Mac Donough (1997), esse tipo de pergunta permite 

que o colaborador sinta-se contribuindo individualmente com a pesquisa. Procurei usar uma 

linguagem acessível para que não houvesse problemas de interpretação nem constrangimentos 

que fossem obstáculos para as respostas, além de buscar não confundir os alunos com 

perguntas ambíguas ou que favorecessem respostas muito amplas. Tentei escolher perguntas 

que pudessem maximizar o detalhamento e o alcance da informação pretendida (Mac 

Donough, 1997: 177), The designer has to choose a mix of question types that will maximize 

the range and detail of the information elicite
29

‖, diminuindo as situações que possam 

dificultar a análise. 

 Com o problema da gravação das aulas, fazer uma entrevista, com registro oral, 

pareceu-me inviável e a ideia foi abandonada por minha total incapacidade de encontrar um 

momento e um espaço que pudesse favorecer a implementação deste instrumento. Confesso 

que não havia pensado em fazê-la por escrito e a ausência desta ferramenta de coleta de dados 

                                                           
28

 Perguntas fechadas permitem que o entrevistado responda apenas sim ou não. Enquanto que as perguntas 

abertas possibilitam respostas com mais informações dando ao questionado a oportunidade de argumentar e 

expressar melhor seus pontos de vista. 
29

 O planejador tem que escolher uma mistura de tipos de perguntas que irão maximizar a abrangência e detalhe 

da informação elicitada. – Tradução minha. 



113 
 

já havia sido dada como certa. Foi quando em 2010, recebi a visita de algumas ex-alunas, que 

estão no Ensino Médio, de escola pública do estado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, 

desde que cheguei à escola onde trabalho, alunos formados no 9° ano foram para o Ensino 

Médio e conseguiram estudar o Espanhol como língua estrangeira. 

 As alunas chegaram eufóricas procurando-me, pois gostariam de compartilhar sua 

alegria em estar obtendo resultados satisfatórios na disciplina que aprenderam comigo, em um 

outro espaço escolar. A ideia da entrevista retornou à minha mente. Propus outro encontro, em 

um espaço onde pudéssemos conversar com calma e, então, faríamos a entrevista. Elas 

aceitaram e o resultado podemos ver na análise de dados no próximo capítulo. 

 A princípio, a entrevista seria realizada no colégio onde elas estudam, no final do ano 

letivo de 2010. Porém, não conseguíamos organizar nossos horários de maneira que o 

encontro se concretizasse. Mudei, então, o foco para a Maré, na escola onde elas estudaram. 

Também não aconteceu, por elas não conseguirem chegar dentro do horário em que eu estava 

na escola. Por fim, conseguimos marcar nossa conversa na Associação de Moradores, depois 

de implorar por um espaço, pois a responsável não achou certo uma professora com duas 

alunas ficarem em uma sala de aula sozinhas.
30

  

 Houve um roteiro com perguntas previamente preparadas (Anexo 4), para que eu não 

deixasse passar informações importantes para a pesquisa, baseadas na nossa convivência e na 

nossa rotina em sala de aula, buscando resgatar as novas experimentações de ensino de LE 

que elas vivenciavam. Optei pela entrevista, por acreditar que nese momento da pesquisa 

necessitava de informações mais detalhadas e precisas justamente sobre os resultados gerados 

com as atividades executadas em sala. Além de, a partir dos paradigmas teóricos em que me 

fundamento e de como conduzi minha pesquisa até aqui, necessitar de um instrumento que me 

permitisse estar mais próxima dos alunos investigados, oferecendo-lhes oportunidade para que 

                                                           
30

 Este fato se deu na mesma época em que saiu na imprensa o caso da professora homossexual, de escola 

municipal, que se envolveu afetivamente com suas alunas menores de idade. 
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pudessem expressar livremente sua opinião sobre o que foi vivenciado nas aulas de LE na 

escola municipal. Nesse sentido, tomo Spradley (1979) e Nunan (1992) como base para 

fundamentar minha opção. A vantagem, segundo estes mesmos autores, em utilizar a 

entrevista semi-estruturada é que nem entrevistador, nem entrevistados ficam presos a uma 

ordem ou àquelas perguntas somente. Há neste instrumento a liberdade de ação de todos os 

participantes e, na verdade, ninguém detém sozinho o poder de conduzir a entrevista. Esta 

competência pode ser assumida por todos, cada um em seu momento. Penso que não 

alcançaria o mesmo resultado se me restringisse ou limitasse ao uso de apenas um 

questionário. 

 

8.2.5 Perguntas de fim de aula 

 Esse instrumento foi inserido na pesquisa, já em andamento, em função de minha 

necessidade de saber como os alunos se sentiam diante das atividades propostas e como 

respondiam às estratégias utilizadas nas aulas de Espanhol. Como o objetivo maior deste 

trabalho era a investigação do processo de ensino-aprendizagem de uma LE, procurei , 

seguindo Mac Donough (1997), mesclar perguntas abertas e fechadas que questionavam as 

práticas adotadas nas aulas, as atividades propostas e sua utilidade na vida dos aprendizes, 

além de aproximar o colaborador da pesquisa. Através das perguntas de fim de aula, pude 

buscar informações, como: o material usado; a relação dos alunos com as leituras feitas; como 

o grupo via seus professores; as atividades preferidas etc. 

 Tomando, mais uma vez, Spradley (1979) e Nunan (1992) como referência, utilizei 

essa ferramenta porque creio, como eles, que ela favoreceu, em vários momentos, um 

ambiente em que professora e alunos se colocaram com mais liberdade. As perguntas eram 

respondidas logo após as atividades, ainda nas aulas de Espanhol. E não havia interferência da 

professora na compreensão e na confecção das respostas. Em geral, os alunos ajudavam uns 



115 
 

aos outros quando alguém não entendia ou não sabia como responder. A mediação acontecia 

entre eles. 

 A partir dos dados gerados por estes instrumentos, voltei às minhas perguntas de 

pesquisa, procurando os aspectos ou fatos relevantes que me possibilitassem interpretar as 

respostas aos questionamentos feitos durante a investigação. 

 É chegada a hora de retomar as perguntas de pesquisa e começar a categorizar, analisar 

e triangular os dados gerados. Hora temida, mas muito desejada. Afinal, será a partir do 

alcance desta análise que minhas questões serão respondidas e fundamentarei minha prática 

pedagógica como professora de Língua Espanhola. 
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       A ponte 

 
 

Como é que faz pra lavar a roupa? 

Vai na fonte, vai na fonte. 

Como é que faz pra raiar o dia? 

No horizonte, no horizonte. 

Este lugar é uma maravilha. 

Mas como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte. 

A ponte não é de concreto, não é de ferro, 

não é de cimento. 

A ponte é até onde vai o meu pensamento. 

A ponte não é para ir nem pra voltar, 

a ponte é somente pra atravessar, 

caminhar sobre as águas desse momento. 

A ponte nem tem que sair do lugar. 

Aponte pra onde quiser 

a ponte é o abraço do braço do mar, 

com a mão da Maré. 

A ponte não é para ir nem pra voltar, 

a ponte é somente pra atravessar, 

caminhar sobre as águas desse momento. 
       Lenine e Lula Queiroga 

       (Negrito e alteração meus) 
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9 – CAMINHOS PARA ANÁLISE: A METÁFORA DA PONTE 

O mestre deve viver na comunidade escolar como parte 

inalienável dela e, neste sentido, as suas relações com o 

aluno podem atingir tal força, transparência e elevação 

que não encontrarão nada igual na escala social das 

relações humanas. 
Vygotsky, 2004:455 

 

 Relembro a meu leitor que o estudo aqui apresentado tem como objetivo examinar 

como a leitura em língua estrangeira pode ajudar na formação de um cidadão crítico e 

observar se é possível ensinar uma língua estrangeira sem silenciar a voz do aluno, em uma 

sala de aula multicultural. Para tal, esclareço que farei a análise de dados à luz dos teóricos 

citados nas seções anteriores, fundamentada em especial nas teorias bakhtiniana e 

vygotskyana, por estas me haverem acompanhado por toda a jornada desta pesquisa. Portanto, 

motivada pelas palavras acima, de Vygotsky, inicio as reflexões acerca da observação dos 

dados gerados para este trabalho. 

 Após a leitura e releitura de meus dados, na busca de categorizá-los, ou seja, para 

iniciar a análise, foi construída uma metáfora por mim atribuída ao ensino de Língua 

Estrangeira: a ponte. Creio que ponte é uma metáfora de tudo que já foi dito anteriormente 

neste trabalho sobre o ensino de língua estrangeira. Mas, para entendermos melhor como 

cheguei a esse metaforismo, preciso responder a algumas perguntas: O que é uma ponte? 

Para que serve? Permite o quê? Atravessá-la para quê? É feita de quê?  

 Abro um parêntese para esclarecer que a metáfora da ponte foi o instrumento de busca 

de unidades significativas em meus dados que poderiam responder às perguntas anteriores e 

que também foi uma ferramentas motivadora que orientou a produção de meu questionário 

inicial. 

 Segundo o dicionário Aurélio (1975), dentre várias asserções, ponte significa, em 

sentido figurado: qualquer elemento que estabelece ligação, contato, comunicação ou 
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transição entre pessoas ou coisas: a) Professores, tentamos criar uma ponte
31

 entre nós e os 

discípulos. b) Não há uma ponte por onde se possam relacionar as duas ocorrências.
32

 

 Já me apropriando do sentido conotativo, apresentado pelo dicionário, volto para a 

minha análise. Ao categorizar e analisar os dados, busquei fatos que poderiam ser respostas 

para as perguntas feitas no 2° parágrafo desta seção, que estão em negrito. Portanto, ponte: 

a) é um elemento de vínculo entre dois lados que estão separados - escola e alunos; 

b) serve para estabelecer ligação, contato, comunicação entre os mundos, da escola e da vida 

real, aos quais pertencem esses mesmos aprendizes. De tal forma que serve para ajudá-los no 

processo escolar. Quando, em uma das perguntas de fim de aula, questiono sobre a 

possibilidade de a LE ajudar no desempenho escolar, inclusive de leitura, embora alguns 

tenham se referido, mais uma vez, ao mercado de trabalho, grande parte das respostas 

abriram-se e sinalizaram positivamente em relação à minha pergunta de pesquisa sobre a 

formação do cidadão crítico, que tem relação direta com a construção de um conhecimento 

significativo. Explicaram que aprender algo em espanhol facilita, pois quando a matéria é 

dada em outra disciplina, eles já viram o assunto abordado por outro ângulo, nas aulas de 

Espanhol, e isso faz com que aprendam melhor (notas do diário). Houve, inclusive, uma 

resposta que nos mostra essa tendência claramente: ―Em espanhol a gente aprende sobre 

todas as matérias.‖ Atravessando ainda esta ponte, podemos perceber o diálogo da Língua 

Espanhola com interdisciplinaridade; 

c) permite que estes dois lados - escola e estudantes - possam continuamente estar em 

contato, em um processo mútuo de troca. Ainda que inconscientes, as duas partes são afetadas 

pela relação estabelecida através da ―ponte‖ e, após esse encontro, nenhum dos dois lados será 

o mesmo; 

                                                           
31

 Negrito meu. 
32

 Exemplos do próprio dicionário 
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d) para ser atravessada demanda coragem, pois essa travessia pode significar mudanças 

efetivas na vida, principalmente daquele que aprende e daquele que ensina (Vygotsky, 2004) 

Pode gerar conhecimento, é o desconhecido que pode se apresentar do outro lado e insistir: 

vem comigo, há muito a conhecer e esta aprendizagem só se dará se você vier junto, se você 

quiser. Meus dados mostram que este é o momento mais difícil para o aluno e para o 

professor de LE, pois é quando a decisão depende somente do aprendiz. Ainda que a ponte 

tenha sido edificada coletivamente, chega o momento solitário de decidir o rumo que se vai 

dar à própria vida. Essa ponte é construída a partir de um processo longo e árduo de 

convencimento da importância em se estudar uma língua estrangeira e de como aprendê-la 

pode gerar frutos e operar mudanças na vida de quem se propõe a estudá-la; 

e) é feita de práticas que buscam na história e na vida dos aprendizes alicerces para 

fundamentar as aulas; teoria, para que estas mesmas práticas tenham como base a voz de 

quem já fez e sabe nos orientar a fazer o nosso melhor; atividades lúdicas, como cinema, 

música, jogos, para instigá-los e provocar-lhes curiosidade em aprender o desconhecido; 

afeto, pois me surpreendeu, analisando os dados, como esse fator é relevante para que o aluno 

se sinta estimulado a estar no espaço escolar; motivação, a escola e seus componentes 

precisam estar motivados, principalmente o professor, para que o aluno se sinta seguro em 

estar num ambiente onde as pessoas acreditam no que fazem. Sua disciplina deve ser para o 

professor a melhor, a mais importante, a mais interessante, a mais significativa, para que 

assim possa contagiar e construir com o grupo sua ―verdade‖. 

 Para encerrar esta seção, tomo a palavra de Vygotsky (2004) como referência para 

ilustrar minhas expectativas com a realização desta pesquisa, que é formar aprendizes que não 

mais dependam totalmente de seu professor, que saiam mais seguros dos ombros de seus 

mestres e, com os olhos mais atentos, possam enxergar melhor o mundo que os rodeia e 

assumir suas próprias opções. 
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Até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do 

professor. Tem visto tudo com os olhos dele e julgado tudo 

com a mente dele. Já é hora de colocar o aluno sobre as 

suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e 

contusões e escolher a direção. 

Vygotsky, 2004:452 

 Na próxima seção abordarei o que é e para que serve a ponte. Em outras palavras, o 

que meus dados me mostram sobre o ensino de língua estrangeira como ponte na formação do 

cidadão crítico. 

 

9.1 – A ponte na formação do cidadão 

 Volto, então, à primeira pergunta desta pesquisa: como a leitura em língua estrangeira 

(LE) pode ser ponte na formação de um cidadão crítico? Para respondê-la, foram elaborados 

um questionário (Anexo 1) e várias perguntas (Anexo 2), colocadas para os alunos, no final de 

algumas aulas. As minhas reflexões e análise dos dados gerados por estas ferramentas, 

ancoradas em notas de meus diários de pesquisa e de campo, me levaram a interpretar fatos 

que sinalizam como a leitura em LE pode ser ponte na formação de um aprendiz e como ela 

pode levar o aluno a se tornar um cidadão mais consciente e crítico, engajado em suas práticas 

cotidianas. Porém, o sim não é suficiente para alimentar minhas indagações e expectativas. 

Fui buscar mais a fundo o que motivou a resposta positiva à minha pergunta. Para tal, sairei 

da sala de aula de espanhol e me remeterei à escola como um todo. 

 No questionário, pergunto aos alunos se eles gostam de ir à escola e se consideram ir à 

escola importante e peço que expliquem o porquê. A maioria respondeu SIM a estas duas 

perguntas. Apenas 01 aluno disse não gostar de ir à aula por não ter ventilador e ser muito 

quente. As diferentes respostas geraram as seguintes categorias em que se pode interpretar a 

escola como espaço reconhecido por diferentes fatores e com funções diversas, segundo meus 

alunos, por mim assim categorizados: 

a) Gostam de ir à escola: 
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    1 - para conseguir um emprego melhor; 

    2 - para encontrar amigos; 

    3 - porque ficar em casa é chato; 

     4 - porque aprender é bom; 

     5 - por ter professores legais. 

b) Houve também a categoria ―mais ou menos‖ e as justificativas foram as seguintes, focando 

na parte negativa do processo, segundo eles: 

    1 - por não entender as matérias; 

    2 - por achar chato ir à escola; 

    3 - por ter de acordar cedo. 

c) É importante ir à escola: 

    1 - para não ser expulso, por causa da frequência; 

    2 - para não ficar à toa na rua; 

    3 - para ter um futuro melhor, ter uma profissão; 

    4 - para aprender muita coisa que não se aprende em casa; 

    5 - para ser alguém, porque sem estudo não se é nada. 

 A partir de suas respostas, podemos perceber que apenas alguns alunos veem a escola 

como uma ponte para a aquisição de conhecimento e de realizações possíveis que podem 

modificar o seu futuro. As categorias a1, a4, a5, c3, c4 e c5, transcrevem visivelmente funções 

da escola como servindo para a formação presente e futura. Porém, a grande maioria ainda 

não se deu conta disso. Utilizam a escola como um espaço alternativo de vida, não 

necessariamente conectado com o aprender formal que essa instituição se propõe a 

estabelecer. Como nos mostram as categorias a2, a3, c1, e c2. Inclusive os que responderam 

mais ou menos, relacionaram parte de suas justificativas a fatos alheios à escola, como é o 

caso de b3: quem não gosta de acordar cedo pode ir à tarde e sentir-se mais feliz e motivado. 
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Entendo que não gostar do sistema, mas frequentá-lo, significa que, de alguma maneira, há a 

consciência de que ir à escola faz parte de suas obrigações. No entanto, pude perceber que um 

fator que pode ser motivador é a aprovação no final do ano e não a quantidade de saberes 

adquiridos, como nos mostra a categoria c1 (para não ser expulso, por causa da frequência). 

Suas asserções me levam a afirmar que aprender é o menos relevante. O que importa é não 

repetir para ter o diploma e ser considerado ―alguém‖ melhor. O certificado, recebido ao final 

do curso, parece ser, para alguns, mais importante que a construção e aquisição do 

conhecimento. Muitos vão à escola porque não têm nada ―mais interessante‖ para fazer (a3) 

ou porque é a chance de encontrar os amigos (a2) uma vez que a comunidade é violenta e 

muitos pais não os deixam ficar pela rua. 

 Volto ao meu diário de pesquisa, em 29/04, e paro em uma reflexão, pós-aula, para 

tentar ilustrar o parágrafo anterior. Nesse dia participamos da ―contação de histórias‖, projeto 

de leitura, bastante interessante, em que todos os professores liam para uma turma com a qual 

não trabalhavam em sala de aula. No meu caso, peguei um grupo do Ensino Infantil. Era 

muito instigante, pois as crianças ficavam ansiosas e disponíveis para o que pedíssemos 

durante a leitura. E isso motivava a educadora, que procurava corresponder às expectativas. O 

problema é que nenhum professor se prontificava voluntariamente a ler para as turmas de 9° 

ano. E eles não se importavam. Preferiam assim. E eu lhes perguntava o porquê de não querer 

participar das rodas de leituras se já estavam todos ali. As respostas foram semelhantes às 

dadas anteriormente (transcrevo em itálico por serem em verbatim e não uma categorização 

minha): 

a) eu vim porque minha mãe me obrigou; 

b) eu não posso mais faltar, senão vou ser reprovado; 

c) a mulher não lê direito e fica fazendo pergunta boba; 

a) eu só vim pra não levar falta. 
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 Estes depoimentos, coletados de meu diário de pesquisa, me mostram que o foco está 

na aprovação final. Não percebo interesse no percurso, tampouco no resultado que esta 

trajetória pode gerar. Em conversas informais, com alguns ex-alunos que voltam à escola para 

nos ver, fica claro que a reprovação na 1ª série do Ensino Médio já é tida como normal. Uns 

aceitam naturalmente, como se já fizesse parte do currículo, e seguem tentando até conseguir 

ser aprovado. Porém é nesse momento que muitos desistem da escola por acreditar que não 

são capazes de prosseguir. 

 Estes dados não me surpreenderam, pois essas respostas nada mais são do que o 

reflexo do comportamento altamente desinteressado em sala de aula, muitas vezes registrado 

em meu diário de campo e apontado pelas alunas entrevistadas. Trago exemplos de meu diário 

de campo do dia 24/04/2009, quando muitos alunos faltaram à escola e os presentes estavam 

agitados, dispersos e com aparência de cansados. Quando perguntei se houve algum problema 

ou novidade na comunidade, um me respondeu: ―Ficamo no baile (Funk) até de manhã; 

Tamo aqui só pela consideração com a senhora e pra num levar falta.‖ Nesse caso a ponte do 

conhecimento de ELE fica esquecida. O que é valorizado por eles é do que é feita a essa 

ponte, que são as práticas que buscam na história e na vida dos alunos base para alicerçar as 

aulas e forma como são tratados. 

 Trazendo ainda dados de meu questionário, sigo para as perguntas seguintes, 

indagando sobre as disciplinas de que mais gostam e as de que menos gostam. Peço que 

expliquem seus motivos. Trarei para a reflexão os dois resultados extremos de cada pergunta. 

 A disciplina de que os alunos mais gostam de estudar, ou seja, a que recebeu mais 

votos, para minha total surpresa, foi a Língua Espanhola. Seguem alguns dos motivos que 

fazem com que os discentes gostem do Espanhol em nossa escola: porque a professora é 

legal e divertida; pelo jeito da professora tratar seus alunos; porque a aula é legal; porque 

ensina mais; porque a professora se interessa por nossa vida, se preocupa; porque é mais 
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fácil; porque gosto da professora; porque aprendo outra língua; porque adoro linguagem 

(dados do questionário). 

 Apenas 01 aluno disse gostar mais de Geografia e seu motivo foi: porque é fácil e 

legal. 

 As disciplinas de que os alunos menos gostam de estudar, foram Matemática e 

Geografia, porém os motivos são totalmente divergentes, como podemos observar a seguir: 

 Matemática - os motivos foram: é difícil; não aprendo; é uma matéria chata; é 

complicado; dá sono. 

 Geografia - os motivos foram bastante negativos e muitos ligados ao comportamento 

da professora. Vários problemas foram apontados, alguns, inclusive, que podem denegrir a 

imagem da professora junto ao grupo. Por isso, decidi não reproduzi-los; aulas perturbadas; 

não entendemos nada; é muita matéria; tem muita bagunça; ninguém escuta a professora. 

Apenas os menciono aqui para ratificar a importância dada pelos alunos a como são tratados. 

 Houve também críticas ao Espanhol e quem a apontasse como sua menos preferida. O 

aluno que disse não gostar da disciplina deu como justificativa o fato de a matéria ser 

complicada (dados do questionário). 

 Voltando à questão das disciplinas que lhes agradam, Matemática e Geografia são as 

de que os alunos menos gostam. A primeira é rejeitada pelo grau de dificuldade que apresenta 

no seu ensino; o professor não é relacionado à insatisfação. Já Geografia a rejeição está toda 

focada na professora novamente. Poucos se remeteram ao conteúdo ou às dificuldades de 

aprendizagem. O que me leva a crer, fazendo ecoar a voz dos pressupostos vygotskyanos, que 

o professor é um personagem pulsante neste processo e, se ele não se adequar às necessidades 

e especificidades da comunidade atendida, não conseguirá estabelecer contatos e sua 

disciplina juntamente com os conhecimentos que pretende construir não farão sentido para os 
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que estão ali para aprender. Tomo as palavras de Vygotsky (2004:449) para ilustrar a 

necessidade de sermos interativos e atentos à nossa sala de aula. 

Assim, a mais importante exigência que se faz a um 

professor nas novas condições é a de que ele deixe 

inteiramente a condição de estojo
33

 e desenvolva todos os 

aspectos que respiram dinamismo e vida. 

Vygotsky, 2004 

 

 Estes dados deram um nó na minha cabeça. Em um universo em que os alunos amam 

fazer Educação Física e têm Artes como válvula de escape para dar asas à sua criatividade, 

receber o Espanhol como disciplina mais votada dentre as que eles mais gostam foi totalmente 

surpreendente. Porém, podemos ver que esta preferência não está focada no acadêmico, na 

importância da disciplina como uma ferramenta de comunicação, como uma ponte com o 

mundo, procurando melhor aprender, para compreender mais o seu entorno e se conectar com 

ele tendo um olhar mais amplo, crítico e rico, já que poucos se remeteram à disciplina (apenas 

três). Interpreto que a preferência também não se fundamenta na utilidade da ponte, mas em 

como a mesma é construída ou por quem. Sua predileção está relacionada à atuação da 

professora, na maneira de tratá-los e ministrar suas aulas. Da mesma maneira se dá com a 

segunda mais querida que foi Língua Portuguesa. A professora também foi determinante na 

escolha de sua disciplina como muito querida pelos alunos, além de ser considerada muito 

importante no currículo escolar. 

 Essa asserção se ratifica quando, nas perguntas de fim aula, questiono sobre o auxílio 

que a Língua Espanhola pode dar a outras disciplinas. E eles respondem, em maioria, que a 

ajuda é em Língua Portuguesa, essencialmente. E vão além mencionando que pode de ajudá-

los nas coisas da vida, como ser educado, pedir perdão, que devem estudar para ser alguém 

na vida, cuidar-se, não ser consumista, saber se comportar nos diferentes lugares que 

frequentam, a ajudar uns aos outros. Essas outras contribuições, muito mais relacionadas ao 

afetivo que ao cognitivo, nos mostram que para eles o professor funciona como um condutor, 
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 Negrito meu. 
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sinalizador de caminhos e possibilidades para a vida prática e concreta. E esses caminhos 

fazem sentido hoje, para que se operem mudanças na construção do indivíduo do amanhã. 

Creio que, se a princípio não mencionaram o que permite a ponte, qual sua função, agora 

começam a refletir sobre ela, mesmo que ainda inconscientemente. 

 Vygotsky (2004:450) nos diz também que ―quando o entusiasmo toca a alma tudo se 

torna vivo e inspirado‖. Nesse sentido, ele dialoga com Celani (2000), quando ela também 

nos fala do entusiasmo e da tenacidade que devem fazer parte do espírito de um educador e 

que esse entusiasmo deve estar sempre presente contagiando cada aprendiz, para que o 

mesmo se sinta estimulado a aprender o que lhe está sendo ensinado, conforme já abordado na 

seção 4.1. E é esta inspiração e um certo dinamismo que procuro propor em nossas aulas de 

LE, para que ultrapassemos as fronteiras disciplinares em função do bem maior que é o 

aprender sabendo o porquê de se estar aprendendo, procurando fazer do Espanhol uma ponte 

cuja função se torne clara para os estudantes. O conhecimento deve vir através de uma 

convivência que valorize a construção do mesmo de maneira coletiva, com cada um 

contribuindo com sua história, vivência e experiência, constituindo uma nova realidade 

possível, dessa vez com outros personagens. Por este viés dialogamos também com Bakhtin 

(2006:309) e Souza (1995), quando eles nos falam da relação dialógica e da luta entre os 

textos
34

, pois é a partir deste enfrentamento entre ideias e intenções, formando uma arena de 

conflitos, que o novo poderá surgir. Por isso faz-se necessário que o docente de LE esteja 

presente e seja participativo, formando esta corrente dialógica que poderá formar um sujeito 

livre, crítico, construtor de seu próprio texto: 

 

As ciências humanas são as ciências do homem em sua 

especificidade, e não de uma coisa muda ou um fenômeno 

natural. O homem em sua especificidade humana sempre 

exprime a si mesmo (fala) isto é, cria texto (ainda que 

potencial). 

(Bakhtin, 2006:312) 

 

                                                           
34

 Entendamos textos aqui como todo e qualquer ato de enunciação (Bakhtin, 2006). 
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 Já nas perguntas 5 e 6, quando lhes peço que descrevam aulas de sua preferência e as 

aulas de que eles não gostam, independente da disciplina, suas respostas me levam a perceber 

que, mais uma vez, os alunos enfocam os professores. O que é bom ou o que é ruim tem 

relação direta com o docente. Declarações como as que seguem abaixo mostram que nós 

somos o coração ―pulsante‖ do processo (Vygotsky, 2004) e se este coração já não pulsa, nós, 

educadores, estamos colocando em risco a história escolar de centenas de alunos que precisam 

de um norte, um apoio: 

O que é bom: 

a) (...) é a única professora que brinca com ―agentes‖, não com agentes e com outros alunos 

ela e adorável; 

b) quando o professor passa pouco dever; 

c) porque é uma professora muito legal e não passa muitos deveres; 

O que é ruim: 

d) foi no torneio de Handbol o professor me tirou e ―pois‖ outro em meu lugar; 

e) quando professor passa muito dever e ―da‖ bronca; 

f) porque o professor foi muito ―iquinorante‖. 

 Os sujeitos aprendizes precisam atravessar a ponte, conhecer o que se descortina além 

do seu contexto de vida. E essa orientação é atribuição do professor, pois somos o primeiro 

elo nesta corrente entre aluno e escola. Somos imprescindíveis para mostrar e sinalizar os 

melhores caminhos, mas para tal precisamos conhecer mais atentamente o aluno que 

atendemos, as pessoas históricas que fazem parte deste processo. A necessidade que o aluno 

sente do seu professor foi percebida também na entrevista, quando as alunas relataram a 

importância das broncas, conversas e puxões de orelha que a professora de Espanhol lhes deu 

para que percebessem a importância da disciplina em sua formação. Nos relatos do meu diário 

de campo, em vários momentos, trago esta relação tão próxima e, muitas vezes, tão 
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emocionante, que mudou, em diversos momentos, o rumo de minha aula. Estes dados me 

mostram que venho buscando pautar minhas ações pedagógicas nas teorias vygotskyana e 

bakhtiniana. 

 A seguir, descrevo um dos mais importantes e emocionantes acontecimentos 

registrados no diário de campo, cuja análise dialoga com minha interpretação do papel da 

escola, do professor, da LE como ponte para a formação do cidadão crítico: 

14 de julho de 2009, ida ao cinema: 

 No fim de abril/2009, ao descobrir que alguns de meus alunos do 9° ano jamais 

haviam ido a um cinema, marcamos de assistir, professora e alunos, ao filme Quem quer ser 

um milionário? no mês seguinte. Reservei uma seção no Centro Cultural Unibanco, só para 

nós; consegui um bom desconto para as entradas; recebi o dinheiro com antecedência de todos 

os alunos; para aqueles que não tinham dinheiro, fizemos uma ―vaquinha‖ e pagamos (alguns 

alunos e a professora) suas entradas. Foi muito interessante e gratificante vê-los pedindo por 

colegas que nem eram tão próximos. A única providência sobre a qual não tive ingerência foi 

o transporte. Alugar um ônibus particular iria encarecer muito o passeio; a CRE
35

 não 

disponibilizou uma condução; a direção, então, se reportou à Associação de Moradores, que 

está localizada na mesma rua de nossa escola. Um ―pai‖
36

 se prontificou a ceder um ônibus 

gratuitamente, alegando que tinha relações com uma determinada empresa de transporte. 

Ficamos todos felizes e tranqüilos. Mas esta tranquilidade durou muito pouco tempo. No 

mesmo mês, portanto, ainda em abril começou uma série de ataques à comunidade. As 

facções criminosas CV
37

 e TC
38

 estavam em guerra e um grupo queria tomar os pontos de 

venda de drogas do outro. Ninguém entrava, ninguém saía. As aulas foram suspensas diversas 

vezes. E o passeio foi adiado em quatro ocasiões. Na última remarcação fomos avisados que 

                                                           
35

 CRE: Coordenadoria Regional de Educação 
36

 Mais tarde soubemos que este ―pai‖ prestava serviços ao tráfico. E a gentileza era por conta da contravenção. 
37

 CV: Comando Vermelho – facção criminosa. 
38

 TC: Terceiro Comando – facção criminosa. 
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seria a última vez que o Centro Cultural Unibanco aceitaria nossa visita. Caso não fôssemos, 

não adiantaria ligar, pois não haveria possibilidade de remarcar. Tudo bem. A comunidade 

estava calma, a guerra havia acabado. Nada poderia, dessa vez, atrapalhar o tão sonhado 

passeio! Havia pelo menos dez alunos que nunca tinham ido ao cinema. 

 Pouco a pouco os alunos foram chegando, com seu melhor uniforme, alguns 

compraram camiseta e calça jeans novas; felizes da vida; com lanche comprado 

coletivamente; pais ansiosos, pois alguns tinham feito hora extra para pagar o passeio do 

filho, e por este estar tendo a oportunidade de conhecer um lugar que eles também não 

conheciam. Estava tudo em ordem, sem problemas. Todos radiantes! Comprei balas, 

chicletes, biscoitos para distribuir no ônibus, pois não haveria como comprá-los no cinema. 

Perfeito! Estávamos prontos. Porém, minha empolgação me fez esquecer um dos obstáculos a 

serem enfrentados: o ônibus. Pois é, ele não chegou. Ninguém se habilitava a nos dar uma 

explicação. A escola, sempre muito agitada, ocupava integralmente a direção. Esperamos por 

mais de uma hora, foi quando insisti que a direção me ajudasse a achar o responsável pela 

condução. Obtive a seguinte resposta de minha coordenadora que havia conversado com o 

cidadão em questão: Não vai dar para mandar o veículo. O senhor X não deu nenhuma 

explicação. Só disse que não vai dar. 

 Fazia tempo que não me sentia tão decepcionada, sem chão, sem reação. Não tive 

forças para brigar por meus alunos, pela primeira vez desde que cheguei à escola. Como dizer 

aos alunos que não haveria mais passeio? Eles estavam todos esperando para embarcar. A 

única coisa que consegui dizer à coordenadora foi que dessa vez, vocês irão dar a notícia. Eu 

não tenho condições. Foi revolta, decepção, desapontamento geral. Muitos se manifestaram 

de forma agressiva dizendo: Eu já sabia, tudo pa nóis é negado. / Nóis não existe pa esses 

cara. / É sempre tudo mal feito. Ninguém dá importância. / Toda escola consegue passiá, 
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menos nós, palhaçada! / Por isso que eu nuca vô a nada. Maior enganação. Pela primeira vez 

na minha vida profissional, eu não sabia o que fazer. 

 A direção nos mandou para sala. Aula normal! A escola não poderia liberar a turma. 

Quem ali teria condições de dar ou assistir a alguma aula? Eu não consegui. Nem eles. Foi o 

caos na sala. Queriam quebrar, xingaram muitos palavrões dirigidos à escola como um todo. 

Deixei que falassem, sem censurar. A seguir, algumas manifestações verbalizadas no calor 

dos acontecimentos: 

Aluno A: Você prometeu que nós não ia se arrepender de ir passiar 

Aluno B: É sempre isso. Promete, promete e não cumpre. 

Aluno C: Tudo bem. A senhora tentou. Mas nós sabia que não ia dar certo. Nunca dá. 

Aluno D: Só queria saber se fosse o filho do prefeito, se ele não ia deixar o filho dele sem 

passeio. 

Aluno E: Vai dar pra marcar outro dia? 

Aluno F: Bem que minha mãe falou... 

Aluno G: Puxa, comprei tanta coisa pra comer. 

Aluno H: Droga, ainda não é hoje que eu vou conhecer um cinema. Profe, me leva no 

cinema?! 

 Era preciso colocar toda aquela mágoa para fora. Deixei que falassem. Eu também 

precisava falar, mas não seria adequado
39

, portanto só o fiz quando cheguei à minha casa. 

Meus filhos não entenderam nada. 

 Ainda tentamos remarcar, mas os responsáveis pelo grupo Estação Unibanco não nos 

aceitaram mais. Não os questiono, afinal, foram várias tentativas. Devolvi o dinheiro às 

crianças e a vida seguiu. Ela sempre segue... 
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 Força do senso comum. 
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 Nesse relato fica evidente o nível de comprometimento que nos é exigido ao 

trabalharmos em uma escola com um grau de desassistência de tamanha dimensão. Todo o 

fardo recai sobre o ombro daquele que está mais próximo. Quem? O professor e a direção. E 

se não estamos envolvidos e conscientes de nossas atribuições, ainda que elas não pertençam 

à esfera da Secretaria de Educação, mas à esfera da humanização, que é imprescindível no ato 

pedagógico de um mestre, desistimos. Desistimos de tentar, de sonhar, de construir. E aí a 

educação segue, não sei bem em que direção. E eu me pergunto: como manter a motivação, o 

entusiasmo e a tenacidade dos quais nos falam Celani (2000) e Vygotsky (2004) em 

circunstâncias tão adversas? Passo a seguir a analisar os dados que interpreto como obstáculos 

a serem enfrentados na ponte. 

 

9.2 - Obstáculos a enfrentar na ponte 

 Voltando ao questionário, adianto-me até a décima pergunta na qual questiono se 

leitura é uma ação que gera prazer ou sacrifício. Com pouca diferença, o sacrifício recebeu 

mais votos e os motivos mais frequentes são: 

a) não gosto de ler; 

b) não entendo; 

c) cansa minha vista; 

d) tenho preguiça; 

e) é chato; 

f) não tenho hábito; 

g) é ruim ler; 

h) fico nervoso e gaguejo. 

 A partir das respostas dadas, observo que, na verdade, o não gostar de ler está 

relacionado à falta de hábito de leitura. Nossos alunos, embora haja vários projetos na escola, 
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não têm uma rotina de leitura. É preciso buscar mecanismos que possam favorecer uma rotina 

de leitura como atividade geradora de prazer e satisfação, de maneira que os leitores se sintam 

confortáveis e motivados com a prática de ler. As poucas experiências tidas em sala de aula 

são de leitura oral, feita pelo estudante, e esta atividade, muitas vezes, incomoda aos alunos, 

uma vez que eles não têm uma leitura fluente e se sentem constrangidos em expor suas 

deficiências. Não percebo no cotidiano escolar um movimento que provoque, instigue os 

alunos a buscar livros, revistas, textos em geral. Só o fazem quando são obrigados e se vale 

nota. 

 No entanto, ao ler os questionários, fui surpreendida pela quantidade significativa de 

alunos que gostam de ler e sentem prazer nisso. Reconhecem a importância da leitura em sua 

formação como aprendizes e cidadãos. Sabem que ler os torna pessoas melhores, mais fortes e 

mais capazes de lutar pelo que acreditam. Então por que será que eles não leem? Não 

frequentam a biblioteca da escola? Não utilizam a leitura como objeto de lazer? Por que o 

letramento ainda está tão longe de se concretizar neste grupo? Não seria porque eles associam 

a leitura apenas à oralidade e por isso não desenvolvem uma relação de maior intimidade com 

o texto escrito? 

 Há possíveis dificuldades que se apresentam em aula, mas que estão além da nossa 

competência, como as respostas c (cansa minha vista) e h (fico nervoso e gaguejo), que 

podem advir de problemas de saúde que não são tratados. Quando percebemos algo incomum, 

notificamos à direção e eles avisam aos pais pedindo que tomem as providências cabíveis. 

Contudo, nem sempre os responsáveis podem cuidar de seus filhos como deveriam e a criança 

segue doente, dependendo de nossas ações individuais para melhorar seu dia a dia na escola. 

Não tenho respostas, mas me utilizarei da pergunta seguinte, a 11, para tentar justificar 

algumas de minhas observações acerca desta distância entre o aluno e o ato de ler como 

instrumento de prazer. Pergunto-lhes o que fazem em suas horas vagas para se divertirem. 
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Houve todo tipo de resposta e apenas 1 aluno respondeu que lê em seu momento de distração. 

Apenas 1! 

 Tenho consciência de que a prática desportiva eleva a autoestima de quem tem 

habilidades para tal, que internet, hoje, é um forte concorrente, não só da leitura, mas de 

muitas atividades propostas pela escola. Na faixa etária em que se encontram os alunos 

observados, amigos e televisão são fiéis companheiros. No entanto, todas estas atividades lhes 

foram apresentadas um dia. Alguém os iniciou nessas práticas. A mãe, para distrair o filho, 

coloca-o diante da TV, ainda bebê. O colorido, as vozes, a movimentação, fascinam o 

pequeno telespectador. Um professor, um vizinho ou um pai leva a criança para jogar bola na 

quadra, na pracinha, ou para correr e brincar e ela se descobre competente em alguma dessas 

atividades que envolvem a movimentação física, o esporte. 

 O computador tão valorizado pela mídia e por nós, sociedade, cedo se apresenta com 

todos os seus encantos e possibilidades, apresentando-lhes horizontes jamais pensados. E a 

leitura? Como iniciamos nossas crianças da escola pública no mundo das letras? Minha 

pesquisa não busca e não tem informações suficientes que me permitam gerar uma opinião 

embasada em fatos concretos do cotidiano de meus alunos. Mas meus dados me permitem 

interpretar que muitas vezes fazemos o caminho contrário. Uma das perguntas de final de aula 

foi se eles tinham dificuldades de leitura em língua portuguesa. A grande maioria afirmou 

categoricamente não ter dificuldade alguma em ler um texto em sua própria língua materna. 

Porém, estes mesmos alunos não conseguiram ler e responder as perguntas do questionário 

sem a ajuda da professora, lendo em voz alta, ou pedindo ajuda a um colega, que já havia 

respondido antes, explicando o que a pergunta significava. 

 Uma sala de alfabetização com mais de 30 crianças, em um ambiente totalmente 

hostil
40

 às práticas escolares, torna a tarefa de alfabetizar, visando ao letramento, muito mais 
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 Entendamos ambiente hostil aqui como um espaço inadequado, sem ventilação, quente, apertado, sem uma 

higiene condizente com a idade das crianças, que são muito pequenas. 
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difícil. As atividades são geralmente impostas e fora do contexto de vida dos pequenos 

aprendizes, partem sempre de uma proposta externa e não têm o aluno como ponto de partida, 

mas de chegada. Portanto, já iniciamos o nosso discente no universo das letras aquém de sua 

capacidade ou cobrando, exigindo, muitas vezes, além do que ele pode alcançar. Em geral 

subestimamos sua inteligência e só lhes oferecemos o que não os provoca o que não os 

desafia, o que os mantém quietos, calados. O que, geralmente, não funciona, pois se a aula 

não lhes é interessante, eles ficam mais agitados, dispersos e não atendem aos comandos dos 

professores. Entendo que para iniciar esse aprendiz no universo da leitura e, por conseguinte, 

no mundo de letramento, faz-se necessário que o leitor seja levado em consideração e as 

atividades sejam mediadas por elementos que os remetam às suas vidas cotidianas. Sei que 

relacionar o conhecimento espontâneo ao científico não é tarefa fácil nessa idade, porém creio 

também que para instigá-los a buscar a leitura é determinante que esta tenha um significado a 

partir da e/ou para sua vivência individual. 

 Não iremos analisar, nem apontar os erros de ortografia e de concordância, pois não é 

este o objetivo da pesquisa, mas, vale salientar, muitos, acredito, são também frutos da falta 

de intimidade com sua própria língua. Chegar ao 9° ano sem conseguir ler sozinho um 

simples e pequeno texto, sem escrever com poucos erros, o que foi comprovado ao 

responderem o questionário, mostrou ser possível evidenciar que aquele que lê e escreve bem 

tem status de comando dentro da sala de aula; sua voz, muitas vezes, é mais valorizada que a 

de alguns professores. Faço lembrar os que ajudaram seus colegas a ler e responder o 

questionário referente a esta pesquisa. Ser um par mais competente entre os alunos, ainda que 

raro, é ser uma referência positiva e um estímulo para os demais. Em várias aulas tive a 

oportunidade de observá-los ajudando-se mutuamente e procurando suprir as deficiências uns 

dos outros. Os alunos com mais facilidade em aprender chamam os que apresentam certas 

dificuldades para participar do grupo deles, com a finalidade de motivá-los e mostrar-lhes que 



136 
 

são capazes de produzir trabalhos de qualidade. Nem sempre esta estratégia funciona. Muitas 

vezes, os alunos convidados ficam ―nos ombros‖ dos amigos e acreditam que podem se dar 

bem. Porém, mais adiante, fica claro que o grande prejudicado é o próprio aluno que acaba 

enganando a si mesmo. Os outros prosseguirão. Ele talvez não. 

 Neste sentido faz-se ecoar aqui a voz de Lev Vygotsky (1998), quando salienta a 

relevância de se agir na Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP). Dentro desta linha de 

pensamento, a criança é favorecida pela interação com um adulto ou com um par mais 

competente, para que possa solucionar problemas que estão além de sua capacidade 

individual. Assim sendo, é na ZDP que se situam as interações sociais que poderão promover 

o desenvolvimento do aprendiz. Vygotsky (1998) também nos fala que, com relação à 

linguagem escrita, as crianças devem sentir necessidade de ler e escrever, da mesma forma 

que de falar, e que, para isso, elas devem ser ensinadas e praticadas como atividades culturais 

de forma natural e não como habilidade motora que se estabelece a partir da imposição. 

Fazendo da leitura uma atividade imposta, devemos considerar que não gostar de ler é um dos 

obstáculos, adquiridos a partir de nossa própria atuação equivocada, já descrita na seção 9.1, a 

serem enfrentados no cotidiano escolar. E que é fundamental uma orientação das aulas que 

incentive uma relação de mais intimidade entre os leitores em formação e seu objeto de 

leitura. É difícil encontrar respostas definitivas para esta orientação no processo de 

didatização, pois não creio em fórmulas prontas que sirvam para todas as situações. Cada 

grupo tem suas especificidades e elas devem ser consideradas no planejamento das aulas. 

Porém, penso que mediar esta orientação com a vida real do grupo atendido pode ser um 

caminho a ser perseguido. 

 Como gostar de ler o que se desconhece, o que não se relaciona com o que se vivencia, 

o que não faz sentido algum para a vida? É obvio que a atividade obrigatória se transforma 

muito mais em sacrifício do que em prazer. Como gostar de ler o que expõe minhas 
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deficiências, o que me diminui? Como gostar do que me impõem, sem observar se faz parte 

do meu universo, se está de acordo com minha idade? Pude perceber a falta de intimidade 

com a leitura já no questionário. Muitos sentiram grande dificuldade em ler, compreender e 

responder as perguntas, embora afirmassem o contrário nas respostas, lidas posteriormente. 

Houve, inclusive, quem se recusasse a respondê-lo, atitude mais tarde entendida como uma 

forma de defesa, de proteção de suas próprias fragilidades. A dificuldade também foi 

apontada na entrevista feita com a aluna Joya.  

 No decorrer da pesquisa, questionei se, ao atribuir à atividade de leitura o adjetivo 

―chato‖ (dados de meu diário de pesquisa) ou dizer que é ruim ler, o aluno não estaria 

encobrindo ou não querendo reconhecer sua pequena proficiência em leitura e seu pouco 

letramento. Chego à conclusão de que sim, isso pode ser uma das causas desse estranhamento 

e desconforto. Mas também observei em sala que quando o texto tinha uma relação direta com 

suas experiências, as atividades fluíam com mais naturalidade. Após a leitura, vinha o debate 

com boa participação do grupo, perguntas e questionamentos. No entanto, quando o assunto 

era mais distante, longe de seu cotidiano imediato, como política, por exemplo, não havia 

muitos interessados em participar e eu precisava buscar informações da comunidade para que 

eles estabelecessem a relação de seu universo particular com o todo. Por isso, fui levada a crer 

que vários são os motivos que afastam nossos alunos da prática leitora. Cabe à escola buscar 

estratégias e caminhos que gerem oportunidades em que a leitura seja uma atividade natural e 

espontânea, gerada pela necessidade que o aluno possa ter e não por uma imposição externa. 

Uma vez seduzido o aluno, podemos voltar nosso trabalho, então, para o que eles consideram 

imposições externas, por exemplo, textos literários, orientando-os sobre a importância da 

leitura de determinados títulos em prol de sua formação acadêmica e de como podem tirar 

melhor proveito da atividade proposta. 
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 Como gostar do que não posso discordar, modificar, dar minha visão, meu foco? É 

isso. Volto aos dados e à aula de alimentação saudável, cuja discussão gerou em torno de seus 

hábitos alimentares. Eles receberam o assunto com interesse, mas quando seus hábitos 

começaram a parecer inadequados e equivocados, alguns mudaram seu foco na aula e 

manifestaram sua insatisfação em estar tendo sua realidade questionada. Foi preciso que 

outros colegas chamassem a atenção para a impessoalidade do assunto e que até a professora 

estava mostrando sua rotina errada, considerada pelos entendidos no assunto. Em momento 

algum eu, a professora, abri espaço para suas alternativas de uma boa alimentação, dentro de 

seus próprios parâmetros. O que considerei, ao analisar os dados, uma falha na execução da 

aula, um obstáculo para o ELE ser ponte. 

 É fato que a iniciação no universo da leitura passa longe de sensações positivas, 

confortáveis, e por isso cada vez mais o aluno se afasta desta prática. A concorrência com o 

mundo fora da escola é grande, admito, mas nosso maior obstáculo está em nossas próprias 

aulas, engessadas, cercadas de certezas, com pouco ou quase nenhum espaço para o debate, 

para as opiniões diferentes e divergentes e, principalmente, para a livre escolha da própria 

leitura. Quantas vezes podemos ver colegas professores ―virando o nariz‖ ou fazendo 

comentários negativos quando um aluno diz que está lendo algum livro da saga 

―Crepúsculo‖
41

 ou de Paulo Coelho? Muitas. 

 Além do mais o livro que chega às mãos de meu público discente é um objeto de 

difícil acesso, pois recorre à biblioteca e ao empréstimo. Buscá-lo é correr riscos. Não pode 

mexer, não pode escrever, não pode amassar, não pode um monte de coisas. O menino nunca 

vai tomar para si essa responsabilidade. E se um irmão amassa ou rabisca? E se cai café? E se 

mancha de gordura? E se a ―goteira‖ do telhado molhar? E se o pai em dia de embriaguez 

jogar fora ou rasgar? 

                                                           
41

 É uma série de livros da autora Stephenie Meyer que retrata o amor entre dois jovens diferentes, ela humana, 

ele vampiro, que é uma sensação entre os jovens de todas as classes sociais. 
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 É claro que precisamos cuidar, mas o cuidado vem de cedo, de casa, da escola, do 

cotidiano, não porque é um livro, mas porque ele traz mensagens importantes para todos os 

que terão a oportunidade de manuseá-lo. E este respeito entre livro e leitor vai se 

estabelecendo aos poucos, a cada leitura feita. E é assim com qualquer tipo de texto. Essa 

relação de amor e respeito vai se estabelecendo com o passar do tempo e o leitor poderá se 

apropriar desta ação como inerente à sua personalidade, à sua própria existência. E aí não 

precisaremos impor leitura, mas orientá-la. 

 Trago um de meus relatos do diário de campo, para ilustrar as palavras ditas no 

parágrafo anterior, a marcação de fatos relacionados a uma atividade de leitura que me 

surpreendeu bastante: apresentei-lhes o poema Canciones X (Anexo 3), de Bernardo Atxaga, 

poeta vasco, que aborda o tema fome na Somália. Escrevi no quadro, pois o material ainda 

não havia sido fotocopiado. Fiz uma primeira leitura em voz alta, performática. Fazia tempo 

que não os via tão centrados em uma atividade. Todos prestando atenção no Ibrahim que eu 

representei. Embora houvesse poucos alunos em aula, por conta do baile funk na noite 

anterior e eles estivessem muito cansados. Em seguida, perguntei se haviam entendido o 

poema, sem lhes dar nenhum vocabulário. Muitos levantaram a mão, acenando com a cabeça 

positivamente. Perguntei se sabiam onde era a Somália e uma aluna respondeu perguntando se 

era no Nordeste. Indaguei o que havia no texto que fazia com que pensasse ser o nordeste 

brasileiro. E ela me respondeu contundentemente: a fome. Em seguida, outros falaram que era 

a pobreza, a miséria. Disse-lhes que sua resposta poderia estar certa, pois os motivos 

apontados eram legítimos, porém deveríamos consultar um instrumento que nos daria a 

informação precisa: o mapa. 

 Abri, então, o ―Mapa Mundi‖ e pedi que alguns se aproximassem e procurassem a 

Somália no Brasil. Alguém disse que Somália não era uma cidade, podia ser um país. E pra 

ser tão pobre só podia ser o Brasil ou a África. Vejo aqui a possibilidade de este aluno estar 
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verbalizando uma reflexão crítica. Devolvi perguntando se África era país ou continente. A 

maioria respondeu país. Voltamos ao mapa, buscando agora o país ou continente africano. 

Perguntei novamente se era país ou continente e eles, meio sem graça, retificaram: continente. 

Expliquei que essa confusão é bastante comum, pois temos uma tendência a achar que África 

é uma coisa só, mas que ali há países culturalmente muito diferentes. Com isso tomei o 

cuidado de não julgá-los por sua falta de conhecimento geográfico, mas de conduzi-los ao 

diálogo e à consequente aquisição daquele conhecimento pretendido. 

 Voltamos ao texto. Indaguei sobre a resposta que fora dada anteriormente sobre 

Somália estar no Nordeste e muitos falaram sobre a semelhança da pobreza, da fome, do 

abandono e que muitos pais haviam vindo para o Rio de Janeiro fugindo desta realidade. 

Contei resumidamente a vinda de minha avó do Rio Grande do Norte e as dificuldades que ela 

passou ao chegar aqui sozinha com 05 filhos. Um aluno disse que já tinha comido cobra e 

lagarto e que passar fome era pior do que comer as coisas que Ibrahim tinha comido no texto. 

E que o pai mandava que ele estudasse para não ter que passar por isso novamente. Silêncio. 

Indago a que exatamente a palavra isso estava se referindo. E o aluno responde 

tranquilamente: à vergonha de não ter o que dar pros filhos comer. Percebo com este 

depoimento que o aluno se reconhece na pele de Ibrahim e faz uma ponte entre a realidade do 

texto com sua própria vida, levando-o a refletir sobre sua condição como ser humano e fazer 

projeções futuras para que sua vida possa mudar. O que me chamou a atenção aqui foi o fato 

de ele não sentir vergonha em expor sua realidade, a intimidade de sua família, mas sentir-se 

envergonhado ao ler em voz alta, na frente dos colegas, por exemplo. Talvez porque saiba que 

muitos vivem realidades bem parecidas. 

 Pedi, então, que alguns alunos lessem em voz alta, cada um ficando responsável por 

uma estrofe. Fez-se um burburinho e timidamente as mãos foram se levantando. Eles leram. 

Uns muito bem, outros nem tanto, mas leram e se sentiram bem, eu creio. Era isso o que mais 
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me importava naquela aula. Tirei as dúvidas de vocabulário que eles não conseguiram 

resolver entre si e passei seis perguntas no quadro para serem respondidas em casa (Anexo 3). 

Eles comentavam sobre o texto enquanto copiavam as perguntas. O sinal bateu e muitos 

disseram: já acabou? Acendeu-se em mim uma pontinha de felicidade. Terminaram de copiar 

e saíram. Eu fiquei na sala, sozinha, esperando a próxima turma e redigindo minhas notas de 

campo. 

 De onde veio minha surpresa? Não pensei que o simples fato de se sentir identificado 

com o texto os mobilizasse a participar tão ativamente, sem se preocupar com vocabulário e 

nem se envergonhar em ter que ler em voz alta. Fazê-los parte efetiva do texto trouxe um 

vigor renovado à aula, deu uma nova perspectiva ao meu olhar enquanto professora. A seguir 

alguns depoimentos: 

a) Fessora, todo mundo aqui já passou por dificuldades como no texto. Mas a gente acredita 

que podemos ter força pra ser diferente; 

b) Pra uns isso é derrota, pra outros deixa mais forte. Minha mãe diz que ―o que não mata 

fortalece‖. A senhora concorda? 

 Acenei positivamente, em silêncio. 

 Ficamos mais próximos e quase que a linha tênue que nos separa, professora-aluno, 

fez-se invisível. Todos, inclusive eu, sabíamos as dores do personagem e por isso nos 

identificamos tanto. Lembro-me que enquanto contava a saga de minha avó, viúva, para trazer 

os 05 filhos, um de cada vez, para o Rio, alguns sinalizavam com a cabeça como se isso já 

tivesse acontecido com eles. E houve quem dissesse: 

  Taí a senhora toda bonitona. Quem diz que já passou fome? Igual nós. 

 Creio que seja este sentimento de cumplicidade entre aluno e escola que falta para dar 

sentido à nossa presença. Estar por estar não opera mudança. Estar acreditando na real 

possibilidade de ampliar, transgredir, agregar e, sobretudo, fazer crescer o próximo e a si 
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mesmo é o caminho para uma sala de aula mais democrática, multicultural e que apresente 

resultados efetivos no que se refere à aprendizagem, tomando Vygotsky (1998 e 2004) mais 

uma vez como referência. 

 Fazendo uso do questionário como fio condutor da apresentação e análise de meus 

dados, volto às perguntas 12 e 13 que se referem às avaliações, que poderiam ser interpretadas 

como obstáculos na ponte. Pergunto-lhes se acham importante ser avaliado e qual tipo de 

avaliação preferem. Todos acreditam que a avaliação é importante e deve ser feita: 

a) para que possam saber sua nota e seu desempenho; 

b) para o professor saber sobre o aluno; 

c) para testar conhecimento; 

d) para saber se o aluno faz tarefas; 

e) para saber se o que aprendeu promove mudança; 

f) para reforçar mais o conteúdo. 

 As duas primeiras respostas (a e b) foram as mais apresentadas. 

 Suas respostas sinalizam para o fato de que há um certo grau de consciência de que a 

avaliação é importante para dar-lhes percepção de sua própria situação dentro deste contexto, 

mas vejo também que esta ferramenta representa o papel da coerção, da vigilância, da 

obrigação. Sua visão de avaliação é somativa e não formativa, mediadora. Na verdade, a 

avaliação deveria ser mais um elemento de estudo, pois é o encerramento de uma etapa da 

aprendizagem que pode encaminhá-los para o saber, ou não, entendido como conhecimento 

real e não proximal como deixa transparecer a resposta e. 

 As avaliações em grupo
42

 são as preferidas porque os alunos acreditam que trocar 

ideias na hora da dúvida é muito importante; quando um não sabe o outro pode saber; 

segundo eles, parece que fica mais fácil. Houve apenas um depoimento contra atividades em 
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 Trabalhos, provas em duplas ou trios, avaliações diárias (em sala). 
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grupo. Sua explicação foi: sempre escolho as pessoas erradas para trabalhar junto. A 

preferência pelo grupo, creio que se dá pela insegurança que o nosso aluno traz consigo. Sua 

dificuldade de leitura em língua materna se enraíza por todas as outras disciplinas, 

dificultando o entendimento dos textos apresentados nas aulas. Quando estão juntos podem 

ajudar-se mutuamente naquilo que os parceiros têm dificuldades e o erro ou a fragilidade não 

aparece e o indivíduo não se expõe. Quando há algum problema, é do grupo, ninguém de fora 

vai saber quem, de fato, foi o responsável pelo problema, pois, em grupo, todos têm sua 

parcela de responsabilidade. Esta pesquisa torna a dialogar com a teoria vygotskyana sobre 

ZDP e par mais competente. O aluno mais adiantado pode e deve ajudar seus companheiros. 

Neste contexto ele é o par mais competente. O professor neste momento precisa ter a 

percepção de que é um sinalizador, mas os maiores mediadores são os próprios alunos 

interagindo entre si. Diminuindo a altura do obstáculo a ser ultrapassado na travessia da 

ponte. 

 Creio que para trabalhar com alunos da Maré é preciso incentivar um comportamento 

mais voltado para o coletivo, de maneira que eles próprios tomem para si o sentimento de 

companheirismo e valorizem as relações que se estabelecem na escola e criam raízes ali. Qual 

o benefício de se trabalhar o coletivo? É o exercício da cidadania, de despertar para a 

importância do outro, além de ser uma ponte para a construção de um cidadão crítico, com a 

percepção do papel dos demais, do coletivo, do social, envolvido com aqueles que estão a seu 

redor. Há um novo sentido atribuído ao espaço físico escolar que durante tanto tempo 

representou desconforto, desânimo, engessamento e, principalmente, solidão. Na escola de 

fronteiras definidas e engessadas, aprendiz e professor têm seu papel determinado e não há 

negociação quanto a quem cabe ensinar e a quem cabe aprender. 

 Finalizo a categorização e análise das respostas ao questionário enfocando as 

sugestões sobre o que precisa mudar para que a escola seja mais atrativa, ou melhor, para que 
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os obstáculos sejam transformados em pontes de aprendizagem e desenvolvimento. As 

solicitações mais presentes foram as que se referem ao aspecto físico, como reforma geral, 

limpeza e pintura, melhoria nas condições das aulas, como ventilador, bebedouro 

funcionando, carteiras novas, material para prática de esporte, etc. Alguns pediram mais lazer, 

aulas mais divertidas, haver mais respeito, o fim da depredação do prédio, entre outras 

solicitações. Mas nenhum pedido se referiu à qualidade específica das aulas nem fez menção a 

nenhum professor. Será que estamos tão bem assim? Será que nossas práticas são todas 

adequadas e lhes dão motivação e segurança no ato de aprender? Ou será que para eles isso é 

o que menos importa? No decorrer de minha vivência profissional tenho percebido que nossas 

práticas são cristalizadas e que não convocamos nossos alunos a participar ativamente do 

processo de ensino. Não seria este um dos motivos do não serem estabelecidas pontes nas 

aulas? Seguiremos analisando e quem sabe achamos algum indício de resposta a estes 

questionamentos. 

 Volto agora à minha sala de aula de língua espanhola, que me provocou tanta 

inquietação, e à perspectiva de poder formar pessoas críticas e envolvidas conscientemente 

com seu entorno. É possível que a leitura em língua estrangeira possa ajudar na formação de 

um cidadão crítico? A análise mais detalhada do questionário e das perguntas de fim de aula 

me mostrou que não só a LE, mas qualquer disciplina que se proponha a ter o aprendiz como 

foco e ponto inicial motivador da aula, pode ser mediadora na formação de cidadãos críticos e 

comprometidos com seu entorno. 

 Trago dados, a partir de duas perguntas de fim aula (Anexo 2): 1 - Que contribuições a 

aula de hoje trouxe para você na sua vida pessoal? / 2 - Você acha que as aulas de espanhol 

lhe ajudam a ser mais crítico? Em quê? Tais perguntas permitiram-me observar como o aluno 

se percebe e compreende a proposta da língua espanhola na escola. Os dados foram gerados a 

partir da leitura do texto La canción del Bongó, de Nicolás Guilleén (1998), (Anexo 5). À 
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primeira pergunta, quando questionados sobre as contribuições que a aula
43

 trouxe para sua 

história, 1 aluno respondeu que não recebeu nenhuma contribuição em sua vida, porém, os 

demais alunos perceberam que o ELE pode contribuir para seu crescimento pessoal. A 

maioria se referiu ao bem-estar, ao conforto que a aula lhes trouxe, como: animação, alegria, 

a aula divertida que permite começar o dia mais alegre, trouxe mais interesse na aula, deu 

mais ânimo. Enfim, remeteram-se às sensações propiciadas pela atividade. Um bom número 

de alunos falou sobre a reflexão a respeito do preconceito existente entre brancos e negros, 

fazendo um contraponto entre Brasil, Cuba e suas origens. Falaram sobre igualdade e 

importância de o grupo estar unido para conseguir algo, discutiram também sobre suas 

atitudes com os demais e de como se sentem em relação ao que os outro falam a seu respeito e 

de como cada um pode afetar positiva e negativamente a vida das outras pessoas. 

 Por quê? Segundo os dados analisados no diário de pesquisa, nas notas de campo, no 

questionário e nas perguntas de fim de aula, a LE é tomada, pelos alunos, como uma 

ferramenta de ajuda na prática profissional de uma vida futura fora da escola, pois eles 

acreditam que ela serve para conseguir um emprego melhor, para o indivíduo ser mais bem 

remunerado. Tais asserções levam-nos a perceber que há uma projeção futura na utilidade 

desta disciplina que está sendo aprendida na adolescência. Há dados que me permitem 

perceber que a LE os torna pessoas melhores, ainda que a consciência deste fato só venha 

mais tarde, comprovada na entrevista (que será analisada em seções futuras e triangulada com 

dados do questionário e perguntas de fim de aula), quando o indivíduo se dará conta de que 

adquiriu certos saberes na aula de Espanhol pertinentes a outras disciplinas e que, de alguma 

forma, este conhecimento contribuiu para sua formação (dados das perguntas de fim de aula e 

da entrevista). Nesse entorno todos são responsáveis pela formação de todos, construindo o 

que Bakhtin chama de ―sujeito híbrido‖, (Souza, 1995:24), que é o indivíduo constituído por 
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 Aula com leitura performática sobre La canción del bongó, de Nicolás Guillén, 1998, que gerou debate, 

consulta a mapa, perguntas sobre História e Geografia, comparação de nossa origem com o conteúdo do texto. 
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vários discursos, várias vozes. Bakhtin quer enfatizar a constituição social de cada 

participante do processo. 

 Essa disciplina, tantas vezes relegada ao segundo plano dentro do espaço escolar, 

inclusive pela Secretaria de Educação
44

, é uma referência do prazer dentro de nossa escola, 

uma vez que lhes propicia a fuga de uma realidade da qual fazem parte e que, em muitos 

casos, agride, violenta, oprime (dados de meu diário de pesquisa, da aula em que lemos a 

poesia sobre a Somália - Anexo 3, com base no seguinte comentário: Eu não tenho vergonha 

de ser pobre, tenho vergonha de morar em lugar de bandido). 

 E por isso ele, o aluno, precisa desta ponte como um caminho possível para vencer os 

obstáculos que se apresentam, como a própria vida, o fluxo inesgotável de informações, as 

relações na adolescência, os sonhos inalcançados. 

 À segunda indagação, quando lhes pergunto se as aulas de LE podem ajudá-los a 

serem indivíduos mais críticos, 04 alunos responderam que as aulas de LE não lhes ajudam a 

serem mais críticos, contudo quando apresento as atividades e os debates se estabelecem, seu 

comportamento me leva a perceber o envolvimento de todos na atividade, participando, 

perguntado, provocando os colegas, fazendo observações de seu cotidiano, ainda que, em 

alguns momentos, suas atitudes me induzam a crer que determinados alunos levam a aula 

mais na brincadeira. Suas respostas foram as seguintes: 

a) Não; Sem nenhuma explicação – 3 vezes; 

b) Não, porque não me importo com eles. Porque no fim da vida somos todos iguais, preto, 

branco, rico, pobre, polícia, ladrão. Todos vão ser enterrados no mesmo chão; 

 Todavia foi grande o número de alunos que responderam positivamente. As aulas de 

LE lhes auxiliam a ser mais conscientes e críticos, ajudando-lhes a refletir sobre a vida, sobre 
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 No ano de 2009, a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro criou uma portaria determinando 

que as disciplinas LÍNGUA ESTRANGEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA e ARTES, não poderiam mais reter alunos 

na mesma série sozinhas. Porém, não há aqui referência oficial do documento, por não haver conseguido 

resgatar a informação junto à escola nem junto à Secretaria. Penso que tal documento esvazia e enfraquece a 

voz dos professores dessas disciplinas nos Conselhos de Classe e tira deles a legitimidade de suas avaliações. 
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o futuro, a ter argumento para defenderem suas ideias, a pensar nos acontecimentos a sua 

volta, a falar quando veem alguém fazendo algo errado, a pensar mais antes de fazer ―coisa 

errada‖. Seguem alguns depoimentos: 

a) sim, eu agora falo mais, quando tenho opinião eu digo, o que to achando do mundo, das 

pessoas e etc.; 

b) sim, me faz refletir na minha vida; 

c) sim, porque nos ajudou ser crítico em coisas que acontece em nossa realidade em nossa 

vida; 

d) eu amei – (...) e tambem agente da pra muda a vida e eu sou feliz; 

e) sim, a pensar mais no futuro; 

f) sim, porque eu vejo que o preconceito não existe só no Brasil; 

g) sim, quando eu vejo alguém fazendo algo errado e falo; 

h) faz agente pensar faz agente ter um pouco de conhecimento da vida muitos querem fazer 

sexo sem camisinha use camisinha; (aula sobre DST
45

) 

 Estes dados corroboram os colhidos no questionário que apresentam a LE como uma 

disciplina que gera prazer, diversão e crescimento pessoal, e as teorias de Bakhtin, e 

Vygotsky, que acreditam nas diferenças entre diversos contextos, formando uma nova 

possibilidade de comunicar-se com o mundo. A interpretação dos dados me leva a acreditar na 

presença da Língua Estrangeira no currículo escolar como uma ferramenta fundamental na 

disseminação do conhecimento mais amplo, na divulgação de atitudes positivas e de valores 

que norteiam a vida dos aprendizes, na fundamentação de um conhecimento democrático que 

visa ampliar horizontes e não determinar fronteiras nos espaços propícios à expansão do 

saber, do entender, do modificar a vida, a existência. Quando questionados, em uma pergunta 
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de fim de aula, se o que aprendem em Espanhol pode lhes ajudar em outra disciplina, todos 

responderam que sim. Algumas das respostas foram: 

A) sim, ser educado e aprende a pedi perdão; 

B) ajuda muito mais na matéria de Português; 

C) sim, podemos aprender outra linguagem e a professora também ensina a nós que devemos 

estudar muito para ser alguém na vida; 

D) sim, educação ficar mais inteligente esperta com várias dúvidas que me ajudam a estudar 

mais e me ajuda desenvolver os meus conhecimentos; 

E) aprendo muita coisa (...); 

F) sim, nós aprendemos a cuidar do nosso corpo, a não ter tanto consumo e etc.; 

G) sim, português ajuda e muito de uma certa maneira as duas disciplinas se ajudam; 

H) sim, principalmente a educação, os alunos aprende ter mais respeitos; 

I) sim que nos ajuda a aprende a ajudar um aos outros; 

J) (...) além do Espanhol aprendo Matemática e Português. 

 A Língua Espanhola propõe trabalhar pelo todo, buscando uma nova possibilidade de 

vivenciar a sala de aula. Os dados apresentados aqui, triangulados com a entrevista e minhas 

notas de campo confirmam esta asserção. A leitura funciona como um elemento motivador, 

que pode trazer à tona discussões e reflexões sobre seu cotidiano – respostas a, b, c, f, g, h. 

Ler é uma realidade que eles desconhecem, mas que existe e pode fazer parte de suas vidas a 

qualquer momento. 

 Quando seleciono os textos trabalhados me atento ao que pode motivá-los, mas 

também orientá-los, fazê-los refletir sobre si mesmos e a vida. Tomo, mais uma vez, 

Vygotsky (2004:449) como referência para ousar dizer que o professor atual precisa respirar 

dinamismo e vida para que possa assim contagiar seus aprendizes e companheiros que ainda 

não acreditam neste viés da Educação. E o resultado desse tipo de atividade é um sujeito mais 
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ligado ao seu mundo, que pensa, que atua, que modifica e que sonha com um mundo plural 

melhor – respostas c, d, F, H, I. 

 

9.3 – Uma ponte por onde muitos possam atravessar 

 Seguindo por essa linha de pensamento, volto-me para a segunda pergunta da 

pesquisa: como ensinar uma língua estrangeira sem silenciar a voz do aluno trabalhando, 

com uma proposta de sala de aula multicultural? Acredito que ao trabalharmos a leitura 

como ferramenta de formação de um indivíduo mais crítico e consciente perpassamos a 

questão de quem é que detém o poder da palavra, pois, para que possamos ter voz, é 

necessário termos a consciência do papel e das funções que exercemos dentro dos espaços nos 

quais convivemos. Depois da vivência obtida com o grupo pesquisado, entendo que responder 

a esta segunda pergunta tornou-se ainda mais difícil, uma vez que, ao iniciar este trabalho, 

trouxe comigo conceitos engessados e absorvidos por minha prática pedagógica cotidiana na 

qual eu não era o centro das atenções e das aulas. A certeza de que fazia o melhor possível 

dificultou a minha percepção do papel do aluno. Embora hoje ainda traga comigo este desafio, 

estou sempre revendo o conceito do que realmente é o melhor possível. 

 As leituras feitas, sobretudo as de Vygotsky (1998 e 2004) e de Freire (2001), 

levaram-me a perceber que meu papel era o de sinalizar, mostrar caminhos e acompanhar, 

muitas vezes, silenciosamente, interferindo quando se fazia necessário. E é por isso que penso 

que o professor torna-se imprescindível no processo de se transformar em ponte entre o 

conhecimento e o aluno, por ser ele, no momento da troca, o par mais competente, que 

escolhe o texto, que já o leu e com ele interagiu. É também aquele que faz perguntas para 

mediar a atitude responsiva. 

 Embora tenha observado as diversas tentativas de dar voz e vez ao aluno na sala de 

aula através de atividades que favoreçam sua expressão, autoavaliações, planejamento 
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compartilhado com outras equipes, esbarramos sempre na questão da autoridade e do poder. 

Para muitos de nós, partilhar decisões e escolhas é novidade, uma vez que significa dividir o 

poder e a autoridade que, segundo alguns docentes, só podem ser delegados ao professor. 

Admito que a indisciplina que, muitas vezes, margeia o desrespeito, amedronta e nos faz 

recuar. As leis de proteção ao menor impedem que nos aproximemos mais do aluno, ainda 

que em situação afetiva
46

, dificultando, assim, o relacionamento diário que, em geral, é frio e 

distante. Ficamos, então, escondidos por detrás da proteção que o poder de deter o 

conhecimento nos confere. Não discutirei as questões de poder que norteiam o relacionamento 

aluno-professor em uma sala de aula, pois seriam necessários um outro viés de análise e mais 

dados, que não fazem parte da proposta desta pesquisa, mas sim as práticas pedagógicas que 

podem mediar um ambiente que favoreça a manifestação do aluno e valorize suas 

contribuições no cotidiano escolar.  

 Buscarei nos dados da entrevista feita em 11/10/2010 (Anexo 4), informações que me 

ajudem a refletir melhor sobre minhas práticas e seus resultados na vida de meus alunos. Se 

realmente abri espaço para que todos pudessem atravessar a ponte.  

 Preciso informar a meu leitor que várias tentativas de entrevistar um número maior de 

ex-alunos foram feitas, mas a indisponibilidade de horários da grande maioria dificultou 

bastante o encontro. A maior dificuldade foi por conta de compromissos profissionais deles. 

Conforme já foi narrado, a porta se abriu quando, pela primeira vez, alguns alunos de nossa 

escola foram admitidos em uma instituição onde era ministrada a disciplina Língua 

Espanhola, no Ensino Médio e voltaram à nossa escola para procurar-me. Conseguimos 

agendar a entrevista com duas alunas, Luna e Joya
47

. Após diversas tentativas frustradas 

realizou-se nossa entrevista. 
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 Embora as meninas estivessem bastante nervosas, senti uma grande boa vontade em 

estar ali me ajudando. Primeiro, apresentei-lhes o projeto da pesquisa, relembrando as aulas 

do nono ano, expliquei o porquê do encontro e sua relevância. Procurei não entrar em muitos 

detalhes para influenciar o menos possível suas respostas. Depois, pedi que ficassem 

tranquilas, que se sentassem confortavelmente, mostrei-lhes o gravador e pedi que lessem as 

questões e perguntassem caso não entendessem alguma coisa. As perguntas foram lidas e as 

alunas não apresentaram nenhuma dificuldade em compreendê-las, a princípio. 

 Iniciei a entrevista pedindo que as meninas descrevessem, segundo seu olhar, as 

minhas aulas de Espanhol, frequentadas por elas no ano anterior. Luna, mais nervosa, iniciou 

dizendo que: aulas de Espanhol foram muito importantes e muito boas no aprendizado dos 

alunos, mas parou aí e não conseguiu continuar. 

 Joya, então, responde: pra mim, no começo, não levei muito a sério, mas a professora 

dando alguns ―esporros‖ (...) me ajudou mais a concentrar, a aprender, e também eu, 

levando mais na brincadeira, aprendi bastante coisa através dos trabalhos de Espanhol. Pra 

mim, até hoje tá sendo bom porque até hoje no Ensino Médio eu tô levando notas boas. 

 Ao perceber que elas estavam saindo um pouco da pergunta, insisti em saber como a 

aula funcionava. Joya fala: ah, eu entrava dentro de sala, me comportava bem, e passava 

leitura, exercício, sempre teve aquele momento de conversar, expressar, falar, aprender 

sobre a língua espanhola. 

 Luna interrompe a colega para falar que: também, assim, às vezes a gente não queria 

estudar, mas a professora tava ali em cima, ―não, vamo tentar de novo, vamo lá, senta aí, 

você consegue e tal.‖ Assim, foi cada vez mais melhorando. 

 Joya acrescenta: e além disso, no começo foi uma turma, uma das piores turmas. 

Então pra ela (professora) foi uma barreira, um sacrifício pra fazer aquela turma de quase 50 

alunos aprender Espanhol. 
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 Observando os dados acima, podemos perceber, mais uma vez, que o foco se volta 

para a atitude do professor e não para o material e as ferramentas das quais os mestres lançam 

mão. É o mestre quem incentiva, dá broncas, motiva, cobra, ouve, dá atenção. Para estes 

alunos, cujas famílias são ausentes e a manutenção de condições mínimas de vida digna é 

rara, resta-lhes apenas a instituição escolar para suprir todas as suas necessidades enquanto 

seres humanos. Volto ao início desta dissertação quando questiono nossa formação e a 

preparação de docentes capazes de lidar com essa realidade. Chego ao final de meu trabalho, 

após analisar os meus dados, com a percepção de que muito nos falta para darmos conta de 

tantas atribuições. Atribuições que poderiam ser divididas com outros profissionais que 

poderiam estar presentes no contexto escolar, como psicólogos, assistentes sociais, 

psicopedagogos, fonoaudiólogos, agentes de saúde, entre tantos outros. Mas o que temos é 

outra realidade e é com ela que temos que lidar todos os dias.  

 Culpar o professor pelo fracasso escolar é o caminho mais fácil. Muitas vezes me pego 

julgando meus colegas por suas práticas tão diferentes de outros mais engajados e 

comprometidos. Porém, sua escolha foi ministrar aulas. Não lhes foi dito, nem ensinado, que 

precisariam dominar tantas outras competências fora da área de Educação para concretizar o 

que juraram fazer em sua formatura: dar aula. E por isso, nosso despreparo ao lidar com 

situações tão adversas podem comprometer todo um trabalho, de toda uma equipe. 

 Outro dado que me chamou a atenção foi quando Joya disse que as aulas de Espanhol 

sempre tinham aquele momento de conversar, expressar, falar, aprender sobre a língua 

espanhola. Neste momento já vislumbro a possibilidade de estes alunos reconhecerem sua 

participação efetiva e a importância de tal ocorrência para o andamento das aulas. E se este 

reconhecimento for um fato, pode significar que o aluno tem seu espaço reconhecido pela 

professora e sua voz se faz ouvida por todos. Acredito que essa percepção dialoga com os 

―jogos de linguagem‖, de Wittgenstein II (1989), já citados anteriormente, que ele chama de 
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combinação de palavras, de atitudes ou de comportamentos que favorecem o entendimento do 

―uso‖ da linguagem, principalmente porque meu foco em sala de aula não era a estrutura 

linguística, mas a língua em uso, o texto escrito a ser lido e comentado. Ao perceber-se 

construtor e mediador da apreensão do conhecimento, o aluno torna-se participante do ―jogo‖, 

portanto, construtor de conhecimento tanto quanto o professor. Reconhecer isso não é fácil. 

Para nenhum de nós. 

 Segui com a entrevista e lhes perguntei se houve alguma atividade nas aulas de 

Espanhol que elas julgaram muito importante para seu aprendizado. 

 Luna respondeu: Ah, eu lembro até hoje da atividade que foi mais importante, que eu 

mais gostei. Foi a do corpo humano. Foi a que eu levei mais a sério, assim, no começo eu 

nem levava, mas depois assim que eu comecei a conhecer as partes, assim, do corpo, e 

aprendendo em outra língua foi melhor ainda. 

 

 Joya, meio ansiosa para responder, acrescentou: Pra mim foi as músicas de funk, que 

era pra traduzir letras em Espanhol. E foi muito legal, a gente saia cantando em Espanhol 

sem ninguém perceber. Aos poucos todo mundo ia vendo: Ahn? Cantando música de funk em 

outra língua? Muito divertido. 

 As duas atividades escolhidas pelas alunas não estavam relacionadas diretamente com 

a cultura hispânica. A Língua Espanhola serviu como gancho, ferramenta, ponte para 

atingirmos outros conhecimentos além dos saberes linguísticos pretendidos. Luna se 

identificou mais com a aula em que trabalhamos conceitos de Ciências, como o corpo 

humano. E nos encontros relacionadas ao tema, trabalhamos o corpo humano de cada aluno; 

exploramos suas características peculiares, o que os igualava e o que os diferenciava. 

Relacionamos hábitos de higiene e saúde; falamos de uma rotina saudável, e dos problemas da 

rotina deles e da professora. Falei com a turma sobre minha alimentação, minha rotina 

turbulenta, com horários apertados, a minha falta de tempo para mim mesma e de como não 
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cuido do meu corpo como estava ensinando-lhes a fazer com os seus (dados do diário de 

pesquisa). Em uma escola tradicional ou monocultural, jamais poderia ter ouvido a conclusão 

a que chegamos: a professora precisava se exercitar mais e cuidar de sua alimentação com 

mais seriedade (dados de meu diário de campo). Especialmente, trabalhamos conceito de 

beleza e sobre quem dita as regras e os padrões na sociedade da qual eles fazem parte. Houve 

a participação de todos, ainda que alguns tenham iniciado a aula desinteressados, com o 

tempo, foram se integrando ao grupo e prestando atenção. 

 Pudemos perceber que viajamos culturalmente pelo corpo humano, atravessando 

diversas fronteiras disciplinares, sem pretender substituí-las, mas complementá-las. Todos que 

quiseram tiveram a oportunidade de falar de seu próprio corpo, o que mais gostavam nele e o 

que mais lhes incomodava. Fiquei surpresa em ver como eles apresentaram uma auto-estima 

elevada quando se tratou de seus corpos e em como ela se mostrou baixa quando tratamos do 

seu intelecto. 

 Joya elegeu a atividade que abordou ritmos musicais
48

. Os alunos escolheram o funk 

para ser estudado desde sua concepção. Em grupos, pesquisaram e apresentaram os resultados 

da pesquisa. A culminância era escolher um funk brasileiro e traduzi-lo para o Espanhol. Foi 

uma festa! Devo esclarecer que a única imposição por parte da professora foi que não 

fizessem uso dos proibidões
49

. No mais, era liberdade de criação e de escolha. 

 As atividades escolhidas pelas alunas foram realmente vitoriosas em seu intento de 

multifacetar a aula, de mostrar que o enfocado em Língua Espanhola pode estar relacionado 

com os outros conhecimentos e com suas vidas socialmente constituídas, se todos quisermos 

que assim seja. Relacionam-se também com nossa intenção em transformar a sala de aula de 

mono em multicultural. Situar o ato de aprender em uma esfera sociocultural pode nos levar a 

ampliar o horizonte e a percepção de que fazemos parte de um todo como nos diz Faraco, 
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(2006:106) (...) os eventos interacionais – sejam aqueles das esferas do cotidiano, sejam 

aqueles das esferas mais especializadas da criação ideológica – são sempre compreendidos 

como situados num complexo quadro de relações socioculturais. Ao mesmo tempo, somos 

seres únicos e singulares com grande importância na (re)construção um do outro e por isso 

conscientes, críticos e seguros de que nossa voz pode e deve ser ouvida. Estes eventos estão 

relacionados sempre com a situação social mais próxima e com o círculo social mais 

abrangente, cruzando-se e tendo um papel determinante nos atos de dizer e de sua 

significação (Faraco, 2006:106).  

 Busco então no multiculturalismo, discutido anteriormente, base para entender melhor 

o produto do meu caminhar como professora e cidadã junto a meus alunos, pois o escopo 

teórico que dá base a este trabalho discute a produção de conhecimento nas escolas que 

privilegia grupos étnicos e estereótipos criados por grupos sociais dominantes. Nesse tipo de 

escola, sujeitos advindos de classes sociais desfavorecidas economicamente não são ouvidos, 

não têm voz, não têm rosto. O multiculturalismo, justamente, se propõe a abrir espaços onde 

essas vozes se façam ouvir e sejam analisadas com a mesma importância dada às demais 

manifestações. Esta forma de olhar a educação é uma ferramenta política que procura 

reconhecer e representar a diversidade cultural presente em todos os ambientes sociais, 

inclusive na sala de aula (Moreira, 1999). 

 McLaren (1997) e seu multiculturalismo crítico vêm fortalecer ainda mais, juntamente 

com os dados gerados, minha crença de que as diferenças, em um determinado contexto, 

buscam a mudança social, a desalienação, a desestagnação, o movimento contínuo, que estará 

sempre visando a possíveis transformações do meio e dos indivíduos. E é neste ambiente 

plural, em que a heterogeneidade suplanta qualquer tentativa de igualar os indivíduos, que a 

aula de Espanhol busca, a partir dessas diferenças musicais, de conceito de beleza, de 

biotipos, poder criar um ambiente onde haja espaço para todas as vozes, todas as crenças e 
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todas as possibilidades de viver a vida, procurando aliar o crescimento da pessoa cidadã com 

o amadurecimento do aprendiz. É por aqui, por esta ponte, que todos poderão passar. Basta 

que tenham consciência de que ela é permitida e construída para todos. 

 Seguimos com a entrevista e, mais adiante, lhes perguntei se as aulas de Espanhol 

tinham ajudado com outras matérias e se lhes ajudaram a melhorar sua leitura em geral, em 

caso positivo, em que situações elas perceberam essa melhora. Ambas responderam 

positivamente às duas perguntas. Joya falou: Ajudou, ajudou e muito! Porque teve um dia, 

mais cedo ou mais tarde, iria acontecer um debate, com um..., enfrente uma sala de aula, ou 

enfrente a uma chance importante de emprego. Iria acontecer. (...) 

 A aluna, ainda que com uma construção um pouco confusa, deixa clara sua 

consciência de que houve crescimento e que há uma utilidade, mesmo que futura, deste 

conhecimento alcançado. Ela prossegue: Ajudou, ajudou bastante. Como em Ciências, que é 

uma área de Biologia, de aprender o corpo humano, ter um conhecimento, saber, a turma 

fala: ―ah ter que ler em espanhol e tal‖, às vezes também é bom. 

 Nesta fala, Joya percebe o diálogo que a Língua Espanhola estabelece com outra 

disciplina, no caso, Ciências, e que esse encontro pode significar aprender mais. A aluna 

continua falando: Eu não sou nota 10 em Português, mas também não sou 0. Através do 

Espanhol aprendi mais a interpretar o texto, mas, no Português eu já fazia a leitura, mas 

através do Espanhol, assim, me deu um empurrão, pra mim aprender ler, a perder a 

vergonha. 

 Ouvi-la dizer que a disciplina com a qual trabalho serviu como um empurrão para 

melhorar certas habilidades e a perder a timidez, ou seja, a vergonha, foi gratificante e ao 

mesmo tempo surpreendente. Gratificante porque é o sonho saber que a prática pedagógica 

em que acredito pode servir como ponte e ajudar àqueles que se sintam necessitados. 

Surpreendente porque em um universo com tantas disciplinas importantes, de peso, que 
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reprovam, foi justamente em Espanhol que a discente encontrou apoio e base para diminuir 

suas possíveis dificuldades. 

 Luna, que esperou meio ansiosa para responder, disse que: Ah, eu acho que sim, com 

certeza. Até mesmo numa faculdade. Se eu quisesse fazer uma faculdade para o Espanhol, 

com certeza eu ia precisar eu saber alguma coisa. (...) 

 

 Luna também faz projeções futuras com o que aprendeu nas aulas de ELE. Pensa, 

inclusive, em faculdade, projeto raro em uma comunidade como essa. Sua fala ratifica as 

asserções feitas nesta pesquisa de que a escola precisa fazer um link com a realidade e com os 

sonhos de seus discentes. Ela segue falando sobre como a Língua Espanhola lhe ajudou a 

melhorar a leitura em língua materna: A mim também ajudou bastante. Eu já era boa na 

leitura, mas não vou mentir, porque às vezes a gente se expressava na aula, lendo pra todo 

mundo, então você foi perdendo a vergonha, não só na aula de Espanhol, nas outras aulas 

também. 

 A aluna Luna segue a mesma linha de pensamento da colega de sala e relaciona a 

leitura nas aulas de Espanhol com questões de comportamento, como perder a acanhamento, 

ler para todo mundo, além da aquisição da habilidade leitora. Ir além da sala de aula sempre 

foi meu objetivo como professora, mas ir além das fronteiras do saber não estava entre minhas 

pretensões como docente. Não me sinto preparada para entrar em territórios não dominados 

academicamente por mim, mas estas alunas abriram uma janela de possibilidades para minha 

atuação como educadora. Ah, eu também, eu acho que foi bom aprender, como é que se diz, a 

melhorar na leitura na aula de Espanhol. Às vezes na sala mesmo, você, às vezes, nem sabe o 

que você tá lendo ali na aula de Português, no Espanhol você até já sabe. (...) No Português 

a gente lê, mas não sabe nem o que tá lendo, no Espanhol às vezes a gente já sabe. Já sabe 

até traduzir o texto. 
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 Provoquei-lhes chamando sua atenção para o fato de como poderiam ler em Português 

e não entender, e ler em Espanhol, que é uma língua estrangeira, e entender? Luna continuou: 

É pode-se dizer que sim. Não vou dizer que são todos os textos... 

 Essa crença de que conseguem ler melhor em Espanhol do que em Português, 

ratificada por Joya mais adiante, penso que seja uma questão de intimidade com aquilo que se 

está lendo. Em vários momentos deste texto, os alunos sinalizam como se sentem bem, 

confortáveis, em algumas aulas e como têm dificuldades em outras, seja no Espanhol, seja em 

outra matéria. Os dados coletados me levam a crer que o ambiente, a forma como 

organizamos a aula de leitura e, sobretudo, os textos escolhidos são determinantes no 

resultado alcançado junto aos alunos. 

 Joya interrompeu a colega: No Português você vai lendo rápido, você lê tudo no 

automático, já no Espanhol não, você tem que parar, pensar e ver o que significa aquela 

palavra. Como ela se encaixa uma na outra, (...). É bem mais fácil. (...) A gente vai ler 

Português sem interesse nenhum. (...) Você vai lendo ali... 

 Como pode a aluna dizer a gente vai ler Português sem interesse nenhum? Penso que 

não é uma questão de ser Português, mas do que esta disciplina ou qualquer outra, inclusive o 

Espanhol, traz consigo que pode motivar, incentivar, questionar, provocar, desmontar 

paradigmas. Creio que nas aulas de ELE, os alunos se sentem mais identificados porque 

procuro, na medida do possível, trazê-los, com sua vida, para dentro da escola. Tentamos 

aprender sobre os outros a partir de nós mesmos. Sempre a partir de nossa realidade que é a 

Maré. É a busca da interação do texto com o intertexto, procurar fazer com que possam 

abordar o texto nos dois níveis que Fairclough (1989) denomina de interpretação e 

explanação. 

 Volto ao início desta pergunta (Se as aulas de Espanhol tinham ajudado com outras 

matérias e se lhes ajudaram a melhorar sua leitura em geral.) e questiono se houve algum 
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momento em que elas perceberam a leitura em Espanhol como mediadora na sua formação 

como leitoras, se as atividades modificaram de alguma forma sua leitura em geral. Ambas 

responderam que sim. A leitura em LE facilitou seu contato com o mundo externo ao seu. 

Luna referiu-se aos produtos importados que trazem informações em língua espanhola na 

embalagem e como é bom poder ler as duas línguas falando sobre um mesmo objeto e ser 

capaz de fazer um paralelo de como são escritas certas expressões em português e em 

espanhol: Qualquer coisa que você pega, na maioria das vezes, tem o Espanhol, não só o 

Português. Na leitura você aprende cada vez mais porque no nosso cotidiano tá sempre tendo 

Espanhol. Joya levou o assunto da leitura para as músicas, sua maior paixão, segundo ela. 

Afirma que já consegue ouvir a música em espanhol e cantá-la simultaneamente em 

Português: Às vezes ela (Shakira) tá lá cantando em Espanhol e eu aqui cantando em 

Português. 

 Os dados aqui presentes ratificaram as informações trazidas do diário de pesquisa de 

que a disciplina Língua Espanhola ajuda não só na formação acadêmica, seja na área de 

linguagem, seja nas demais áreas do currículo escolar, como também auxiliar em sua 

formação crítica. Constatar que a Língua Espanhola é importante para estes alunos, assim 

como todas as outras disciplinas, é abrir portas e janelas para uma nova possibilidade no 

ensino das línguas estrangeiras no Rio de Janeiro. Uma rede escolar municipal que se 

encontra entre as piores do Brasil, estando acima apenas do Estado do Piauí
50

, precisa reverter 

seu olhar e suas práticas. Os depoimentos reproduzidos neste trabalho mostram a grande 

dificuldade apresentada pelos alunos no uso básico da norma padrão da língua portuguesa. A 

seguir, retomo mais alguns exemplos para analisar a carência de letramento dos alunos: 

a) É porque existe muitas pessoas que estar querendo estudar e ñ pode e agente sem estudo 

não somos nada. 
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b) Porque se falta muito pode repeti de ano e fica atrasada nas matéria (...) 

c) Eu gosta mais da matéria de espanhol porque o jeito da professora trata a gente como se 

nos fosse os próprios filhos dela (...) 

 Esclareço que chamo a atenção para os problemas de língua apresentados nas 

respostas dos alunos para ilustrar as informações fornecidas pelo IDEB/2010. E também 

buscar uma reflexão acerca de como podemos modificar esta realidade junto com a 

comunidade escolar, respeitando as singularidades de cada instituição e seu público. Não há 

aqui, portanto, nenhuma conotação de julgamento ou críticas às respostas dadas. 

 Não se deve mais acreditar que somente a língua materna, o Português, e a Matemática 

possam servir como parâmetros para se medir o conhecimento dos alunos. A serviço de que 

passamos tantos outros saberes? Minha vida profissional me leva a acreditar e responder aqui 

que é em nome de uma formação plural, democrática, igualitária e responsável. Estou certa de 

que um novo horizonte precisa ser vislumbrado, no qual todas as disciplinas tenham seu 

espaço respeitado e que possam dialogar nos planejamentos e nas aulas, sob pena de nossos 

alunos serem condenados à absoluta ignorância acadêmica e ao isolamento social. 

 Moreira (2008:5) e Vygotsky (2004) nos sinalizam que cabe à escola, portanto, a todo 

entorno, promover caminhos para que os aprendizes alcancem os objetivos pretendidos e o 

aprendizado de fato. Com isso, estão nos orientando para que: posicionemos-nos diante das 

dificuldades; comprometamos-nos com nossa capacidade de operar mudanças, de mobilizar 

nossos grupos de trabalho; sejamos capazes de partilhar e dividir nosso poder em nome de um 

coletivo mais engajado e empenhado em promover as propostas feitas pela escola. 

 Perceber através dos dados que a Língua Espanhola promove o aprendizado em outras 

disciplinas e que efetivamente pode ser um referencial na formação dos alunos me leva a 

acreditar que estamos trilhando um caminho próspero, embora haja muito a fazer, a aprender, 

a ensinar. Entendo que o estudo do espanhol pode servir como ponte para o aprendizado de 
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diferentes conteúdos em outras disciplinas quando nas ferramentas de geração de dados, os 

alunos dizem que a aula de Língua Espanhola: 

a) é importante porque ajuda a desenvolver mais a minha mente, como o jornal, as músicas, 

vou ter mais conhecimento, cada vez mais. Adoro música!; - entrevista – aluna Joya 

b) ajudou, ajudou bastante. Como em Ciências, que é uma área de Biologia, de aprender o 

corpo humano, ter um conhecimento, saber, (...); - perguntas de fim de aula. 

c) trouxe mais cultura entendimento sobre os negros espanhol e Cuba; - perguntas de fim de 

aula. 

d) contribui para o meu aprendizado na vida pessoal e sobre a aula; - perguntas de fim de 

aula. 

e) ensina (...) que para nos sermos vencedores temos que ser unidos (...);- perguntas de fim de 

aula. 

f) ajuda a entender Português, Matemática e Geografia; - perguntas de fim de aula. 

 Penso também em Gabriel (2000: 18) e Souza (1995:23), que nos falam que a escola é 

uma ―arena cultural‖ onde há conflitos e embates entre diferentes forças sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Os enunciados acima citados levam-nos a ver que a sala multicultural não 

é exclusivamente um local de instrução, mas um espaço que tem como objetivo maior o 

desenvolvimento do aluno e a conscientização da sua importância no processo de formação de 

todos os que estão relacionados àquele contexto. É o lugar onde a linguagem está atrelada à 

vida social e às experiências de vida de cada um. E é nessa conjuntura multicultural que esta 

pesquisa me levou a acreditar. O depoimento de Joya, que trouxe para nossa entrevista, em 

2010, uma aula do 8°ano, de 2008, sobre os funks traduzidos por eles, como uma atividade 

significativa em sua trajetória escolar, ilustra o que estou relatando aqui: 

 Não posso enxergar uma sala de aula onde o aluno não se sinta parte efetiva do 

planejamento nem das atividades propostas, não sinta como legal. Não posso entender um 
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conhecimento que não esteja a serviço daquele que aprende. E por isso, não posso ser 

professora de uma matéria que não seja ponte para o infinito, para o sonho, para a vida. 

 Continuamos conversando sobre o cotidiano das aulas de Espanhol, quando lhes 

questionei sobre a importância de estudar Espanhol e as duas expressaram claramente sua 

satisfação em reconhecer que saber língua espanhola não é importante somente no contexto 

escolar, mas principalmente no cotidiano de suas vidas privadas. Quando elas podem usufruir 

de situações antes inatingíveis como, por exemplo, assistir a um filme ou novela em língua 

espanhola sem legenda ou explicações externas. Há também a internet e suas redes sociais, 

seus programas jornalísticos, as entrevistas com astros hispanos, os clipes musicais em 

espanhol. Segundo as meninas, toda essa possibilidade de fazer parte de um outro universo 

foi-lhes dada ao aprender a língua espanhola.  

 Luna: Quando você tá assistindo na televisão alguma coisa,(...); passa alguma coisa 

assim, algum país, assim de outro lugar aí você vê lá a língua espanhola, aí você já entende o 

que tá falando, sabe? 

 Joya: Vai que você esquece alguma música, você quer ver um jornal, as notícias da 

TV a cabo ou na internet mesmo passam muitas coisas em Espanhol. É bom que você 

conversa, se desenvolve mais e quem tá do seu lado também. 

 Estes dados, mais o diário de pesquisa, me levam a perceber que a disciplina de 

Língua Espanhola conseguiu, apesar das inúmeras dificuldades, estabelecer um vínculo com 

os alunos. Vê-los entendendo a relevância de uma disciplina que sempre foi considerada, pela 

comunidade escolar, como de menor importância, faz com que me sinta parte de uma 

estratégia vitoriosa que envolve todo o entorno escolar. Segundo Canen & Santos (2009), a 

escola traz consigo uma grande heterogeneidade de raças, classes sociais, gêneros, crenças 

religiosas, entre outras características. E, nesse sentido, o conhecimento é heterogêneo 

também, porém com uma diferença: essa diversidade toda caminha para o mesmo objetivo, 
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que é formar pessoas melhores, mais conscientes, engajadas e felizes. No capítulo em que fiz 

o seguinte depoimento expus como me sentia diante da comunidade escolar e como era minha 

atuação em sala, antes de me dispor a mudanças, ainda que não estivesse feliz com minha 

prática: Sem querer, eu estava corroborando com o paradigma de que LE é uma disciplina 

sem importância, que não ensina ―grandes coisas‖, que está ali, no currículo, porque a lei 

determina, não fará diferença em suas vidas. 

 Ouvindo Luna e Joya, pude refletir sobre seus depoimentos que me incentivaram a 

desconstruir minha postura homogeneizadora, libertando-me, consciente de que é preciso 

planejar um dia de cada vez, ter objetivos que possamos todos alcançar e que ser importante 

no currículo escolar é de pouca relevância, uma vez que o foco não é a disciplina, mas o 

aluno. Quando este considera a disciplina significativa em sua trajetória, pode-se ensinar sem 

silenciar as múltiplas vozes, respeitando as diferenças sociais e culturais daqueles que 

aprendem. Seguindo Canen & Santos (2009), parei, então, de ensinar aquilo que ―eu‖ achava 

ser importante, sem levar em conta toda a diversidade existente dentro da minha sala de aula. 

E comecei a prestar mais atenção nas contribuições trazidas pelos aprendizes a cada encontro. 

A partir dos dados analisados na entrevista, no diário de pesquisa e nas perguntas de fim de 

aula, cheguei ao seguinte resumo: aluno + conhecimento significativo + didatização + 

mediação = cidadão crítico, consciente da importância de sua voz no processo de ensino-

aprendizagem.  

 Com base na visão multicultural (capítulo 7), optei por abordar temas que fazem parte 

do cotidiano dos adolescentes da comunidade onde trabalho e da realidade dos jovens, em 

geral, de mesma idade. Os temas mais presentes nas aulas de Língua Espanhola foram: 

a) fome no mundo; 

b) esporte, focando futebol e suas práticas; 

c) saúde: alimentação saudável, lazer, drogas; 
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d) corpo humano: DST, higiene pessoal, gravidez na adolescência, sexo seguro; 

e) meio ambiente: lixo, reciclagem, uso consciente dos recursos naturais, respeito às 

diferentes formas de vida; 

f) eleições: políticos X povo; 

g) movimentos políticos que mudaram a História da América Latina: ditaduras, comunismo e 

socialismo, personagens que marcaram a História da América; 

h) música: funk, pagode, salsa, tango, flamenco, rock, hip hop, etc. 

i) consumo X consumismo, sua relação com a marginalidade e a violência presentes na 

sociedade contemporânea. Etc. 

 Além dos temas apresentados, houve outras tantas oportunidades de tratarmos de 

assuntos atuais pertinentes ao nosso entorno. A escolha foi feita por mim, baseada na minha 

vivência com esta comunidade e com meus alunos de escolas privadas, de classe média alta, 

na mesma faixa etária. Em nenhum momento os consultei quanto aos textos, o que considero 

uma falha na minha atuação como educadora. Porém, sempre que algum aluno sugeria um 

tema ou um gênero textual mais específico (histórias em quadrinhos, anúncios, jogo da forca), 

ou atividade lúdica, eu procurava atendê-lo, dentro das possibilidades que a escola me 

oferecia. 

 Procurei ainda ouvir as vozes das alunas entrevistadas sobre sua opinião a respeito das 

atividades de leitura em nossas aulas de Língua Espanhola, sobre o que dava prazer e o que 

não dava prazer. 

 Joya deu sua opinião dizendo: Prazeroso pra mim não foi porque você errava, tinha 

alguém lá. Ou também tinha exercício pra fazer em casa, mas os textos, essas coisas assim, 

me ajudaram bastante. O que foi prazeroso pra mim foi a leitura na sala de aula com a turma 

toda lendo. Todo mundo prestando atenção no texto, conversando, até às vezes rolava um 

debate pra explicar como foi a leitura que a gente leu. A professora perguntava e a gente 
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começava enquanto que ela estava lá ajudando. Aí alguém tava com vergonha, ela tava ali do 

lado: ―não, fala, tô aqui do seu lado. Fala pelo menos pra quem tá aqui pertinho de você 

ouvir.‖ É bom, dava um empurrão, assim, pra você se expressar. 

 Podemos, triangulando os dados da entrevista com os demais instrumentos de geração 

de informações, mais uma vez, fazer a asserção de que a forma de conduzir a aula por parte da 

docente foi bastante significativa para os alunos. Não me estenderei mais sobre assunto, uma 

vez que o mesmo já foi discutido neste capítulo. Apenas chamo a atenção para o fato por 

acreditar que seja relevante estarmos atentos à necessidade afetiva manifestada por esses 

alunos. 

 Os dados da entrevista confirmam outras informações geradas pelo diário de pesquisa 

e pelas perguntas de fim de aula, e nos abrem portas para analisarmos com um olhar mais 

atento a presença da leitura nas aulas de Língua Espanhola. As atividades de leitura trouxeram 

um ganho incalculável às nossas aulas, pois ao mesmo tempo em que estas desenvolviam 

habilidades específicas referentes à linguagem, informavam e formavam cidadãos em 

crescimento, proporcionado-lhes oportunidade de reflexão sobre sua condição na sociedade e 

como relacionar-se com esta coletividade de maneira a sentir-se parte efetiva dela, fazendo 

ecoar Canen (1997) no capítulo 7. 

 Mais adiante perguntei às entrevistadas, Joya e Luna, se achavam que todos tinham 

espaço, se cada um tinha seu momento, se suas falas eram respeitadas ou se havia privilégios 

no tratamento da professora com os alunos. 

 Ao que Joya logo respondeu: Cada um tinha seu espaço. Aqueles que entendiam, ou a 

professora, pegava e apontava, pra falar o que entendeu; as pessoas falavam, às vezes, 

ficavam com vergonha, falavam baixo, dizendo o que ela entendeu. Mesmo que fosse errado, 

que tivesse algum erro que ela não entendeu, ela (professora) tava lá explicando, tirando as 

dúvidas dela. 
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 Perguntei: quando era errado? (quando alguém respondia errado) Como é que era?  

 Luna disse: Ah, ela (professora) ia lá, chegava perto do aluno, falava ―olha, meu 

filho, é assim, é assim que lê‖ e ajudava ele, normalmente. 

 Joya completou: Ela (professora) tirava as dúvidas dos colegas, escrevia no quadro a 

palavra, mostrava pra turma toda ver. Como o erro foi dela (aluna) podia ser o erro de 

outros alunos. Ela tirava as dúvidas de todo mundo, pra dividir os erros, pra turma toda ver, 

porque aquela dúvida pode se espalhar. (grifos meus) 

 Estes depoimentos sinalizam que o ato de educar está diretamente imbricado ao ato de 

se envolver com as pessoas que fazem parte do processo. Apontam também para o fato de que 

ao reconhecerem que cada um tinha seu espaço e que ter seu erro exposto poderia ajudar na 

mediação entre o conhecimento e os colegas de aula, estão amadurecendo seu senso crítico e 

demonstrando ter maior consciência de sua importância na realidade de nossa sociedade. 

 Saí do roteiro e perguntei se elas achavam que essa prática da professora de mostrar a 

correção de um erro para toda a turma não poderia constranger ou expor o aluno que cometeu 

a falha. Elas responderam, trazendo indiretamente a voz de Vygotsky (1998) e seu par mais 

competente:  

 Joya: Não era expor, mas mostrar pra turma toda que a dúvida de um podia ser de 

outros também. Pra mim ajudou bastante, porque se ela (aluna) tava com dúvida, ah, eu 

também tava com dúvida naquela mesma pergunta. Não era nem se expor, mas sim botar a 

sala toda pra ler o texto e entender e todo mundo ver o que (o outro) está pensando. (...) 

 Luna – O que ela (Joya) falou era o que eu ia exatamente falar. Às vezes agente tá 

com um erro que o nosso mesmo colega também tá, então, a professora explicando o erro 

daquele colega tá explicando também o nosso. 

 Devo confessar que dar voz aos alunos não é uma tarefa de fácil execução. Pois creio 

que ainda não estamos seguros e devidamente (in)formados sobre como orientá-los a 
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posicionar-se sem desrespeitar os demais, e falta-nos conhecimento para direcionar nossas 

aulas nessa direção. Nos encontros de LE, sempre que possível, busquei a participação 

coletiva. Sobretudo nas atividades de leitura, ouvi-los era o principal objetivo a ser alcançado, 

visto que esta educadora não tinha o hábito de ouvir os demais (na vida pessoal e 

profissional). Portanto, eu fui a primeira a ter que buscar o crescimento individual e privado e 

levá-lo à esfera profissional. Talvez por isso tenha havido uma maior dificuldade no processo 

de relevar a palavra do outro. 

 Ao analisar os depoimentos das alunas, torna-se evidente que elas perceberam que o 

crescimento foi de todos. E não só no que se referia ao acadêmico. Especialmente, no 

enunciado vencer as próprias dificuldades. Muitos já não sentiam vergonha em perguntar e 

também não se sentiam expostos quando viam seus erros
51

 no quadro, sendo ponderados pelos 

colegas de aula ou pela professora. Trago para este diálogo Vygotsky e sua ZDP na qual o 

aprendiz pode no futuro realizar sozinho algo que realizou hoje apenas com assistência do par 

mais competente, que pode ser, neste contexto, um colega ou o professor. O par mais 

competente não tem o papel de dar as pistas acabadas, mas de colaborar, através do diálogo 

com aquele que aprende e seu universo social, fazendo uma mediação com atividades de seu 

cotidiano, para que se aproprie de fato do conhecimento pretendido. A adoção dessa prática 

pedagógica favorece a minha reflexão a respeito das diferenças sociais, econômicas e 

culturais que atingem os alunos por mim assistidos, além da possibilidade de combater, 

através da reflexão crítica, as várias formas de discriminação, tanto no âmbito da sala de aula, 

como na vida social deles. 

 Finalizei a entrevista deixando-as livres para dizer o que quisessem. Abaixo algumas 

frases que considerei relevantes para discutirmos.  
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 Luna: (...) foi quatro anos muito importantes (estudando espanhol) que a gente 

estudou muita coisa. Aprendi muita coisa em Espanhol. Eu já sei bastante coisa, não é a toa 

que eu já passei em Espanhol. (...) As apostilas também que a gente tinha na escola eu tenho 

até hoje guardadas em casa. Quando a professora lá (Ensino Médio) passa algum trabalho 

que eu não entendo, eu sempre pego a apostila, vou lá e procuro pra ver se eu acho a palavra 

que eu não entendi. (...) adorei, nesses quatro anos aprendi bastante. Tenho certeza que vou 

levar pra minha vida toda, pra todo canto que eu for. Pra minha entrada no mercado de 

trabalho, faculdade, vou levar sempre o que eu aprendi e o que eu continuo aprendendo. 

(dados da entrevista) 

 

 As palavras de Luna simbolizam uma trajetória que não foi e não é fácil, mas que está 

sendo reconhecida como importante e definitiva em sua formação como aluna, pessoa e 

profissional no futuro. Ela sempre faz referência a este futuro. Talvez por ser sua motivação 

maior e por acreditar que seja a principal responsável por seu destino e que só cabe a ela fazer 

as escolhas. 

 Joya fala: (...) nosso grupo foi o mais bonito que teve, porque além de a maioria não 

saber o Espanhol, às vezes até peça de teatro em Espanhol a gente fez. Não era nada 

programado. Falando em Espanhol. 

 Com seu depoimento, a aluna nos mostra como o aprender se tornou parte constante 

em sua relação com a escola. Em um novo ambiente, ela traz os conhecimentos aprendidos 

anteriormente e os usa para valorizar-se diante do grupo e estar, talvez pela primeira vez, 

entre os considerados melhores alunos. E o orgulho com que ela proferiu estas palavras é uma 

tarefa impossível de reproduzir. 

 Ela continua: (...) eu vou levar um carinho, não como uma professora, mas sim como 

uma amiga, que tá lá brigando por você, discutindo com você, aconselhando, elogiando você, 
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cada passo de você. Pra mim, tive aula com a senhora três anos, 6ª, 7ª e 8ª
52

 e aprendi muita 

coisa, não vou mentir, aprendi muita coisa (...). Hoje eu agradeço muito à senhora o que eu 

sei hoje, por tirar nota boa hoje lá no Ensino Médio. E a professora dizer ―Nossa, você é 

muito esperta!‖ E eu poder falar assim: ―Claro, tive a melhor professora de Espanhol.‖ 

(dados da entrevista) 

 As frases foram selecionadas com o objetivo de mostrar como as alunas, hoje fora da 

escola municipal, perceberam sua trajetória estudando uma LE e quais consequências ou 

marcas esta caminhada lhes deixou. 

 Luna começou seu depoimento chamando a atenção para o fato do quanto aprendeu 

nas aulas de LE e de que por conta destes conhecimentos, já fora aprovada na matéria, na 

escola estadual de Ensino Médio. Tal percepção me leva a acreditar que os objetivos traçados 

para aquele grupo foram alcançados pela aluna. Mais adiante, ela afirma estar certa de que 

tudo o que foi aprendido servirá para, no futuro, abrir-lhe portas no mercado de trabalho e na 

faculdade. Esta percepção da estudante dialoga com Canen & Santos (2009), que acreditam 

que a orientação multicultural pode ser dirigida para além da escola, efetivamente 

atravessando pontes curriculares, sociais e culturais. A mesma aluna salienta a importância do 

material utilizado no Ensino Fundamental 2 e como o mesmo lhe serve de apoio para 

consultas em suas dúvidas atuais. Esta atitude de Luna me remete às ideias de Vygotsky 

(2004: 448), quando ele nos aponta que para a educação atual não é tão importante ensinar 

certo volume de conhecimento quanto educar a habilidade para adquirir esses conhecimentos 

e utilizá-los. Para este autor, saber onde e como buscar as informações que podem 

complementar sua formação é mais significativo que reter informações na memória. Neste 

contexto, a teoria vygotskyana nos mostra o quanto o professor desempenha um papel 

organizador do meio social, que, segundo sua proposta, é um grande fator educativo. 
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 Quando o professor inunda seus alunos de conhecimento, está executando uma tarefa 

que um manual, um dicionário, a internet, podem fazer. Neste sentido estamos apenas 

expondo o que está pronto, exercendo a função de estojo (Vygotsky, 2004:449). Retorno à 

citação no início deste capítulo, na qual o mesmo autor nos diz que é hora do aprendiz andar 

com suas próprias pernas, sair dos ombros do professor e fazer suas escolhas. E é isto que 

busquei atingir em minhas aulas: um aluno autônomo, crítico e consciente de suas 

responsabilidades e compromissos, que esteja preparado para fazer suas escolhas e que saiba 

o porquê e para o conhecimento deve ser companheiro constante em sua vida. 

 Joya fecha sua participação com um depoimento bastante afetivo e comprometido com 

as antigas aulas de Língua Espanhola. Primeiro, ela demonstra orgulho por seu grupo, agora 

no Ensino Médio, realizar trabalhos considerados os melhores da turma e ela relaciona esta 

qualidade ao conhecimento adquirido nas séries anteriores, no Ensino Fundamental 2. Em 

seguida, a mesma aluna se refere carinhosamente aos ensinamentos da professora, do 

envolvimento da mesma com seus alunos e, ao mesmo tempo, de como aprendeu e utiliza, na 

sua realidade atual, os princípios trabalhados nos encontros de LE. Este testemunho não só 

ratifica alguns dados de outros instrumentos gerados por esta pesquisa, como também dialoga 

com teóricos como Canen & Santos (2009), Vygotsky, (2004), Bakhtin (2006), Fairclough 

(1989, 1992, 2001) e Wittgenstein II (1989): pensadores que acreditam em uma formação 

totalmente engajada com as práticas sociais, nas quais o homem possa ser socialmente 

construído, ao longo da vida, buscando, muitas vezes, através da linguagem, dar voz, corpo e 

alma ao indivíduo em desenvolvimento. Acredito e procurei fazer com que suas 

subjetividades se construíssem a partir de um processo dialógico em que os discursos 

culturais possibilitassem que os sujeitos se identificassem e se posicionassem, em um mesmo 

espaço, que foi estabelecido pelos mesmos discursos culturais presentes na estrutura escolar. 
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Em especial durante nossos diálogos sobre os textos que escolhi para incluir nos anexos 3 e 5 

(5.1 – 5.8). 

 Trabalhar com uma aula de LE multiculturalmente orientada, segundo Canen & 

Xavier (2005: 336), implica em buscar seguir um modelo de educação apta a entender o 

conhecimento e o currículo como processos discursivos, marcados por relações de poder 

desiguais, que participam da formação das identidades e que alunos e professora tenham voz 

para expressar-se sobre os assuntos abordados. 

 Os dados gerados por esta pesquisa fortalecem minha crença de que está em nós, 

professores, a capacidade de desatar vários nós encontrados na travessia de nossa ponte. 

Muitos desses nós não foram amarrados pelos docentes, mas jogados em nossas mãos para 

que busquemos soluções ou, pelo menos, amenizemos as tensões causadas pelas diferenças 

sociais, culturais, raciais, sempre presentes no contexto escolar. 

 Respondo, então, a minha segunda pergunta de pesquisa: como ensinar uma língua 

estrangeira sem silenciar a voz do aluno, trabalhando com uma proposta de sala de aula 

multicultural? Não encontrei uma resposta fechada para este questionamento. O que 

localizei foram caminhos apontados por teóricos, muitos deles citados neste trabalho, que 

dialogaram com os dados gerados por minha pesquisa, ampliando a visão de mundo que 

construí ao longo do trajeto e aprimorando a minha prática pedagógica cotidiana. Entendo que 

essas informações me dão base para acreditar que é possível ensinar uma língua estrangeira 

dando voz aos alunos em um ambiente escolar multiculturalmente construído. A reação dos 

alunos quando o passeio ao cinema não deu certo ilustra um momento em que eles puderam 

se pronunciar e defender o que acreditavam. Embora sua manifestação não tenha gerado 

mudança na atitude da direção, que não tinha como resolver o problema, abri espaço para que 

eles se fizessem ouvir. Na entrevista, quando perguntei se os alunos eram ouvidos e tinham 

seu espaço nas aulas de LE, as alunas responderam que sim, segundo Luna, que cada um 
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tinha seu espaço. Aqueles que entendiam e aqueles que não entendiam, a professora pegava e 

contava na sala o que eles tinham vergonha e falavam baixinho, ela explicava o que não 

entendeu. 

 Porém, não há uma fórmula pronta. Não é uma receita de bolo que basta seguirmos 

para alcançarmos um resultado positivo. Cada turma é um grupo singular, com sujeitos 

socialmente construídos heterogeneamente, com histórias de vida diferentes, mas que 

convergem em um mesmo ponto: a busca pelo seu desenvolvimento. 

 A perspectiva multicultural é exatamente um espaço para todos, em que o heterogêneo 

é a matéria prima para a construção das múltiplas identidades em formação. Segundo Candau 

(2005), para sairmos dessa escola engessada, precisamos levar em conta todos os elementos 

que fazem parte dela, dando, assim, uma dimensão cultural às práticas sociais que são 

fundamentais no processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas de nossa cidade. A 

cultura exerce uma função significativa na vida social dos cidadãos e para que ela garanta seu 

espaço é imprescindível que a escola considere toda a pluralidade existente não só em sua 

comunidade, mas em toda sociedade brasileira. 

 O ensino da LE, na escola onde leciono, vem, paulatinamente, buscando encontrar a 

melhor maneira para se estabelecer como disciplina focada na multiplicidade, na valorização 

das diferenças e, sobretudo, no diálogo com as outras disciplinas e com todas as outras áreas 

presentes no ambiente escolar. Nem tudo são flores. Na verdade, há mais insucessos que 

vitórias. Fazer com que um aluno, que não acredita na instituição escolar, queira atravessar a 

ponte, nem que seja por pura curiosidade, é difícil e comprometedor. Pois trazê-lo e 

convencê-lo de que estudar uma LE vale à pena, significa comprometer-se com este aluno até 

o final de sua trajetória. É como nos diz Saint-Exupery (2006): tu és eternamente responsável 

por aquilo que cativas. Por isso, defendo que precisamos estar empenhados junto ao aprendiz 

durante todo o percurso, se quisermos colher frutos produtivos e significativos. E a cada vez 
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que me sinto vencida pelo sistema, volto com mais força na aula seguinte. Buscar a reflexão 

sobre minhas ações e viabilizar outros caminhos que possam dar continuidade ao que acredito 

ser uma educação que tem como prioridade conscientizar e libertar a todos aqueles que se 

sintam prontos para alçarem voos solos é um exercício diário. Incentivar e favorecer o 

amadurecimento dos que se sentem menos competentes ou incapazes de atravessar a ponte é 

um trabalho contínuo e exaustivo, porém muito prazeroso. A cada conquista individual ou 

coletiva nos sentimos vitoriosos na batalha daquele dia. Por essa razão vivemos uma aula de 

cada vez. 

 As vozes de Luna e Joya apresentadas aqui simbolizam não só a manifestação de duas 

alunas que gostam da professora, mas que encontraram no ensino uma janela que descortina 

todo um horizonte até então desconhecido e que no ambiente em que vivem poucos 

conseguiram atingir. Dar a elas o direito de olhar por esta janela e ver a ponte que as espera, 

para levá-las ao mundo das realizações é papel da escola. E dentro da escola há uma disciplina 

que pode e deve servir como essa ponte para a concretização dos objetivos pretendidos: é a 

LE, no nosso caso, a Língua Espanhola. Eu acredito! 

 Meu leitor pode estranhar o fato de o trabalho enfocar a análise da entrevista como 

uma seção especial. Porém, é preciso observar que tal fato se dá porque eu, enquanto 

professora e pesquisadora, senti nessa ferramenta de geração de dados os traços mais visíveis 

relacionados ao meu processo de mudança em busca da construção de um aluno mais crítico. 

 Embora surjam ainda muitas perguntas, espero que as respostas que aqui apresentei 

venham a ser úteis na formação ou na prática de outros professores. 
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10 – VOLTANDO AO PONTO DE PARTIDA 

Vem, vamos embora, 

que esperar não é saber. 

Quem sabe faz a hora,  

não espera acontecer. 

(Geraldo Vandré, 1996) 

 Para tecer minhas considerações finais retomo a epígrafe de minha introdução por ter 

sido levada a acreditar, no decorrer deste trabalho, que a educação é um processo cíclico que 

volta ao ponto de onde partiu, porém sempre com uma nova perspectiva, buscando um maior 

aprofundamento do conhecimento pretendido. Não sou a mesma professora, nem a mesma 

cidadã que iniciou esta pesquisa. E, portanto, fui levada a crer que meus alunos também não 

são os mesmos que começaram o ano de 2009. 

 Sempre tive fé que cada encontro, cada experiência tem a capacidade de nos 

transformar. O que eu não esperava, ou melhor, não sabia, é que, na área da educação, quando 

essas mudanças são planejadas, elaboradas e conduzidas, cada indivíduo envolvido no 

processo de ensino-aprendizagem tira proveito da experiência para seu próprio crescimento. 

Assim pode multiplicá-lo e fazer parte de outras tantas transformações na vida dos seus pares. 

Nesse sentido dialogo com autores como Vygotsky, Bakhtin, Wittgenstein II, Fairclough, que 

acreditam no ser humano como um produto das relações sociais, como um construto coletivo 

e histórico. 

 Fazendo uma retrospectiva de minha atuação pedagógica, acredito que me faltaram 

algumas ações que poderiam mediar e ampliar a convivência dos alunos com a Língua 

Espanhola. Teria sido mais proveitoso, por exemplo, consultá-los sobre os temas abordados e 

os gêneros textuais lidos em sala, pois estaríamos colocando em prática a teoria de que eles 

fazem parte do planejamento, como co-elaboradores. O que na maioria dos casos, não 

acontece. 

 Haveria mais resultados positivos, se tivéssemos a oportunidade de sair do espaço 

físico da sala de aula e habitar outras possibilidades de convivência escolar, como teatro, 
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cinema, museus, caminhadas pelo bairro. A escolha não dependeu só de mim e, como já foi 

mencionada neste texto, minha única tentativa de ir ao cinema foi frustrada. No entanto, tenho 

convicção de que fiz o melhor que minha capacidade, naquele momento, e as condições 

oferecidas me permitiram. Procurei oferecer-lhes textos que estivessem de acordo com seus 

interesses, que lhes provocassem curiosidade (Anexos 3, 5.1-5.8). 

 Propus atividades que movimentassem sua criatividade e lhes mostrassem o quanto 

eram capazes de realizar, muitas vezes, sozinhos ou com seus colegas de turma, trabalhos 

feitos até então por meus alunos das escolas privadas onde também leciono. Houve muitas 

discussões: sobre o melhor caminho a seguir, desvendei os temas que mais lhes agradavam e 

como apresentar um trabalho pedido: cartaz, computador, teatro, etc. Procurei, sempre que me 

foi possível, orientá-los para o caminho do debate, da defesa de suas ideias, do 

reconhecimento de seus direitos e deveres, mesmo quando isso implicava em comprometer o 

tempo de aula, afetando meu planejamento. Ser crítico e perceber-se enquanto cidadão era o 

primeiro passo para levá-los a entender sua importância no seu meio social. Uma vez 

consciente de seu papel como sujeito social, aventurar-se em outras esferas da sociedade, 

sonhar e trabalhar para realizar este sonho é uma questão de tempo e oportunidade. E esta 

oportunidade precisa ser entendida como algo que se busca, se luta para conquistar. Ela não 

cai do céu. A escola pode ser a ponte para estas conquistas. 

 Sempre estive à frente das atividades, determinando as regras, colocando limites, 

inclusive de tempo. Fato que me fez refletir se construí realmente um espaço democrático em 

que todos tivessem voz e fossem ouvidos. Quando percebi que cada um tinha seu tempo, sua 

maneira particular de lidar com aquele instrumento de comunicação e com suas próprias 

dificuldades, o ano letivo já estava quase acabando. E nós não estaríamos mais juntos no 

próximo ano para refazer o caminho, mais atentos e mais maduros. Não haveria uma segunda 

chance. O fazer pedagógico é aqui e agora. Mas outras turmas virão e já não serei a mesma. 
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Sei que a ponte precisa ser construída em todo o espaço de tempo ou poderá se perder, mais 

uma vez. 

 O meu objetivo com a pesquisa que aqui apresento era o de entender e buscar 

caminhos que pudessem abrir espaço para o ensino de LE não somente no currículo escolar, 

mas principalmente na história dos meus alunos. Levá-los a perceber a linguagem como 

ferramenta que poderia lhes ser muito útil e conveniente no decorrer de suas vidas, a escolar e 

a privada, era fundamental para que se sentissem motivados a aprendê-la. E creio que meu 

encontro com Luna e Joya acalmou minha inquietação quanto a esta função da ponte. 

 Alimentada por palavras bakhtinianas, creio que tudo que faz parte do entorno social 

do sujeito tem importância em sua formação como homem, como cidadão. A escola, portanto, 

não pode ser uma área com fronteiras rígidas, bem demarcadas (Moita Lopes, 2006), pois ela 

deve tratar de tudo que alimenta a vida em sociedade dos alunos. A minha entrevista com 

Luna e Joya mostra que a escola pode estar aberta às necessidades dos sujeitos em formação 

que fazem parte dela. Alimentá-los com tecnologia, pois esta ferramenta lhes dá segurança, 

aumenta sua autoestima; dar importância às suas preferências musicais, de leitura, esportivas 

e, principalmente, respeitar as diferenças existentes em cada grupo, torna-os mais seguros, 

fortes e determinados. Seguindo as palavras de Vygotsky (1998), somos o par mais 

competente e por isso temos o dever de orientá-los, mostrando-lhes os caminhos possíveis, 

preparando-os para fazer suas escolhas sem nossa interferência. 

 Voltar ao ponto de partida para fazer os encaminhamentos finais deste trabalho foi 

determinante para minha compreensão de que somos seres cíclicos, que nossas experiências 

do passado nos alimentam no presente, objetivando uma nova constituição futura do homem 

em constante construção. Isto significa que todos os dias buscamos referências na história de 

nossas vidas e que sem essa base não haveria cidadão, não haveria o homem historicamente 

constituído (Bakhtin, 2006 e Fairclough, 1989). 
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 No entanto, nada nesta pesquisa faria sentido se eu não refletisse sobre a serviço de 

quem está o meu trabalho. Fui levada por meus dados a entender que o educador tem 

múltiplas funções dentro do espaço escolar, além da que seu diploma lhe confere. Uma delas é 

afetiva. Por mais piegas que possa parecer, os dados nos mostram a importância do afeto e a 

empatia entre professores e alunos para que se dê o primeiro passo em direção a um convívio 

harmonioso e franco. 

 Creio ter sido a partir de uma convivência menos conflitiva e da implementação da 

partilha de conhecimento com mais naturalidade, sem tantas imposições, sem coerções, sem 

traumas que a ponte passou a ter existência. A disponibilidade de tempo por parte do 

professor é outro pré-requisito imprescindível na construção da ponte. O que não temos, 

muitas vezes, por precisarmos trabalhar em outras instituições para complementar o 

orçamento familiar. Estar disponível para ouvir, orientar, olhar com mais atenção e perceber 

as necessidades de cada um é determinante para um bom planejamento e sua execução com 

qualidade e segurança. Outras duas funções precisariam ter sido acrescentadas às de 

mediadores: de membro familiar e psicólogo. Nestes dois casos, apenas digo que tive pouca 

condição de exercer tais funções. Não fomos preparados para tal e não somos, de fato, da 

família. Essas responsabilidades a nós imputadas emperram e dificultam nosso trabalho como 

educadores, uma vez que não estamos habilitados a resolver os traumas familiares, nem a 

ajudá-los a solucionar seus problemas pessoais mais difíceis. Porém muitos de nós abraçamos 

o corpo discente sem nos importar com os papéis assumidos. Apenas queremos que os alunos 

consigam alcançar seus objetivos e atravessem a ponte que os separa do conhecimento. E se 

eles chegam tão carregados de problemas, como poderão se fazer disponíveis para atravessar 

a ponte comigo? É quando me pergunto: o meu fazer pedagógico como professora de E/LE 

está serviço de quem? Buscarei na próxima seção refletir e encontrar caminhos que me levem 

a uma possível resposta. 
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10.1 Posfácio: o fazer pedagógico do professor de LE está serviço de quem? 

¿el pedagogo es el que sabe hablar sobre la violencia o el 

que debe saber conversar con los violentos? Creo que 

estamos equivocando caminos al decir que un pedagogo 

debe especializarse en un tema, cuando en realidad debe 

habilitarse a conversar con otro. 

Carlos Skliar, 2008 

 

 Acrescento como posfácio mais uma questão a ser respondida, fruto dos 

desdobramentos das análises de minhas respostas às questões investigadas. 

 Tomo as palavras de Skliar (2008) para iniciar minhas reflexões sobre o meu fazer 

pedagógico e a serviço de quem ele se propõe atuar. Quando o autor fala do pedagogo, peço-

lhe licença para ampliar este conceito e relacioná-lo ao educador em geral. Creio que ele, 

Skliar (2008), nos faz um questionamento legítimo quando pergunta se o pedagogo é aquele 

que sabe falar sobre violência ou é aquele que deve saber conversar com os violentos
53

. 

Trazer este questionamento para minha pesquisa é perguntar-me quem é o foco de meu fazer 

pedagógico? Minhas reflexões, inicialmente, levaram-me às seguintes respostas: 

a) eu, pois se estou satisfeita com meu trabalho, com minhas escolhas em sala de aula, posso 

produzir mais e com melhor qualidade; 

b) a escola, pois quando atendo às expectativas da instituição, estou trabalhando por toda uma 

comunidade. É o coletivo sendo privilegiado. E os alunos também são contemplados aqui; 

c) a Secretaria de Educação, pois é de lá que vêm todas as determinações a serem 

cumpridas. Portanto, a responsabilidade maior é dela. Eu, como educadora, cumpro as 

deliberações e tento fazer acontecer na prática o que vem escrito no papel. Cito como 

exemplo o que ocorreu no início de minha pesquisa quando tive que usar um material de 

língua portuguesa, enviado pela Secretaria só iniciei as aulas de língua espanhola no segundo 

bimestre e, assim, precisei deixar de lado o entorno, a academia, as propostas curriculares; 
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 Tradução feita por mim, Márcia Caetano. 



179 
 

d) O aluno, pois é ele o meu objetivo a ser alcançado ao final de cada dia de trabalho. Quando 

os alunos atingem as metas propostas, vitória. Quando não conseguem, por vários motivos, 

acompanhar o grupo, alguma coisa falhou. E, por consequência, meu trabalho não atingiu seu 

objetivo plenamente. 

 Estas foram as possibilidades que me vieram à mente quando refleti sobre minha 

atuação em sala de aula. Porém, com um pouco mais de tempo e de pesquisa pude perceber 

melhor, através dos dados gerados, que o foco principal do trabalho deve estar centrado no 

aluno. É ele a meta principal, é por ele que tudo acontece. Todos os demais envolvidos no 

processo, a professora, a instituição escola, a Secretaria de Educação, estão a serviço dele. É 

para o discente que todo este mecanismo foi formado. 

 Então, o que dificulta tanto a travessia dessa ponte em busca do saber se estamos todos 

a serviço do aluno? Na verdade, não estamos todos a serviço do aluno. Deveríamos, mas não 

estamos. Quando pensei em mim como foco, reproduzi o pensamento de vários de nossos 

companheiros, que acreditam estar ali para fazer o seu trabalho como professores, receber seu 

salário e ir embora
54

. Afinal, não somos pagos para paparicar aluno (fragmento de conversa 

na hora do recreio). A satisfação e conforto não deveriam estar centrados no professor ou na 

Secretaria de Educação. 

 Quando pensei na escola como centro, avaliei a instituição como o espaço onde o 

coletivo fala mais alto. Mas, na verdade, a instituição está sempre tão envolvida com a 

burocracia, com os papéis a serem assinados, com os atendimentos infinitos a pais reclamando 

da estrutura, com as questões de relacionamento entre os profissionais, que sobra muito pouco 

tempo para a observação do corpo discente (dados retirados de minha observação diária como 

professora e membro do CEC). 
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 Não há aqui nenhum tipo de julgamento por esta pesquisadora, apenas a constatação de fatos cotidianos. 
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 Quando trouxe a Secretaria de Educação para o núcleo de minha reflexão, tomei-a 

como a mãe maior e grande responsável, dentro da estrutura, por cada aluno. Mas o fato é que 

os alunos são tomados como números: matrícula, idade, número de repetências, etc. O aluno 

só é ouvido quando vai à CRE e só o faz geralmente para reclamar da conduta considerada 

inadequada de algum professor ou pelo mau gerenciamento da unidade de ensino por parte da 

direção. Sua voz não tem eco quando reclama das más condições físicas do espaço escolar, da 

violência na comunidade, da falta de segurança no entorno da escola, da falta de professores 

para suprir as necessidades da instituição, entre outras reivindicações. Portanto, sou levada a 

crer que ainda faltam elos mais fortes e seguros para a construção da ponte entre a Secretaria e 

seus alunos. Percebe-se um movimento por parte do governo com propostas alternativas de 

trabalho, como Projetos Autonomia Carioca, Fórmula da Vitória, Realfa, que são parcerias 

com entidades privadas envolvidas com educação. Porém, o que posso observar é que, mais 

uma vez, as responsabilidades são designadas a instituições alheias ao nosso espaço social. 

Portanto, sem legitimidade, nem conhecimento específico das necessidades deste grupo tão 

singular. 

 Diante do quadro de incertezas e impossibilidades em que nos encontramos, chego ao 

final desta minha pesquisa. Voltando sempre ao ponto de onde parti, como uma nova 

professora, nova mulher, nova cidadã que todos os dias refaço meu caminho. Volto ao início 

para dar continuidade à travessia da ponte da aula anterior. Não há fórmulas, como já disse 

anteriormente. Cada dia é um momento inédito com um grupo diferente, pois as relações entre 

os alunos a cada encontro se modificam e as estratégias precisam seguir essas mudanças. 

 Aprender que a sala de aula é, por natureza, um espaço de conflito e que esses embates 

são determinantes na formação dos sujeitos (Souza, 1995), foi fundamental para que eu 

percebesse que era preciso cada vez mais dar voz e vez ao meu aluno. Orientá-los para a 

percepção de que o conflito não é necessariamente briga, nem discussão de ideias, mas 
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apresentação de pontos de vista diversos, de defesa daquilo em que se acredita, que também 

pode ser ponte por onde se canaliza a agressividade latente do grupo transformando-a em 

palavra dita com coerência, cuidado e respeito ao próximo. 

 Cuidar do que e como se diz em aula foi outro aprendizado que este trabalho me 

trouxe. Temos, como professores, o poder de construir um campeão ou de destruir os sonhos 

de um menino. A nossa admiração, o nosso afeto e respeito por nossos alunos são 

determinantes na construção e um espaço de aula onde todos possam sentir-se confortáveis, 

estimulados e provocados a querer atravessar a ponte rumo ao desenvolvimento. Para eles, o 

mestre é o detentor de todos os saberes, principalmente sobre sua disciplina, no entanto, 

devemos estar conscientes de que temos poder, porém que nossa palavra não é absoluta, nem 

é o ponto final do saber pretendido, mas o início de um caminho, que pode ser longo, mas 

possível para todos os que queiram fazê-lo. Por isso a metáfora do ELE, como ponte, pode 

servir como uma alternativa de caminho a ser tomado. Um caminho sem fronteiras rígidas 

demarcadas, onde todos estão convidados a atravessar de tal modo que as diferenças sejam 

reconhecidas, respeitadas e valorizadas. 

 Por fim, digo que meu fazer pedagógico está serviço de meu aluno. Não tenho 

certezas, nem caminhos pré-determinados a seguir. Apenas sei que é por ele e para ele que 

sou professora da escola pública municipal do Rio de Janeiro. Cada dia de aula é construído 

com a confiança de estar fazendo um trabalho responsável e comprometido com a 

comunidade para a qual sirvo. 

 Uso um ponto final, mas com reticências, porque creio que ainda há muito a ser dito 

sobre o assunto e que estou longe de esgotá-lo. 

 Atravessar a ponte depende apenas de nosso próprio querer e do querer de nossos 

alunos. Então, vem, vamos embora... 
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12 - ANEXOS 

 

Anexo 1 

Questionário aplicado 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _____________________   Série/turma:  __________________ 

1) Você gosta de vir à escola, sim ou não? Por quê?  

2) É importante frequentar a escola, sim ou não? Por quê? 

3) De que disciplina você mais gosta? Por quê? 

4) De que disciplina você menos gosta? Por quê?  

5) Descreva uma aula de sua preferência? 

6) Descreva uma aula que você não gostou?   

7) Para estudar na escola, em casa, sozinho ou com seus amigos, que disciplinas são mais 

fáceis? 

8) E quais as mais difíceis? Quais foram seus conceitos no 1º bimestre/2009?  

9) Ler é uma atividade que lhe dá prazer ou é sacrifício? Você poderia explicar por quê? 

10) O que você costuma fazer com mais fequência nas horas vagas para se divertir?  

11)  É importante ser avaliado, sim ou não? Por quê?  

12) Que tipo de avaliações você mais gosta ou sente mais facilidade? Pode marcar quantas 

quiser. 

(     ) Trabalhos individuais ou em grupo 

(     ) Provas individuais 

(     ) Provas em duplas 

(   ) Avaliações diárias: disciplina, participação, assiduidade, pontualidade, cumprimento das 

tarefas, colaboração, trabalhos orientados pelo professor, verificação e correção de cadernos.  

Se quiser explicar suas escolhas:  

13)  Cite apenas uma modificação a ser feita para a escola ser mais atrativa. 
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Anexo 2 

Perguntas aplicadas no final de algumas aulas 

1) Você acha que os conteúdos estudados hoje já foram vistos em outras matérias? Em quais?  

2) Que contribuições a aula de hoje trouxe para você na sua vida pessoal? 

3) O que você aprende em nossas aulas, pode lhe ajudar a entender outras disciplinas? Quais?  

4) Você acredita que nossas aulas lhe ajudam a apreciar algum instrumento de lazer, como: 

cinema, música, pintura, dança, shows, etc.? Qual?  

5) Você acha que as aulas de espanhol lhe ajudam a ser mais crítico? Em quê? 

6) Estudar espanhol pode ajudar a sua vida escolar a ter um desempenho melhor? Por quê?  

7) a) Você tem dificuldade em ler textos em Língua Portuguesa?  

    b) E em Língua Espanhola, você acha mais fácil ou mais difícil? 

Você entende o que lê ou precisa que alguém te explique melhor o texto em português?   

8) a) Após a leitura de um texto, você gosta de fazer exercícios de interpretação? 

    b) Você prefere escrever ou falar, em espanhol, na interpretação dos textos lidos? 

Por quê? 

9) a) Os textos apresentados na apostila de Espanhol são de seu interesse? 

    b) Você acha que os textos lidos em nossas aulas estimulam a leitura? 

10) a) Que tipos de textos você mais gosta de ler? 

      b) Dos textos que temos lido quais os assuntos que você mais gostou? 

11) Em sua opinião, com que matérias nossas aulas dialogam? 

12) Escreva uma experiência sua na aula de espanhol que você tenha achado importante para 

a sua vida pessoal. 

13) Você acha que o professor é importante para o aluno gostar da matéria que ele ensina? 

Explique. 
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Anexo 3 

CANCIONES X 
(En un pequeño pueblo somalí) 

 

El lunes, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Comió un puñado de arroz. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande! 

El martes, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Comió diez ortigas hervidas. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande! 

El miércoles, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Comió una lagartija asada. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande! 

El jueves, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Comió nueve moscas y dos avispas. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande 

El viernes, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Encontró un hormiguero. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande! 

El sábado, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu 

Comió un papel que decía Help Somalia Now. 

¡Y qué alegría! ¡Qué alegría! 

¡Qué alegría más grande! 

El domingo, en un pequeño pueblo somalí, 

Ibrahim Ali Kismayu vio desde su 

ventana un avestruz muy gordo. 

¡Y qué aa, qué aale, ale, ole olelelele! 

¡Qué ale ale ale alegría más grande! 
                                      (Bernardo Atxaga, Poemas & híbridos, Barcelona, Plaza & Janés, 1998, p.63-4.) 
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Contesta las preguntas a partir del texto que has acabado de leer, en español: 

 Buscar en el mapa: 

a) ¿En qué país vive Ibrahim? _____________________ 

b) ¿En qué continente está localizado este país? _____________________ 

c) Transcribe del texto tres alimentos de Ibrahim, que no comemos en general: 

________________________________________________________________ 

d) ¿En qué días de la semana Ibrahim come insectos? 

________________________________________________________________ 

e) Dime tres sentimientos que puede Ibrahim estar sintiendo mientras pasa la semana: 

________________________________________________________________ 

f) ¿Y tú? ¿Qué crees que sentirías si pasaras el hambre por el que pasa Ibrahim? 

________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Roteiro: entrevista semi-estruturada 

 

1) Observando que visão os alunos têm sobre a construção do conhecimento nas 

aulas de língua espanhola. 

a) Como você descrever minhas aulas de línguas espanhola? 

b) Houve alguma atividade que você se lembre como muito importante para seu aprendizado? 

Qual? Por que ela foi tão importante? 

c) Em que as aulas de espanhol eram parecidas com as outras da grade curricular? E em que 

eram diferentes? 

d) Além de espanhol, houve a possibilidade de aprender outros conhecimentos? Quais? (se a 

resposta for positiva) 

e) As aulas de espanhol lhe ajudaram a melhorar sua leitura em geral? 

f) Como e em que situações você percebeu essa melhora? 

 

2) Observando qual a visão dos alunos sobre si mesmos nas aulas de 

língua espanhola. 

a) Em que você acredita que as aulas de espanhol lhe ajudaram como aluno? 

b) Descreva sua participação nas aulas de espanhol. 

c) Se alguém lhe perguntasse por que é importante estudar espanhol o que você responderia? 

d) O que você achou das atividades de leitura feitas nas aulas de Espanhol? O que era 

prazeroso e o que não era? 

 

3) Observando que marcas a nossa sala de aula deixou. 

a) Compare nossas aulas de Espanhol com as que você está recebendo no Ensino Médio – de 

Espanhol e de outras disciplinas. 

b) Há mais alguma coisa que você gostaria de falar que não lhe foi perguntada? 

 

 



195 
 

Anexos 5      Textos usados nas aulas de ELE 

 

 Todos os textos lidos com os alunos em sala de aula foram debatidos e discutidos, 

buscando priorizar sua percepção crítica e sua manifestação oral sobre as interpretações feitas. 

Procuramos sempre justificar as interpretações com o próprio texto dialogando com as 

diferentes leituras que se apresentaram. 

 

Anexo 5.1 

La canción del bongó. 
Nicolás Guillén  

 

Esta es la canción del bongó: 

—Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo. 

Unos dicen: Ahora mismo, 

otros dicen: Allá voy. 

Pero mi repique bronco, 

pero mi profunda voz, 

convoca al negro y al blanco, 

que bailan el mismo son, 

cueripardos y almiprietos 

más de sangre que de sol, 

pues quien por fuera no es de noche, 

por dentro ya oscureció. 

Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo. 

En esta tierra, mulata 

de africano y español 

(Santa Bárbara de un lado, 

del otro lado, Changó), 

siempre falta algún abuelo, 

cuando no sobra algún Don 

y hay títulos de Castilla 

con parientes en Bondó: 

Vale más callarse, amigos, 

y no menear la cuestión, 

porque venimos de lejos, 

y andamos de dos en dos. 

Aquí el que más fino sea, 

responde si llamo yo. 

Habrá quién llegue a insultarme, 

pero no de corazón; 

habrá quién me escupa en público, 
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cuando a solas me besó... 

A ése, le digo: 

—Compadre, 

ya me pedirás perdón, 

ya comerás de mi ajiaco, 

ya me darás la razón, 

ya me golpearás el cuero, 

ya bailarás a mi voz, 

ya pasearemos del brazo, 

ya estarás donde yo estoy: 

ya vendrás de abajo arriba, 

¡que aquí el más alto soy yo! 

Anexo 5.2 

Los días de la semana 

 Excepto el Domingo, los días de la semana llevan el nombre de la luna y de los cinco 
planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los hombres de antaño no conocían 
otros. Suponían que la Luna y los planetas, cada uno en su turno, gobernaban los días. En 
cuanto al domingo, su nombre deriva del Latín dies dominica, ―día del Señor‖. Los siete días 
que transcurren entre un domingo y otro forman una semana. 
 Lunes es el día de la Luna. Martes el día de Marte. Miércoles el día de Mercurio. 
Jueves de Júpiter. Viernes el de Venus. Y Sábado el de Saturno. 
 Los planetas mismos llevan el nombre de los Dioses romanos. Marte era el dios de la 
guerra. Mercurio, el mensajero de los dioses. Júpiter, el rey de los dioses, señor del Olimpo. 
Venus, la diosa de la belleza. La leyenda que rodea el nombre de Saturno es bastante curiosa: 
Saturno, o Cronos, era el padre de Júpiter. Una promesa hecha a otro dios le obligaba a 
devorar a sus hijos. Cuando le llegó el turno de Júpiter, su madre, Cibeles, logró salvarlo 
poniendo en su lugar una piedra, que Saturno engulló. Más tarde, Júpiter destronó a su padre 
y lo expulsó del Olimpo.  
 Ya que los días de semana fueron bautizados por los antiguos según la Luna y los 
planetas que conocían, es probable que si hubieran identificado los nueve planetas del sistema 
solar, tendríamos semanas de diez días. 

                    (Enciclopedia Ilustrada de Imágines del Mundo. 
Buenos Aires. Editorial Hachette Rivadavia, 1963) 

Contesta a las preguntas 1, 2 y 3 en portugués y la 4, 5 y 6 en español. 

 

1) Como se chamam os pais de Júpiter? 

2) Por que temos somente sete dias na semana? 

3) Segundo a lenda, Júpiter deveria morrer. Comente o que aconteceu. 

4) Indique los nombres de los días de la semana. 

5) ¿Por qué el dios devoraba a sus hijos?  

6) ¿Cómo son bautizados los días en la semana? 
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Anexo 5.3 

Introducción a la Historia del Arte 

Rellena los huecos con los artículos que ya conoces: 

 Nicole habla de _____ escultor que ella conoce, hombre de mucho talento y fama. El 

escultor trabaja en _____ taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños de _____ barrio 

son sus amigos. 

 _____ buen día _____ alcadía le encargó _____ gran caballo para _____ plaza de _____ 

ciudad. _____ camión trajo a _____ taller _____ bloque gigante de granito. _____ escultor 

empezó a trabajarlo, subido a una escalera, a golpes de martillo y cincel. _____ niños lo 

miraban hacer. 

 Entonces _____ niños partieron, de vacaciones, rumbo a _____ montañas o _____ mar. 

 Cuando regresaron, _____ escultor les mostró _____ caballo terminado. Y uno de ___ 

niños, con los ojos muy abiertos, le preguntó: 

 -Pero...¿ Cómo sabías que adentro de aquella piedra había _____ caballo? 

GALEANO, Eduardo. In: URIZ, Francisco J. (Selección). 

Cosas que pasan (antología). Madrid, Edelsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el autor: Eduardo Galeano es ensayista, novelista y periodista. Nació en 

Montevideo, Uruguay, en 1940. Vivió muchos años en el exilio, primero Argentina y 

luego España, por motivos políticos. Su libro Las venas abiertas de América Latina es 

considerado como uno de los reportajes históricos más brillantes de la década de 1970 y 

fue traducido a más de veinte idiomas. Galeano vive ahora en Uruguay. 
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Anexo 5.4 

Soledad – un tema de este planeta 

 La soledad, actualmente, es más perceptible, rompe las barreras del anonimato y de las 

generaciones, convirtiéndose en una de las plagas del modernismo; y ancianos, viudos, 

divorciados y abandonados dejaron de constituir los grupos más vulnerables a este mal, al que 

se suman adolescentes, jóvenes y mujeres. Sin hablar de las personas solas que viven en 

pareja. 

 Existe, además, lo solitario crónico que pasa horas frente al televisor, busca salidas en 

la bebida, se sume en constantes crisis de autoestima y llantos y duerme más de lo normal. 

Son individuos propensos al desánimo y al pesimismo. Se le suma la timidez, el 

egocentrismo, y las expectativas poco realistas que le impiden trabajar seriamente para 

encontrar vínculos de intimidad con otras personas. 

 Indagando con algunos especialistas cerca de como combatir este mal, la licenciada 

Gema Quintero Danauy, profesora de psicología médica del Instituto Superior de Ciencias 

Médicas de la Habana, dijo que lo primero es saber las causas que originan este sentimiento, 

sólo así la persona tratará de superar aquellas en las que es necesario algún tipo de iniciativa. 

 La búsqueda de la empatía entre quienes nos rodean y conocen, el saber escuchar y 

sensibilizarnos con los problemas ajenos, a menudo, nos ayuda a encontrar relaciones y 

amigos para siempre. 

 Solos o acompañados, soledad impuesta o necesaria para el respiro. ¿Mujeres u 

hombres a la delantera? ¿O los dos? ¿Mal de alma o de siglo? Lo cierto es, que el futuro de la 

existencia humana parece transitar por etapas alternativas de la soledad o compañía que uno 

va acomodando a la medida de sus urgencias o su suerte. 
 

Compilado del texto ―La soledad – salvarmos de nosotros mismos‖, 

de Claribel Terre y Juan Carlos Rivera. Revista Bohemia. 
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Anexo 5.5 

El Analfabeto Político 

Completa el texto con los artículos determinantes o indeterminantes: 

―El peor analfabeto _____________ (ser) el Analfabeto Político. 

Él no _____________ (escuchar), no _____________ (habla), ni _____________ (participar) 

de los acontecimientos políticos. 

Él no sabe que el cuesto de  vida, el precio de la judía negra, del pescado, de la harina, del 

alquiler, del zapato y del remedio _____________ (depender) de las decisiones políticas. 

El Analfabeto Político _____________ (ser) tan estúpido, que se _____________ (orgullar) e 

_____________ (hinchar) el pecho diciendo que _____________ (odiar) la política. 

No sabe, el imbécil, que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el 

ladrón, y el peor de todos los bandidos, que _____________ (ser) el político timador, el 

corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.‖ 

Bertold Brecht 

(Filósofo y escritor alemán) 
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Anexo 5.6 

Busca en el cuadro los verbos que faltan en el texto y complétalo correctamente. 

 

 

Acción de la Ciudadanía Contra la Miseria, el Hombre y por la vida. 

Por Herbert de Souza (Betinho) 

 

 La Acción de la Ciudadanía Contra la Miseria, el Hambre y Por la Vida 

____________________ un movimiento iniciado por el sociólogo Herbert de Souza 

(Betinho), con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la sociedad civil para combatir 

problemas urgentes del país, entre ellos, el hambre y el desempleo. Creado en junio de 1993, 

____________________ recaudando alimentos para distribuirlos entre la población de renta 

baja. Este movimiento se hizo conocido como "Campaña contra el Hambre". Enseguida, 

_____________________ y amplió sus actividades, promoviendo acciones concretas de 

combate a la miseria. A lo largo de su existencia, se ____________________ miles de 

comités y hoy están distribuidos por Brasil y el extranjero 

 En la primera etapa de la Acción de la Ciudadanía, todas las campañas se 

____________________ a combatir el hambre. En esa época, un estudio del Instituto 

Brasileño de Investigaciones (Ibope) ____________________ que más de veintiocho 

millones de brasileños ____________________ de la campaña. La segunda etapa se enfocó 

hacia la creación de empleo y, entre sus logros, ____________________ el establecimiento 

de huertas comunitarias, cooperativas de costura y talleres de formación. La tercera fase, 

denominada Democracia en la Tierra, ____________________ enfocada a la discusión y 

búsqueda de soluciones para que disminuya el número de indigentes en el área rural y el de 

trabajadores sin tierra del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es  - han creado -  están  - enfocaron  -  participaron -  comenzó   -  está  -  mostró -  creció 
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Anexo 5.7 

Che Guevara 

Infancia: Desde los tres años y durante toda su vida, padeció asma. Como consecuencia, su 

familia se mudó para Alta Gracia (Córdoba), donde, a pesar de disfrutar de un clima más seco, 

su salud no mejoró. Su educación primaria la realizó en su hogar, bajo la tutoría de su madre, 

Celia de la Serna. Se convirtió en un voraz lector de las obras de Marx, Engels y Freud, que 

estaban disponibles en la biblioteca de su padre. Asistió a la escuela secundaria (1941) en el 

Colegio Nacional Deán Funes (Córdoba), donde se destacó en literatura y deportes. En ese 

entonces su pensamiento fue influido por la presencia de refugiados de la Guerra Civil 

Española y por la larga serie de crisis políticas por las que Argentina transcurrió y que 

culminaron en el gobierno de Juan Domingo Perón, al que los Guevara de la Serna se 

opusieron. 

Juventud, sus viajes por América del Sur: Esos eventos e influencias produjeron en el 

joven Guevara un rechazo a la democracia parlamentaria y partidista, al ejército, al 

capitalismo y, sobre todo, al imperialismo. Aunque sus padres, notablemente su madre, fueron 

activistas antiperonistas, él no tomó parte en movimientos revolucionarios estudiantiles y 

mostró poco interés en la política en la Universidad de Buenos Aires (1947), donde estudió 

Medicina, primero con la intención de entender sus propias enfermedades y, luego, interesado 

en la lepra. 

En 1949 realizó el primero de una serie de largos viajes, explorando el norte de Argentina en 

una motocicleta y, por primera vez, entra en contacto con los pobres y los pocos 

sobrevivientes de las tribus indígenas. 

En 1951, después de tomar sus penúltimos exámenes, realizó un viaje mucho más largo, 

acompañado por un amigo, Alberto Granado, con el que visitó el sur de Argentina, Chile (allí 

conoció a Salvador Allende), Perú (donde trabajó por algunas semanas en el hospital de lepra 

de San Pablo), Colombia (en la época de La Violencia, donde fue arrestado pero prontamente 

liberado), Venezuela y Miami, desde donde regresó a Argentina. En su viaje conoció la 

miseria que se vive en muchos países de Latinoamérica. 

Regresó a su casa para rendir los últimos exámenes y se graduó, especializándose en 

dermatología. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Granado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_de_la_Violencia_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Miami
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatolog%C3%ADa
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Anexo 5.8 

 

Salvador Dalí 

Pintor surrealista español nacido en Figueres, Girona, el 11 de mayo de 1904. En 1921 

ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), de donde fue expulsado en 

1926. En esa época vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se relacionó con 

Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, José Moreno Villa y otros artistas. En 

1929, instalado en París, donde conoció a Pablo Picasso, se adhiere al surrealismo, aunque los 

miembros principales del movimiento expulsarían finalmente a Dalí por sus tendencias 

políticas derechistas. La producción de Dalí de este periodo se basa en su método paranoico-

crítico, inspirado en buena parte en las teorías de Freud, representación de imágenes oníricas 

y objetos cotidianos en formas compositivas insospechadas y sorprendentes, como los relojes 

blandos de La persistencia de la memoria (1931, Museo de Arte Moderno, MOMA, Nueva 

York). Dalí se trasladó a Estados Unidos en 1940, donde permaneció hasta 1948. Sus últimas 

obras, a menudo de contenido religioso, se realizan en un estilo más clásico, entre ellas cabe 

citar la Crucifixión (1954, Metropolitan Museum, Nueva York) y La Última Cena (1955, 

Galería Nacional de Washington). La técnica pictórica de Dalí se caracteriza por un dibujo 

meticuloso, una minuciosidad casi fotográfica en el tratamiento de los detalles, con un 

colorido muy brillante y luminoso. Dalí realizó varias películas surrealistas en colaboración 

con Buñuel como El perro andaluz (1928) y La edad de oro (1930), libros ilustrados, diseños 

de joyería así como escenografías y vestuarios teatrales. También escribió libros 

autobiográficos como La vida secreta de Salvador Dalí (1942) y Diario de un genio (1965) 

Fue miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 1979. Murió el 23 de enero de 

1989 en Figueres. 

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=224 
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