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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como objetivo analisar de que modo as vivências 
dos alunos na sala de aula de língua estrangeira/espanhol, do sexto ano do Ensino 
Fundamental II, de uma escola construtivista que pauta seu trabalho na pedagogia de projetos, 
geraram conhecimento e colaboraram com a reflexão em benefício de um maior 
comprometimento como indivíduos capazes de atuar de forma crítica e intercultural no mundo 
de hoje. Primeiramente, desenvolvemos o referencial teórico que embasou o trabalho 
constituído por estudos voltados ao ensino de língua estrangeira e à Linguística Aplicada 
(MOITA LOPES, 1996, 2006, 2009; ROJO, 2006; RAJAGOPALAN, 2003, 2006, 2013), à 
abordagem sociointeracionista (VYGOTSKY, 1987), à cultura (CUCHE, 2002) para depois 
elaborarmos a ideia de interculturalismo (PARAQUETT, 2010) que norteou o nosso estudo. 
Para responder às perguntas que motivaram a pesquisa, questionários foram aplicados na 
intenção de observar o lugar e posicionamento dos alunos com respeito a questões de caráter 
social e cultural no início do ano e no final do primeiro semestre, seguidos de entrevistas 
semiestruturadas, onde alunos selecionados foram solicitados a ampliar algumas de suas 
respostas. Seguindo a metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986), as respostas a 
estes questionários e entrevistas serviram para analisar a promoção da interculturalidade 
através do trabalho em sala de aula. Os resultados revelaram importantes indícios que 
apontam para alunos como sujeitos sensíveis a uma compreensão intercultural e ao 
reposicionamento de suas próprias opiniões que podem ser atribuídos à participação efetiva 
dos mesmos no trabalho com projetos pedagógicos. Sendo assim, podemos dizer que é 
possível desenvolver uma proposta na perspectiva intercultural norteada pelo trabalho com 
projetos pedagógicos de uma forma real e comprometida.  
 

Palavras-chave: Ensino de Espanhol Língua Estrangeira. Sociointeracionismo. Educação 
Intercultural.    

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta trabajo, de naturaleza cualitativa, tuvo como objetivo reflexionar de qué manera las 
vivencias de los alumnos en la clase de lengua extranjera/español, del sexto año del primario, 
de una escuela constructivista que pauta su trabajo en la pedagogía de proyectos, produjeron 
conocimiento y colaboraron con una reflexión en beneficio de un mayor comprometimiento 
como individuos capaces de actuar de manera crítica y de forma intercultural en el mundo de 
hoy. En primer lugar, desarrollamos el marco teórico que sustentó el trabajo constituido por 
estudios relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras y con la Linguística Aplicada 
(MOITA LOPES, 1996, 2006, 2009; ROJO, 2006; RAJAGOPALAN, 2003, 2006, 2013), el 
enfoque sociointeraccionista (VYGOTSKY, 1987), la cultura (CUCHE, 2002) para luego 
elaborar la idea de interculturalidad (PARAQUETT, 2010) que guio nuestro estudio. Para 
responder a las preguntas que motivaron la investigación, se aplicaron cuestionarios con la 
finalidad de observar el lugar y el posicionamiento de los estudiantes en relación a cuestiones 
de carácter social y cultural a principios del año y en el final del primer semestre, seguidos de 
entrevistas semiestructuradas, donde se les pidió a los estudiantes seleccionados que 
ampliaran algunas de sus respuestas. Siguiendo la metodología de la pesquisa-acción 
(THIOLLENT, 1986), las respuestas a estos cuestionarios y entrevistas sirvieron para analizar 
la promoción de la interculturalidad a través del trabajo en clase. Los resultados revelaron 
importantes indicios que apuntan a los estudiantes como sujetos sensibles a la comprensión 
intercultural y al reposicionamiento de sus propios puntos de vista que se puede atribuir a la 
participación efectiva de los mismos en el trabajo con proyectos pedagógicos. Por lo tanto, 
podemos decir que es posible desarrollar una propuesta en la perspectiva intercultural guiada 
por el trabajo con proyectos pedagógicos de manera real y comprometida. 
 

Palabras-clave: Enseñanza de Español Lengua Extranjera. Sociointeracionismo. Educación 
Intercultural.    
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1 INTRODUÇÃO 

  

Morando ainda em Buenos Aires e à procura de emprego, vi sobre a mesa de trabalho 

da pessoa que me entrevistava um peso com a frase “Sou responsável pelo que digo e não pelo 

que você entende”. A frase me desagradou imediatamente, em especial porque era eu quem 

estava do outro lado da escrivaninha e a quem, naquele momento, ela estava direcionada. Era 

eu quem entendia “errado” o que ela falava da forma “certa”.  

Mesmo sendo na época um estudante de Agronomia, sabia que não era dessa forma que 

funcionava uma língua, mas, como era minha primeira entrevista de trabalho, achei que não 

ajudaria na minha contratação iniciar uma discussão com meu provável futuro chefe. Apesar de 

meu silêncio, não fui contratado e, ao sair da sala, a frase foi esquecida.  

 Alguns anos depois o destino quis que eu me mudasse para o Brasil e trocasse o curso 

de Agronomia pelas Letras. Minha mãe nunca chegou a compreender muito bem como seu filho 

engenheiro saíra de Buenos Aires para estudar espanhol no Brasil, um país que falava 

português, e deixara sua profissão para ser um professor; contudo, apesar de seu desconcerto, 

ao final dos cinco anos da graduação, estava trabalhando em três escolas e ingressava no 

Mestrado em Língua e Cultura.  

Foi aqui, em outro país e em outra faculdade, que a mesma [outra] frase reapareceu ante 

mim para que pudesse repensá-la e entender o que estava por trás daquele peso, as possíveis 

motivações de meu entrevistador ao colocá-lo sobre a mesa e, fundamentalmente, a 

possibilidade de a frase assumir múltiplos significados de acordo com o contexto em que se 

apresentasse.  

O tema desta pesquisa tem a ver com meu trabalho como professor de espanhol/língua 

estrangeira e a minha formação profissional nesta área; entretanto, não deixa de ser sobre minha 

história pessoal.  

Nascido na Argentina, me formei como engenheiro agrônomo pela Universidade de 

Buenos Aires no ano de 1995. Um ano depois de formado mudei minha residência para 

Salvador/BA, onde iniciei meus trabalhos no interior do estado. Ao mesmo tempo, comecei a 

fazer traduções de textos em espanhol para um grupo de professoras de Salvador que estudavam 

temas como escola, didática e construtivismo. Na medida em que traduzia, me interessava pelos 

assuntos e ficava imaginando que diferentes seriam estas salas de aula daquelas que eu vivenciei 

quando era criança, em um colégio religioso, debaixo de um regime militar que cerceava o 

cabelo e os pensamentos dos alunos.  



13 

 

Foi por isso que, apesar do receio de enfrentar vinte e cinco crianças de dez-onze anos, 

aceitei o convite para assumir uma turma de sexto ano (quinta série na época) no ano de 2005. 

Encantei-me com eles e com a possibilidade de ser/estar professor e, pouco tempo depois, fui 

chamado para colaborar com a revista Nova Escola na produção de projetos didáticos, numa 

perspectiva construtivista, que ajudassem os professores de Espanhol/Língua Estrangeira (ELE) 

a trabalhar com a cultura e a comunicação em diferentes situações. Estes projetos didáticos 

foram publicados no site da revista (www.novaescola.com.br) com a intenção de incentivar 

trabalhos neste sentido, pouco explorados em língua espanhola.  

É a partir desta experiência que surge a minha mobilização de pesquisa. Tomando como 

base o microuniverso de uma sala de aula, este trabalho tem como objetivo geral analisar de 

que modo as vivências dos alunos na sala de aula podem gerar conhecimento e colaborarem 

com a reflexão em benefício de um maior comprometimento dos alunos como indivíduos 

capazes de atuar de forma crítica e intercultural no mundo de hoje. 

O presente estudo divide-se em cinco capítulos, que são seguidos pelas referências 

bibliográficas e os anexos. No primeiro capítulo, buscamos contar um pouco da história, 

contexto e motivos que nos levaram à realização de nosso trabalho. Nesta pequena introdução, 

especificamos brevemente as escolhas que fizemos e as orientações teóricas que nos guiaram, 

apresentando o nosso objetivo principal, os sujeitos e cenário de investigação.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico que embasa nosso trabalho. 

Primeiramente, apresentamos de modo breve o percurso realizado pela Linguística Aplicada, 

desde seu nascimento até os dias de hoje, enumerando os diferentes adjetivos com que é 

nomeada e que servem para descrevê-la, destacando sua importância, seu caráter 

transdisciplinar e sua função social. Para este fim, os autores pesquisados foram: Moita Lopes 

(1996; 2006; 2009), Rojo (2006), Fabrício (2006), Rajagopalan (2003; 2006; 2013) e 

Pennycook (2006), dentre outros. Na continuação, são discutidos os diferentes modelos 

pedagógicos descritos por Becker (1994) para aprofundarmo-nos no pensamento de Vygotsky 

(1987), na teoria sociocultural e em sua zona de desenvolvimento proximal. Na parte final do 

capítulo, é feito um suscinto histórico sobre os distintos conceitos e definições do termo cultura 

(CHAUI, 2004) para assim poder discutir as diferenças ideológicas entre multiculturalismo e 

interculturalismo (PARAQUETT, 2010).    

O terceiro capítulo trata da metodologia adotada nesta pesquisa, discorrendo acerca de 

sua natureza qualitativa, contexto, perfil da escola e dos participantes, descrição dos projetos 

pedagógicos que norteiam o trabalho da instituição, assim como a descrição dos instrumentos 
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escolhidos para a coleta dos dados e os procedimentos para a análise dos mesmos. São descritas, 

nesta parte da dissertação, todas as etapas necessárias à realização da pesquisa. 

No quarto capítulo são apresentadas a análise e a interpretação dos dados desta pesquisa-

ação, recolhidos a partir dos questionários e entrevistas realizados com os alunos. 

Por fim, no capítulo cinco, nas considerações finais desta dissertação, são retomados os 

questionamentos da pesquisa e feitas algumas reflexões, bem como apresentadas as 

possibilidades de pesquisa que emergiram durante a realização deste trabalho e que podem vir 

a ser objeto de estudo. 

Os resultados mostraram-se úteis e relevantes não só para a discussão da metodologia 

de ensino baseada em um modelo de projetos pedagógicos destinados ao ensino fundamental II 

da educação básica, mas, em especial, para a reflexão sobre pontos que possam contribuir para 

a formação de um aluno crítico que possa intervir na realidade de forma intercultural e sensível. 
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2 LINGUÍSTICA APLICADA, SOCIOINTERACIONISMO E 
INTERCULTURALIDADE 
 

Acho que, se há algum Deus, ele não está em nenhum de nós. Nem 
em você, nem em mim… mas nesse espaço entre nós. Se há algum 
tipo de magia no mundo, ela deve estar na tentativa de entender e 
compartilhar algo com alguém. Sei que é quase impossível conseguir 
isso. Mas, e daí? A resposta deve estar na tentativa1. 
 

Antes do amanhecer.  
 

Neste capítulo, nos propomos a percorrer rapidamente o percurso histórico da 

Linguística Aplicada (doravante, LA), introduzindo elementos que ajudem a situá-la no cenário 

da pesquisa científica atual e como palco de grandes discussões, tomando como ponto de partida 

os estudos de Moita Lopes (1996; 2006; 2009), Rojo (2006), Fabrício (2006), Rajagopalan 

(2003; 2006; 2013) e Pennycook (2006), dentre outros.  

Em seguida, esclareceremos o modo como pensamos a LA e a sua importância para 

nossa pesquisa, colocando em relevo os estudos sobre ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, com destaque para o espanhol, e a pertinência de tais trabalhos em relação à 

formação de alunos interculturalmente sensíveis, apontando as possibilidades da perspectiva 

socio-histórica de Vygotsky (1987) como uma forma de fazer LA. A partir de suas ideias, nos 

aprofundaremos na Teoria sociocultural de Vygotsky (1987) e na zona de desenvolvimento 

proximal, destacando sua relevância na educação e no ensino de línguas na atualidade.  

Na última parte deste capítulo, apresentaremos um sucinto histórico sobre a evolução 

da ideia de cultura e suas possíveis acepções, destacando sua importância no ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, aliada ao conceito de competência intercultural 

(PARAQUETT, 2010).  

 

 

2.1 LINGUÍSTICA APLICADA E SEUS ADJETIVOS 

 

O interesse pelas línguas estrangeiras ganhou importância e impulso em meados do 

século XX, quando as grandes ondas migratórias ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial 

promoveram o contato entre populações distantes com línguas diferentes. O perfil linguístico 

de muitas nações mudou rapidamente, num processo que, graças à globalização, continua nos 

dias de hoje (RAJAGOPALAN, 2013).  

                                                           
1 Celine (Julie Delpy) fala sobre Deus com Jesse (Ethan Hawke) no filme “Antes do amanhecer”. 1995. 
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A LA ganha impulso na mesma época. Desenvolvendo materiais para o ensino de 

línguas estrangeiras, é concebida como uma área de estudos voltada à aplicação da Linguística 

Geral, o que lhe conferia uma visão, de acordo com Cavalcanti (1986), um tanto enviesada. 

Este termo refere-se ao fato de, no começo, a LA estar condicionada à Linguística Geral. Por 

um lado, a Linguística Geral se encarregava da produção de conhecimento e de teorias e, por 

outro, a LA era a responsável pela aplicação delas. 

Tradicionalmente, o ensino de idiomas era tratado como assunto exclusivamente do 

interesse da Linguística ou da Pedagogia. Tudo o referente ao idioma era competência exclusiva 

do linguista, enquanto o ensino, que lidava com o aspecto didático, estava supervisionado pelo 

pedagogo. Para o linguista aplicado, restava apenas gerenciar as duas áreas do saber, 

encarregando-se de transmitir para os professores os conhecimentos produzidos nas outras duas 

grandes áreas (RAJGOPALAN, 2013). O professor era considerado um mero detalhe e o ensino 

de línguas, que acontecia dentro das salas de aula, era pesquisado fora delas. 

De acordo com Almeida Filho (2007), o Brasil, com ideias predominantemente 

nacionalistas na época, não valorizava a prática das línguas estrangeiras e dificultava a pesquisa 

nessa direção. Assim, tratando-se de ensino-aprendizagem de línguas, “pareceu correto e 

natural a princípio utilizar os resultados da pesquisa científica e prestigiosa da Linguística Geral 

dos anos 50 e 60. E assim, nasceram os cursos de LA do tronco da Linguística teórica” 

(ALMEIDA FILHO, 2007, p. 13).  

Outra polêmica refere-se à sua área de abrangência e os temas de que tratava. De acordo 

com Moita Lopes (2006), no início, era considerada uma subárea dos estudos linguísticos e 

aplicada somente às línguas estrangeiras com enfoque na tradução. Desta forma, eram aplicadas 

as teorias da Linguística Geral, já que não existia nenhum conhecimento teórico produzido pela 

própria LA.  

Passou-se um bom tempo até que a LA redefinisse suas bases teóricas. Para Moita Lopes 

(2006), a LA sofre duas viradas, que são o fruto de anos de observações de linguistas aplicados 

dedicados. É Widdowson (1979 apud MOITA LOPES, 2009) quem se atreve a afirmar que não 

existia nenhuma razão para supor que os linguistas tinham acesso privilegiado à realidade e que 

ideias intuitivas e de senso comum podiam ser muito úteis para o ensino de línguas. Ele destaca 

a necessidade da separação da LA da Linguística Geral na sua demanda por novos rumos e 

novas teorias, com a intenção de valorizar um modelo que leve em consideração a perspectiva 

do usuário da língua. Desta forma, se inicia a distinção entre o que é aplicação de Linguística e 

LA. 
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Os linguistas aplicados percebem que os processos envolvidos no ensino-aprendizagem 

de línguas em sala de aula são de uma complexidade tal que nenhuma área de conhecimento 

pode dar conta sozinha da teorização necessária para compreendê-los. Imbuída deste 

pensamento, a LA não descarta as teorias linguísticas, mas passa a utilizá-las em união com 

teorias educacionais mais próximas do aprendiz e do seu cotidiano escolar, dando espaço para 

a inserção de novas teorias procedentes de outros campos científicos. Ao mesmo tempo em que 

a LA se livra de seu lugar de dependência da Linguística Geral, abre suas portas para outras 

áreas do conhecimento, mostrando, desde seus primórdios, o caráter interdisciplinar exigido 

nas suas pesquisas. 

A LA abandona a Linguística Geral como componente teórico central porque entende 

que muitas das compreensões mais relevantes sobre a linguagem no mundo atual podem vir de 

outras áreas do conhecimento. Isto não quer dizer que prescinda de teorizações sobre 

linguagem, mas que elas também podem ser construídas nos entrecruzamentos disciplinares 

(MOITA LOPES, 2009). 

Mesmo encorajando a sua independência em relação à Linguística Geral, a LA ainda 

era pensada para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e tradução. Os estudos iniciais 

da LA, e em grande parte do mundo até hoje, eram predominantemente em língua inglesa, com 

foco nos Estados Unidos e Inglaterra, mostrando o papel colonialista que teve e pode ter a LA. 

É exatamente a superação dessa restrição que Moita Lopes (2009) chama de segunda virada nos 

estudos de LA.  

As mudanças econômicas, culturais e tecnológicas vivenciadas no final do século XX 

iniciaram um processo de mudanças em todas as Ciências Sociais e nas Humanidades. O sujeito 

social, que era teorizado de uma forma homogênea, com suas diferenças apagadas no interesse 

de privilegiar os já privilegiados, passou a ser questionado; as implicações destas redefinições 

não demoraram a alcançar à LA. Chegava a hora da LA também deixar de lado os estereótipos 

e reteorizar o sujeito social em sua heterogeneidade completa, dando voz aos silenciados e aos 

excluídos.   

A segunda virada tem lugar quando acontece a abertura da LA para trabalhar em outras 

áreas não restritas aos contextos das línguas estrangeiras. Assim, ela estende sua pesquisa para 

a língua materna e o letramento em outras disciplinas do currículo, passando a se preocupar 

também com os problemas do uso da linguagem fora da sala de aula, em outros contextos 

institucionais, como empresas, espaços virtuais, mídias, presídios, instituições políticas e 

clínicas (fonoaudiológica, [psico]pedagógica, psicoanalítica), entre outros. Agora, as teorias 

socioculturais de Vygotsky (1987) e de Bakhtin (1997) são trazidas para dentro da LA e a 
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linguagem passa a ser considerada como um instrumento de construção do conhecimento e da 

vida social. Diante desta nova compreensão da linguagem, a LA se reformula como uma área 

que se centra nos “problemas de uso da linguagem situados na práxis humana, para além da 

sala de aula de línguas” (MOITA LOPES, 2009, p. 18). 

Podemos afirmar que na atualidade, existe um consenso entre os linguistas aplicados 

que a língua deve ser sempre estudada em relação a um contexto. Desta forma, o objeto de 

investigação da LA é redefinido por Menezes (2009, p. 25) como “prática social, seja no 

contexto de aprendizagem de língua materna ou de outra língua, seja em qualquer outro 

contexto que surjam questões relevantes sobre o uso da linguagem”. A LA caminha hoje para 

um encontro com os colegas da Linguística, mas, também, para o enfrentamento de 

divergências dentro dela mesma, aumentando a diversidade temática e abrandando as fronteiras 

entre as áreas, na tentativa de estar de acordo com a dinâmica social contemporânea 

(MENEZES, 2009).  

Para Moita Lopes (2006), esta nova LA, tão diferente daquela que teve início nos anos 

quarenta do século XX, é uma ciência que está bem resolvida para os linguistas aplicados, mas 

não para os outros pesquisadores que não estão envolvidos diretamente com ela. Cavalcanti 

(1986) acredita que, mesmo tendo desenvolvido suas próprias teorias desde cedo, possa existir 

uma inadequação na sua denominação, já que o próprio termo LA contribuiu para ser 

confundido com aplicação da Linguística. 

Moita Lopes (2006) chama de LA normal aquela que ainda continua presa à discussão 

entre LA e aplicação de Linguística, contrapondo a ela o que define como LA INdisciplinar, 

com novos objetos do conhecimento que se constroem a partir do social, que exigem novos 

enfoques e formas de vê-los e que, para adequar-se a tais solicitações, precisam transgredir os 

limites impostos pelas disciplinas. A LA a que se refere Moita Lopes (2004, p. 114) é 

considerada “aplicada no sentido de que ocorre no contexto de aplicação, de ação, e não no 

sentido de que se faz aplicação de teoria”.  

A LA é, ainda, uma área recente de estudos nas ciências sociais e, sendo um campo de 

estudos plural e heterogêneo, produz as mais diferentes teorizações. Uma boa parte delas 

começou a adentrar-se em novas possibilidades de entender o mundo social no qual está 

inserida, afastando-se dos antigos paradigmas e voltando-se para a compreensão do cenário 

contemporâneo enquanto mestiço, híbrido e indisciplinar. 

Assim, a LA pode ser melhor descrita através dos adjetivos dados por diversos autores 

da área, que ressaltam seus novos conceitos: mestiça, nômade, indisciplinar (MOITA LOPES, 
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2006), da desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006), crítica (RAJAGOPALAN, 2006) 

antidisciplinar ou transgressiva (PENNYCOOK, 2006) e social (ROJO, 2006).  

Para Moita Lopes (2009), não é função da LA tentar encaminhar soluções ou resolver 

problemas de uso de linguagem, devido a que a complexidade das situações estudadas impede 

que elas se repliquem da mesma forma. Ao contrário, ela deve procurar criar certa 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central. Para isso, é 

fundamental o diálogo com teorias que atravessem o campo das ciências sociais e das 

humanidades. Para o autor: 

 
Ela é indisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não se 
constituir como disciplina, mas como uma área mestiça e nômade, e 
principalmente porque deseja ousar pensar de forma diferente, para além de 
paradigmas consagrados, que se mostram inúteis [...] para compreender o 
mundo atual (MOITA LOPES, 2009, p. 19). 

 

Em concordância com as ideias defendidas por Moita Lopes (2006), Fabrício (2006) 

reafirma a necessidade de uma LA problematizadora que perceba as questões de linguagem 

como questões políticas, entendendo que nenhuma produção de conhecimento é neutra, por 

encontrar-se imersa no domínio de práticas sócio-historicamente situadas. No mundo atual, 

existem forças plurais que tecem uma série de novos significados, modos de produção de 

sentido, práticas, técnicas e relações discursivas, tornando problemática a adoção de pontos de 

vista simplistas a respeito dos fenômenos sociais que caracterizam os dias de hoje. Por isso, 

Fabrício (2006) propõe uma LA que, em lugar de respostas definitivas ou universais, considere 

os descaminhos e a desaprendizagem de qualquer tipo de proposição axiomática como um 

refinamento do processo de conhecer. Desta forma, ressalta que: 

 

Não devemos ver a multiplicidade de construtos presentes em uma LA híbrida 
e inter/transdisciplinar com temor pelo risco de perda das especificidades da 
área ou de sua essência. Aprendemos na cultura a olhar com desconfiança para 
as misturas, os cruzamentos, as metamorfoses e a diversidade; em razão disso, 
a pluralidade de referências costuma nos desconcentrar. “Desaprender” a 
noção de negatividade atribuída à mestiçagem e apostar na fluidez e nos entre 
espaços como um modo privilegiado de construção de conhecimentos sobre a 
vida contemporânea é, assim, um grande desafio. É para esse não lugar que a 
LA parece caminhar (FABRÍCIO, 2006, p. 62-63). 

 
A "desaprendizagem" proposta como possibilidade de conhecimento só se faz possível 

se vem acompanhada de uma reforma do pensamento que reconheça os saberes considerados 

marginais (indisciplinares, não institucionalizados, desprestigiados). O desafio que coloca a 

autora é o de legitimar essa mestiçagem como forma de construção de conhecimento sobre a 
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vida contemporânea. Neste mundo híbrido, mestiço e multirreferencial, resulta impossível 

separar a linguagem das práticas sociais e discursivas que a constroem e sustentam para, como 

ainda acontece no campo da Linguística Geral e mesmo dentro da própria LA, tratá-la como 

um objeto autônomo que existe em si mesmo dentro de um domínio delimitado. O 

reconhecimento desta complexidade afeta a produção de conhecimento de parte da LA, criando 

um interesse explícito em analisar a linguagem desde uma perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar. 

Assim, aceitando a linguagem como uma prática social, “ao estudarmos a linguagem 

estamos estudando a sociedade e a cultura das quais ela é parte constituinte e constitutiva” 

(FABRICIO, 2006, p. 48) e, da mesma forma, admitindo que nossas práticas discursivas não 

são imparciais e que estão feitas por escolhas ideológicas e políticas, das quais às vezes somos 

conscientes e muitas não. A linguagem deve ser entendida como atividade, como um sistema 

de ações simbólicas realizadas em determinados contextos comunicativos, ou seja, a 

significação não é algo anterior ao discurso, assim como o sentido não acompanha a palavra, 

pois a palavra só se torna significativa no seu uso.  

Juntamente com a “desaprendizagem”, se torna imprescindível uma discussão sobre 

ética, que inclua a relação tanto entre disciplinas quanto entre cientistas, uma vez que o 

rompimento das fronteiras, condição fundante de um pensamento transdisciplinar, conduz ao 

inevitável encontro com o outro e com outras formas de pensar e ver o mundo (MOITA LOPES, 

2004; FABRÍCIO, 2008).  

Moita Lopes (2006) defende uma LA que, assumindo abertamente suas escolhas 

ideológicas, políticas e éticas, se submeta constantemente a estranhamentos em suas 

construções, fugindo de calcificações ou certezas. Para o autor, “trata-se de pesquisa de natureza 

aplicada em ciências sociais [...] no sentido em que se centra primordialmente na resolução de 

problemas de uso da linguagem tanto no contexto da escola quanto fora dele” (MOITA LOPES, 

1996, p. 31).  

Para fazer isto, a LA não precisa nascer de novo, apenas abrir espaço para o caráter 

heterogêneo da vida social e sua pesquisa complexa. Neste sentido, Moita Lopes (2006) observa 

como Rampton (1997 apud MOITA LOPES, 2006) apontava para a necessidade de uma LA 

com “espaço aberto” e “com múltiplos centros”, ideia retomada por ele mesmo e por outros 

pesquisadores. Para estes pesquisadores, uma LA unificada e coesa seria incoerente com uma 

realidade que se caracteriza exatamente por ser o inverso. Imbuído destas preocupações, 

Pennycook (1998) defendia também uma LA coerente com a realidade e em constante estado 

de autorreflexão: 
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Considerando que também proponho o desenvolvimento dos meios que 
conduzem às críticas transformadoras, tentarei mostrar como o que chamo de 
pós-modernismo com princípios pode nos ajudar a percorrer, num primeiro 
momento, o caminho em direção à Linguística Aplicada Crítica. Portanto, 
argumentarei a favor de uma abordagem crítica para a Linguística Aplicada 
que seja mais sensível às preocupações sociais, culturais e políticas do que a 
maioria dos trabalhos nessa área tem demonstrado ser (PENNYCOOK, 1998, 
p. 25). 

 
A Linguística Aplicada Crítica (doravante, LAC) de Pennycook propõe o compromisso 

com a mudança social e a ética da diferença, transgredindo não só os limites da própria LA, 

senão que busca também transgredir fronteiras do conhecimento disciplinar, assim como os 

limites do pensamento impostos por políticas tradicionais. A relação que estabelece entre a 

LAC transgressiva e as práticas problematizadoras diz respeito a uma permanente insatisfação 

e questionamento, inclusive a si própria, na tentativa de criar algo novo. Nas palavras do autor: 

 

Entendo a LAC como uma abordagem mutável e dinâmica para as questões 
da linguagem em contextos múltiplos, em vez de como um método, uma série 
de técnicas, ou um corpo fixo de conhecimento. Em vez de ver a LAC como 
uma nova forma de conhecimento interdisciplinar, prefiro compreendê-la 
como uma forma de antidisciplina ou conhecimento transgressivo, como um 
modo de pensar e fazer sempre problematizador. Isso quer dizer não somente 
que a LAC implica um modelo híbrido de pesquisa e práxis, mas também que 
gera algo que é muito mais dinâmico (PENNYCOOK, 2006, p. 67). 

 
A LAC deve reconhecer a constituição do sujeito por meio do discurso e a necessidade 

de uma atitude de constante reflexão na produção do conhecimento, assim como na revisão de 

conceitos, na tentativa de acompanhar a multiplicidade dos tempos atuais. 

Esta LA contemporânea, mestiça, nômade, indisciplinar, da desaprendizagem, crítica, 

antidisciplinar, transgressiva, pós-moderna, pós-colonialista ou anormal pretende ir além da LA 

do século XX, que pensava a pesquisa fora da vida social, onde os sujeitos eram úteis apenas 

para fornecer dados e cuja interpretação era de total responsabilidade dos cientistas. No ensino 

de línguas, os sujeitos serviam para fornecer os dados linguísticos e os linguistas, os únicos 

reconhecidos para produzir conhecimento, eram aqueles que os interpretavam. Os 

pesquisadores se interessavam pelo que os sujeitos diziam em sua língua, mas não o que diziam 

sobre sua língua, pois pouco importava o que o leigo pensava sobre linguagem. Contudo, eram 

os mesmos cientistas os encarregados de produzir o conhecimento sobre suas vidas e indicar 

ações políticas necessárias para serem levadas a cabo (MOITA LOPES, 2006). 

Nos dias de hoje, a LA não considera que trabalha com informantes e sim com 

colaboradores que, ao serem compreendidos como seres múltiplos, contraditórios e construídos 
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dentro dos diferentes discursos, participam de uma maneira mais relevante na produção de 

novos saberes. 

Cada vez mais, cresce a tendência nos estudos contemporâneos em LA a não relegar o 

papel social e considerar os problemas relacionados à linguagem de uma forma contextualizada, 

buscando soluções pertinentes e úteis para a sociedade. Existe também uma aceitação de que 

para que uma teoria seja útil, deve ser levada em conta sua utilidade prática para os indivíduos 

no seu cotidiano; caso contrário, a elaboração de tais teorias terá a única utilidade de satisfazer 

o simples ego do pesquisador. Muitos pesquisadores têm focalizado a linguagem como uma 

verdadeira prática social, observando-a em uso, imbricada em uma ampla gama de fatores 

contextuais. Para Rojo (2006, p. 258), 

 

Já não se busca mais “aplicar” uma teoria a um dado contexto para testá-la. 
Também não se trata mais de explicar e descrever conceitos ou processos 
presentes em determinados contextos, sobretudo escolares, à luz de 
determinadas teorias emprestadas, [...]. A questão é: não se trata de qualquer 
problema – definido teoricamente –, mas de problemas com relevância social 
suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos a práticas 
sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor qualidade de vida, 
num sentido ecológico. 
 

Portanto, não basta com descrever a linguagem em situações de uso, é preciso focar nos 

problemas discursivos e interpretá-los para contribuir na melhora do fluxo comunicativo e 

refletir sobre as possibilidades de melhoria na qualidade de vida das pessoas. A LA deve 

assumir a responsabilidade sobre que tipo de questões ou objetos são dignos de investigação, 

assim como fazer uma reflexão sobre seus métodos, efetividade, eficácia e alcance teórico. 

Devemos ser conscientes de que, com tantas dívidas sociais a serem solucionadas, é 

inadmissível que se faça pesquisa e elaborem dissertações de mestrado somente pelo 

conhecimento acadêmico em si ou pelo prestígio de um título mais. Um profissional consciente 

e comprometido com a melhoria da qualidade de vida dos seus semelhantes, não pode desejar 

o saber pelo saber ou a invenção pela invenção e deixar de lado seus compromissos éticos para 

com a sociedade. As pesquisas devem ser em prol da melhoria da saúde, da educação, das 

relações humanas e do trabalho, entre outros, promovendo o bem-estar de uma vida digna para 

todos. É função da LA identificar problemas de conflito comunicativo, em sala de aula ou fora 

dela, que possam contribuir na construção de um conhecimento coletivo que relativize os 

autores individuais e acolha as diferentes vozes sobre o tema (FABRÍCIO, 2006). 

Moita Lopes (2006) situa a LA como um campo de estudos localizado nas Ciências 

Sociais que se serve de áreas que ultrapassam o campo da linguagem para iluminar teoricamente 
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suas pesquisas. Em outros termos, não se pesquisa para explicar uma simples teoria; pesquisa-

se principalmente os problemas no contexto em que eles surgem. Nesta perspectiva, a LA tem 

repensado o sentido de seu fazer, teorizando a partir dos problemas reais e das necessidades de 

sujeito reais, situados em lugares e em momentos únicos. Não serve de nada uma LA coesa, 

única, homogênea se suas teorias não acompanham nem problematizam a vida real com seus 

indivíduos reais, múltiplos e conflitantes. Fabrício (2006, p. 62) nos adverte que:  

 

Não devemos, tampouco, nos relacionar com o conhecimento que produzimos 
como “captura” teórica do “real”. Embora tecnicidades analíticas sejam parte 
necessária de nossas pesquisas, elas não deveriam se converter em mera 
atividade técnico-cognitiva: nossas construções devem objetivar uma vida. 

 
Já se foi o tempo em que se pensava que a teoria era a precondição para a prática. 

Entendemos também que não é possível, no mundo de hoje, pensar uma LA como aplicação de 

teorias linguísticas para resolver situações de ensino/aprendizagem de línguas. Cabe à LA 

intervir de forma consciente e crítica nos problemas linguísticos, ultrapassando o mero 

questionar do problema ou a procura de soluções, no intuito de teorizar a linguagem de uma 

forma mais adequada àqueles problemas com o propósito de transformá-los (FABRÍCIO, 

2006).  

Kanavillil Rajagopalan (2006) faz uma crítica à Linguística Geral por esta não se 

preocupar com as questões sociais e chama a atenção dos linguistas aplicados para deixar de 

esperar que seu colega teórico lhe forneça algo pronto e acabado para usar e repensar o 

verdadeiro lugar da teoria. Para ele, as práticas sociais deveriam ditar a teoria que, por sua vez, 

deve proporcionar benefícios sociais para a população em geral e especificamente para aquela 

parcela que está sendo investigada. Assim, ressalta a necessidade de uma LA transdisciplinar, 

com o objetivo de 

 
Atravessar (se necessário, transgredindo), fronteiras disciplinares 
convencionais com o fim de desenvolver uma nova agenda de pesquisa que, 
enquanto livremente informada por uma ampla variedade de disciplinas, 
teimosamente procuraria não ser subalterna a nenhuma (RAJAGOPALAN, 
2004 apud PENNYCOOK, 2006, p. 73). 

 
É dessa LA que desejamos fazer parte, uma LA que estabelece diálogos com outros 

campos de investigação na busca de contribuições, pois entende que outras disciplinas podem 

ajudar a aprofundar o entendimento de suas pesquisas, assim como ela pode ajudar nas 

pesquisas de outros campos. Uma LA, que rompe fronteiras, amplia sua área de atuação e cria 

teias de conhecimento com outras disciplinas, estabelecendo diálogos diferenciados com a 
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educação, a pedagogia e a sociologia, dentre outras, na busca da tão desejada 

transdisciplinaridade. 

 

 

2.2 LINGUÍSTICA APLICADA TRANSDISCIPLINAR 

 

Em uma apresentação no VI Congresso Brasileiro de LA, Vilson Leffa (2001) defende 

uma LA prestadora de serviço, que trabalhe não a partir do que tem a oferecer porque já sabe, 

senão a partir de coisas significativas para a sociedade e das quais a mesma se encontre carente. 

De acordo com o autor, a especialidade da LA é a língua em uso, estudando a língua não como 

uma entidade abstrata, senão como instrumento para comunicação entre pessoas em diferentes 

contextos. Sendo a diversidade a especialização da LA, não podemos esperar que sua pesquisa 

seja um trabalho fácil de realizar. Nas palavras do autor:  

 

Pesquisar em LA é como pesquisar petróleo no mar: precisamos abandonar o 
conforto de caminhar em terra firme, com balizas enterradas no chão, e 
aprender a navegar, assestando nossos instrumentos em plataformas móveis. 
A dificuldade numa plataforma móvel é manter o rumo, um rumo que não é o 
da linguística, nem da psicologia, nem da antropologia, nem de qualquer outra 
ciência com a qual nos avizinhamos, tem um rumo que é o da LA (LEFFA, 
2001, p. 4-5). 

 

As múltiplas possibilidades de rumos ou a aparente ausência dele não significa uma 

ausência de direção. A questão passa por reformular a lógica que tem orientado durante muito 

tempo a construção dos saberes a uma lógica disciplinar, instaurada a partir da delimitação das 

fronteiras. O rumo da LA não pode ser atrelado ao saber de uma disciplina em particular. 

Defender os descaminhos, como propõe Fabrício (2006), pretende livrar-se da ideia de um 

caminho atrelado a uma trajetória já conhecida com um destino fixado previamente. 

É por isso que, frente aos limites dos nossos saberes, ao nos defrontarmos com 

problemas cuja solução exige o concurso de múltiplas e diferentes perspectivas, se fortalece a 

ideia da interdisciplinaridade. Esta é uma questão recorrente para nossa ciência contemporânea, 

construída desde seu começo na divisão, na análise particular de cada um dos constituintes de 

um problema sempre maior.  Um modelo que deu seus frutos, mas que se revela insuficiente 

nos dias de hoje. Devemos compreender que ditos saberes disciplinares foram e são também 

espaços ideológicos historicamente construídos e que, por isso, não estão isentos das estruturas 
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de poder e validam certos conhecimentos como mais científicos que outros, desde a academia 

ao senso comum. 

A especialização e o saber disciplinar não têm nada de acidental e têm sido a base da 

educação, o que certamente se fez necessário em determinada época para viabilizar a 

disseminação do conhecimento existente no mundo. A divisão por disciplinas foi a condição 

que possibilitou o progresso do conhecimento, numa perspectiva de dividir o objeto de estudo 

para estudar finalmente os seus elementos constituintes visando a uma reconstrução posterior 

do todo (POMBO, 2003). Essa compreensão, restritiva e excludente, não dá conta da 

complexidade presente em nossos dias e vai contra a necessidade de uma ciência sensível ao 

seu entorno. De acordo com Morin (2011, p. 48),  

 
O conhecimento especializado é em si mesmo uma forma particular de 
abstração. A especialização abstrata, ou seja, o ato de extrair um objeto de um 
campo determinado, rejeita as ligações e intercomunicações desse objeto com 
o seu meio, insere-o em um setor conceitual abstrato, que é o da disciplina 
compartimentada, cujas fronteiras rompem arbitrariamente a sistematicidade 
(a relação de uma parte com o todo) e a multidimensionalidade dos 
fenômenos. Ela conduz à abstração matemática que produz uma cisão de si 
mesma com o concreto, de um lado privilegiando tudo o que é calculável e 
formalizável, de outro, ignorando o contexto necessário à inteligibilidade de 
seus objetos. 

 
Os saberes não deveriam ser compartimentados, fechados dentro de suas áreas de 

conhecimento; ao contrário, deveriam estar articulados entre si para que as questões do ser 

humano diverso, heterogêneo e múltiplo, pudessem ser compreendidas em toda sua 

complexidade. Ao estudar um problema não podemos fragmentá-lo em segmentos isolados e 

estudar cada um deles sem levar em consideração o contexto onde estão situados e as relações 

que mantêm com as outras partes. A soma de cada um desses fragmentos não reflete a realidade. 

Em lugar de buscar verdades absolutas, os pesquisadores deveriam unir-se e unir teorias para 

que, juntas, pudessem explicar a complexidade do ser humano (MORIN, 2011). 

As formas como os saberes disciplinares se articulam entre si podem receber diferentes 

denominações. Na LA, a transdisciplinaridade tem sido frequentemente equiparada à 

interdisciplinaridade, sem se dar muita atenção à especificidade dos significados dos prefixos: 

a preposição latina "inter", cujo significado é "entre", e o prefixo latino "trans", que significa 

"além de". Conforme Severo e Paula (2010, p. 28), a interdisciplinaridade “supõe um diálogo e 

uma troca de conhecimentos, de análises, de métodos entre duas ou mais disciplinas”, 

favorecendo um enriquecimento mútuo para as disciplinas. Entanto que a transdisciplinaridade, 

compreendida como uma etapa posterior à interdisciplinaridade, “não se contentaria com as 
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interações e reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas situaria essas ligações no 

interior de um sistema total sem fronteiras estáveis” (SEVERO; PAULA, 2010, p. 28). 

Para Leffa (2001, p. 40), a transdisciplinaridade “é o estágio final de uma visão 

evolucionista de ciência que começa com a disciplinaridade, evolui para multidisciplinaridade, 

daí para a interdisciplinaridade e finalmente para a transdisciplinaridade”.  

Para o autor, na disciplinaridade, as áreas de estudo ou disciplinas são isoladas, 

separadas unas das outras, sem a possibilidade de comunicação entre elas. Os muros de proteção 

de cada disciplina são quase intransponíveis, de forma que qualquer tipo de conhecimento que 

possa ser produzido dentre suas muralhas fica retido dentro delas, sem possibilidade de ser 

compartilhado. Nesta perspectiva, a disciplina se enriquece teoricamente, enquanto que o objeto 

da sua investigação tem apenas a função de fornecer os dados necessários à investigação. Essa 

compreensão das disciplinas não considera a complexidade do mundo atual, sendo restritiva e 

descontextualizada, indo na contramão das necessidades de pesquisa atuais, que exigem uma 

visão global e complexa. Já na multidisciplinaridade, o objeto de pesquisa é visto através da 

perspectiva de diferentes disciplinas, mas sem haver interação entre elas, somente entre cada 

disciplina e o objeto pesquisado. Na interdisciplinaridade, mesmo havendo certa interação entre 

as disciplinas que pesquisam determinado objeto, o ponto de partida ainda é das disciplinas para 

o objeto. Finalmente, a transdisciplinaridade inverte o processo e o ponto de partida é o objeto. 

Para sua compreensão, qualquer disciplina que possa contribuir pode ser usada na pesquisa para 

o entendimento de questões.  

Nesse nível da transdisciplinaridade é que acontece o salto na evolução da pesquisa para 

lidar com a complexidade do mundo atual, que exige uma maior contextualização. Esta 

concepção, um tanto simplista, entende a interdisciplinaridade como um estágio precedente à 

transdisciplinaridade, enquanto que a própria ideia da transdisciplinaridade se sustenta em uma 

lógica reticular, através de redes e simultaneidades, de fluxos e conexões, e não de fronteiras e 

limites lineares, permitindo assim a vivência de uma experiência multiterritorial integrada e 

integradora. 

Leffa (2001) parte do pressuposto de que os fenômenos sociais são muito complexos 

para que possam ser explicados através de uma única teoria. Para tentar resolver problemas de 

ensino-aprendizagem, propõe uma abordagem transdisciplinar, apresentando diversas teorias, 

como a Teoria do Caos, que se preocupa em investigar como sistemas, aparentemente caóticos, 

são no fundo ordenados; a Teoria do Pensamento Complexo (MORIN, 2007) na qual se defende 

que os saberes não podem ser compartimentados, trancados dentro das suas áreas de 

conhecimento, senão que devem ser articulados entre si para que o ser humano possa ser 
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compreendido na sua total complexidade e a Teoria da Atividade, baseada em Lev Vygotsky 

(1987), postuladora que o aprendizado ocorre a partir da interação. Desta forma, procura situar 

a ação humana dentro do contexto em que ocorre, determinando os elementos que compõem a 

situação e identificando as relações que se estabelecem entre eles, defendendo que o estudo 

deve partir do objeto em pesquisa para as teorias e não o contrário, concluindo que não devemos 

nos fechar numa única teoria defendendo-a como se fosse uma religião, e, sim, aceitar as 

contribuições que as demais disciplinas podem ter a oferecer. 

Moita Lopes (2004), faz uma distinção entre os diferentes modos de produzir 

conhecimento inter e transdisciplinar, compreendendo a transdisciplinaridade como uma forma 

de investigação em que a produção de conhecimento corta várias disciplinas, tornando inviável 

localizá-la em uma disciplina determinada. O autor defende que, para uma LA que queira falar 

à complexidade e à multiplicidade (de contextos, sujeitos, identidades, espaços) da vida 

contemporânea, faz muito mais sentido pensar a teorização, articulação conjunta entre teoria e 

prática, como um trabalho de bricolagem, como uma construção que se modifica na medida em 

que o pesquisador mobiliza diferentes instrumentos, métodos e técnicas de representação e de 

interpretação. 

Desta maneira, a LA parte da observação de uma prática de linguagem para a teorização 

sobre os problemas dessa prática, podendo tomar emprestado pressupostos teóricos de outras 

áreas que a ajudem na compreensão do problema. A transdisciplinaridade tem estado presente 

nos trabalhos de vários dos pesquisadores em LA que, do mesmo modo que Fabrício (2006), 

advogam em favor de um "hibridismo teórico-metodológico" na construção de uma LA crítica, 

problematizadora e comprometida com questões éticas, cuja pesquisa, predominantemente 

qualitativa, contemple as esperanças e as necessidades da sociedade contemporânea. 

A LA interage com outras disciplinas relacionadas com a linguagem, que possam 

colaborar no entendimento dos problemas sociais de comunicação em contextos específicos, 

sem submissão à Linguística Geral, outrora considerada como a “disciplina mãe”. Enquanto 

novos temas de pesquisa surgem e outros já existentes exigem ser revistos sob novos enfoques 

ou metodologias, a LA reivindica uma nova relação com a Linguística Geral e novas relações 

com novas disciplinas (educação, psicologia, etnografia, sociologia, etc.), acentuando a 

necessidade de reafirmar-se como uma ciência transdisciplinar. Esta transdisciplinaridade não 

promove apenas o cruzamento entre diferentes disciplinas para iluminar uma determinada 

questão, ela também assume e legitima o potencial dialógico e criativo que pode surgir nestes 

entrecruzamentos. 
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Desta forma, podemos considerar a transdisciplinaridade como uma alternativa 

apropriada no estudo de questões complexas ao ser um tipo de abordagem que, na busca de 

compreensão na heterogeneidade, passa entre, além e através das disciplinas. Rojo (2006, p. 

259) defende a transdisciplinaridade como uma saída viável, “necessária para compreender, 

interpretar e interferir nas realidades complexas representadas pelas práticas sociais situadas”. 

 

 

2.3 A PERSPECTIVA SOCIO-HISTÓRICA  

 

A LA atual, na sua vertente sociocultural ou socio-histórica, tem buscado dar respostas 

às privações sofridas por sujeitos, comunidades e instituições, enfrentando e modificando a 

precariedade da existência em sociedade (ROJO, 2006). Para fazer isto, nos anos 80, no que 

Moita Lopes (2009) chamou de primeira virada nos estudos de LA, a LA se desgruda da 

Linguística Geral para procurar, especialmente nas ciências humanas e sociais, outras teorias 

que pudessem ajudar na compreensão dos fenômenos que investigava. A psicologia cognitiva 

e a psicolinguística passaram a fornecer-lhe novas bases teóricas, disputando com a Linguística 

Geral um campo que, no passado, era de sua exclusividade.  

Para Rojo (2006), apesar de que o movimento continuou baseando-se na importação de 

teorias, elas provinham de diferentes áreas, ajudando assim a estabelecer o caráter 

interdisciplinar que prontamente se instaurou dentro da LA e que se transformou em uma peça 

fundamental na sua consolidação como nova ciência. No caso da perspectiva socio-histórica, 

os pesquisadores em LA, sobretudo aqueles voltados para as políticas linguísticas e o ensino de 

línguas, buscaram seus elementos de reflexão na psicologia social do psicólogo bielo-russo Lev 

Vygotsky. Neste cenário de mudanças e novas parcerias, a emergência de pesquisas de 

fundamento discursivo e socio-histórico trouxe a noção de historicidade para o centro do debate. 

Complementa a autora,  

 

As mudanças nas crenças, e consequentemente, no fazer dos linguistas 
aplicados brasileiros implicaram transformações não só nos objetos eleitos 
para pesquisa, como também nos métodos e nos recortes teóricos 
(interdisciplinares) propostos. [...]. Nesse processo, novos objetos de pesquisa 
passam ao campo de abrangência da LA e, logo, novas disciplinas e teorias 
emergem (ROJO, 2006. p. 255). 

 
Os novos percursos de investigação dentro da nova LA têm gerado configurações 

teórico-metodológicas próprias, dialógicas, que não podem ser reduzidas às contribuições de 
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cada disciplina que participa do processo, em muitos casos devido à introdução do fator 

sociopolítico na análise do problema em estudo a partir dos lugares específicos onde a ação 

humana se desenvolve. 

Muitos estudiosos concebem e estudam a língua como uma entidade abstrata, exterior 

ao sujeito, uma superestrutura autossuficiente e autônoma, um sistema de regras que pode 

prescindir das pessoas, do tempo, contexto ou espaço em que se insere. Esta visão parte da 

tradição estruturalista e ainda está presente em nossas escolas e em muitas salas de aula de 

ensino-aprendizagem, seja de língua materna (LM) seja de língua estrangeira (LE) (MENDES, 

2004). Embora a linguagem esteja no centro da LA, a LA não é dominada pelos pressupostos 

teóricos da Linguística Geral, já que uma dependência deste tipo impediria o desenvolvimento 

de temas complexos que diariamente surgem das interações escolares, nas experiências de 

ensino-aprendizagem.  

Nesta pesquisa, concordamos com o conceito de língua defendido por Bakhtin (1997) 

como discurso, produto histórico-social, que varia no tempo, espaço e em diferentes contextos, 

uma língua como entidade viva, que se renova a cada momento, se multiplica e auto-organiza 

através do seu uso pelos falantes e pelo contato com outras línguas, reflexo da cultura e 

instrumento de construção e afirmação da cultura.  

Segundo Duranti (1997, p. 377 apud MENDES, 2004, p. 103), 

 

A linguagem está em nós tanto quanto nós estamos na linguagem. Por conectar 
pessoas ao seu passado, presente e futuro, a linguagem torna-se seu passado, 
presente e futuro. A linguagem não é apenas uma representação de um mundo 
estabelecido independentemente. A linguagem é também este mundo. 

 
Também Bakhtin (1997) defende que a linguagem é constitutiva dos sujeitos e 

constituída por eles. O social é responsável pela construção da linguagem e sem a linguagem 

não há relação com o real. Na visão dialógica do autor,  

 

Qualquer método eficaz de ensino de línguas estrangeiras deve sempre 
familiarizar o aprendiz com as formas de língua dentro de contextos, nas suas 
situações reais de uso. O reconhecimento dos usos da língua, desse modo, 
deve ser associado e dialeticamente integrado aos fatores de mutualidade 
contextual, das diferenças e novidades [...] a língua fora do seu contexto 
social, de toda a dimensão cultural que envolve pessoas em contato, torna-se 
cada vez mais uma língua "morta-escrita estrangeira" e o produto que dela 
advém uma enunciação “isolada fechada-monológica” (BAKHTIN, 1997, p. 
99). 
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Os processos que constituem a linguagem são socio-históricos e, por isso, a língua não 

pode ser estudada fora de suas condições de produção, fora de seu contexto, já que a palavra se 

revela, no momento de sua expressão, como produto dessas forças sociais. A linguagem é uma 

construção ideológica que reproduz relações sociais, crenças e visões de mundo construídas 

socialmente, mas que também pode agir transformando-as.  

A língua é complexa pois nela se imprimem historicamente as relações dialógicas dos 

discursos, tornando-a dinâmica e carregada de conteúdo cultural, ideológico e vivencial. É por 

isso que Bakhtin (1997) defende a enunciação e não o sistema da língua como verdadeiro objeto 

da Linguística. A enunciação é entendida pelo teórico como a unidade base da língua, de 

natureza social e, portanto, ideológica, produto da interação dos indivíduos. Através do diálogo 

e da busca pela compreensão mútua, cada pessoa tenta ver o mundo através dos olhos do outro 

e, é aqui, durante este processo de alteridade, que podem acontecer as mudanças. Para o 

pensador russo, a alteridade define o ser humano e é condição para a identidade, pois é 

impossível pensar o homem fora das relações que o ligam ao outro, e é nessas relações que se 

transforma e molda sua identidade. 

Vygotsky (1987) também considera a linguagem socio-historicamente construída, 

sendo o homem um ser social e histórico que pela linguagem e na relação com os outros se 

constitui como sujeito. Para o psicólogo, a linguagem é criada e transformada na interação e, 

nessa interação, o homem é modificado também. Toda interação se dá primeiro no plano social, 

nas relações entre os indivíduos e, depois, no interior do sujeito, no psicológico. Vygotsky 

(1984) postula assim a Zona de Desenvolvimento Proximal, onde a aprendizagem desperta 

processos de desenvolvimento internos, que só funcionam quando o indivíduo está interagindo 

com pessoas em um determinado ambiente. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 

parte do desenvolvimento da pessoa.  

Os conceitos de Bakhtin (1997) e Vygotsky (1984), aplicados ao contexto do ensino 

escolar, nos levam a pensar a escola como um lugar privilegiado de construção de conhecimento 

nas interações que se criam com os outros. Os alunos são elementos ativos na criação negociada 

e coletiva de sentidos que acontece tanto dentro como fora da sala de aula. A sala de aula de 

língua estrangeira pode ser considerada como um lugar onde coexistem práticas situadas que 

funcionam de acordo com padrões sociais que estão presentes nos indivíduos e que foram 

apropriados ao longo da sua existência, em suas comunidades de pertinência e que os alunos 

não deixam do lado de fora quando toca a campainha. O processo de aprendizagem desses 

alunos na realização de suas atividades propostas pelo professor é forjado pelo funcionamento 

desse contexto, resultante de uma realização social de um grupo. Assim, a visão da língua 
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estrangeira exclusivamente como instrumento de comunicação deve ser superada para dar lugar 

à língua enquanto discurso e produção de sentidos marcados por relações de contexto e de 

poder. 

Moita Lopes (1996) atenta para a necessidade de contextualização nas pesquisas em LA, 

afirmando que o sujeito social apresenta natureza fragmentada, heterogênea, contraditória e 

fluida e que, por conseguinte, não pode ser visto por meio das lentes da homogeneização. De 

fato, quando as particularidades e subjetividades são desconsideradas ou consideradas 

irrelevantes para a pesquisa, levanta-se um muro difícil de ser transposto quando se investigam 

questões complexas. Da LA inicial, que apresentava um sujeito atemporal e a-histórico, passa-

se para um sujeito discursivo e socio-histórico, com questões urgentes cuja resolução requer 

uma disciplina que seja capaz de articular os saberes necessários para sua interpretação, sem 

desconsiderar a complexidade deles nem dos sujeitos envolvidos. 

Tal perspectiva de fazer ciência se pauta pelo princípio de que a linguagem é ideológica 

e política, ou seja, é construída por sujeitos em contextos socio-históricos situados. Essa ideia 

se opõe à concepção de linguagem por trás do paradigma modernista de pesquisa, que, através 

de teorias universais e por uma compreensão positivista do mundo, contribuiu, e contribui ainda 

hoje, para a manutenção de desigualdades sociais e preconceitos culturais (PENNYCOOK, 

2006). 

O reconhecimento de que a linguagem é uma prática social e de que nossas práticas 

discursivas não são neutras, uma vez que envolvem escolhas ideológicas e políticas marcadas 

por relações de poder, levou a LA a um movimento de revisão de suas bases teóricas conhecido 

como "virada crítica", "virada icônica" ou "virada linguística e cultural" (FABRÍCIO, 2006, p. 

48-49).  

Conscientes de seu alcance e limites, esperamos que a LAC e suas implicações sociais 

contaminem, de forma positiva, o espaço mundial de pesquisas construindo teorias com a 

preocupação de adequá-las às necessidades reais e urgentes de mudança. 

 

 

2.4 MODELOS EPISTEMOLÓGICOS E MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

A ação do professor dentro da sala de aula não é gratuita. Ela está sustentada por uma 

epistemologia, uma explicação ou “crença” da gênese e do desenvolvimento do conhecimento 

da qual o professor nem sempre é consciente. Cada modelo pedagógico é legitimado por uma 

destas epistemologias que, ainda que desconhecida pelo professor, atua sobre ele e sobre seus 
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alunos de forma contundente. O desconhecimento do modelo epistemológico por detrás da sua 

prática, coloca o professor refém do senso comum e incapaz de olhar criticamente as correntes 

que aprisionam seu fazer e seu pensar.  

Para Becker (1994) existem três diferentes formas de representar a relação ensino-

aprendizagem dentro da sala de aula. Em um primeiro modelo pedagógico, que o autor chama 

de diretivo, encontraremos um professor que observa seus alunos entrarem na sala, aguarda que 

se sentem, que fiquem quietos e silenciosos com as carteiras enfileiradas e afastadas para evitar 

as conversas, que exige silêncio e grita até que a palavra seja monopólio seu. Um professor que 

acredita no mito da transmissão do conhecimento: o indivíduo, ao nascer, nada tem em termos 

de conhecimento, ele é uma folha em branco e seu conhecimento (conteúdo) e a sua capacidade 

de conhecer (estrutura) serão totalmente determinados pelo meio físico e social.  

O professor considera que seu aluno é tábula rasa não somente quando ele nasce, mas 

também frente a cada novo conteúdo da grade curricular. Ele é o único que possui o saber e, 

consequentemente, o poder que valida a hierarquia. Este tipo de educação mantém um sistema 

de ensino que Paulo Freire (1985) chama de educação bancária, ou seja, uma educação que se 

caracteriza por depositar no aluno conhecimentos, informações, nomes, datas, fatos etc., onde 

o professor “ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. [...] O educando recebe 

passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito do educador. Educa-se para arquivar 

o que se deposita” (FREIRE, 1985, p. 38). 

O conhecimento é de natureza externa, se encontra no objeto a ser conhecido, fora do 

sujeito e quem representa o mundo, na sala de aula, é o professor, sendo ele o único capaz de 

produzir algum novo conhecimento no aluno. A educação se caracteriza pela instrução e 

transmissão do conhecimento. Ensino e aprendizagem são dicotômicos: o professor não tem 

nada para aprender enquanto que o aluno jamais ensinará nada. Ignoram-se as diferenças 

individuais. O professor, nessa perspectiva, entende o processo educacional como 

individualista, sem favorecer situações de cooperação entre pares ou trabalhos coletivos, pois a 

ênfase está no trabalho individual em cada aluno.  

Este modelo pedagógico é legitimado pela epistemologia empirista, sendo um modelo 

da reprodução e da repetição, onde nada de novo pode acontecer, onde não existe espaço para 

a crítica nem a criatividade, e as velhas perguntas são respondidas com velhas respostas. O 

produto dessa escola é um indivíduo com reações estereotipadas que somente consegue aplicar 

o que aprendeu em modelos idênticos aos aprendidos, é alguém que renunciou ao direito de 

pensar e que, portanto, desistiu de sua cidadania, pois deixou de acreditar que sua ação pode ser 
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capaz de qualquer mudança. É o modelo da reprodução, da repetição, onde nada de novo pode 

– ou deve – acontecer (BECKER, 1994). 

Contrapondo-se à corrente empirista, a epistemologia apriorista pressupõe que o aluno 

já traz o saber e somente é necessário trazê-lo à consciência, organizar e recheá-lo com 

conteúdo. De acordo com este modelo, o professor é apenas um auxiliar na sala de aula, devendo 

interferir o mínimo possível, já que qualquer ação que o aluno decida fazer é instrutiva e o 

levará a encontrar seu caminho. O professor acredita que o aluno aprende por si mesmo e que 

sua ajuda pode servir, no máximo, para despertar o conhecimento que já existe. Nesta relação, 

onde tudo está previsto, o ensino e a aprendizagem não são complementares, já que o primeiro 

é desautorizado e o segundo se transforma em absoluto. Toda a atividade de conhecimento é 

exclusiva do sujeito, o meio não participa dela. O professor, muitas vezes inconscientemente, 

renuncia a seu labor fundamental como docente: a intervenção no processo de aprendizagem. 

De acordo com Becker (1994), esta epistemologia concebe o ser humano como dotado 

de um saber inato, ou seja, nasce com o conhecimento já programado, bastando um mínimo de 

exercício para que se desenvolva e transite espontaneamente por fases de desenvolvimento 

cronologicamente fixas, chamadas de estágios.  

Esta linha de pensamento, que acredita na bagagem hereditária, também justificará um 

ser humano desprovido de capacidade, que terá dificuldades de aprendizagem. Esta pedagogia 

não-diretiva provoca a continuidade das desigualdades e deixa a criança marginalizada, 

malnutrida, pobre ou de inclusão, entregue a si mesma, já que, muito provavelmente, ela 

produzirá menos que uma criança sem problemas cognitivos, bem alimentado e de classe média 

alta. Trata-se, de acordo com o apriorismo, de um déficit herdado geneticamente, legitimando, 

assim, a marginalização econômico-social (BECKER, 1994). 

Um terceiro modelo, o interacionismo, coloca a ação do sujeito no centro do processo 

de aprendizagem. Ele representa uma postura que entende a origem do conhecimento na 

interação do sujeito com o objeto. O sujeito tem potencialidades e características que lhe são 

próprias, mas que, não serão concretizadas se em seu desenvolvimento não são favorecidas pelo 

meio. Ensino e aprendizagem são complementares: o professor acredita na capacidade do aluno 

de aprender sempre, mas partindo de um trabalho sobre seus conhecimentos prévios.  

Este modelo, fortemente ligado ao construtivismo, integra dialeticamente o que 

efetivamente é inato na aprendizagem e o aporte do social no processo de aprender, valorizando 

o papel da escola em particular e da sociedade em geral, do ponto de vista individual (para o 

desenvolvimento pessoal) e do ponto de vista social (para o desenvolvimento da própria 
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sociedade). O desenvolvimento da complexa estrutura humana é resultado de um processo de 

apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural.  

O processo de aprender se assegura com a participação interativa do aluno e do 

professor, porém o aprendiz autoconstrói sua própria aprendizagem. O professor interacionista 

é aquele que sabe que um conhecimento não passa de sua cabeça para a cabeça do aluno pela 

força do ensino, assim como não acredita que a mente do aluno é tábula rasa frente a um 

conhecimento novo. Ele acredita que aprendizagem é construção e que tudo o que o aluno 

construiu até hoje serve de patamar para continuar a construir. Para este professor, o aluno só 

aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum conhecimento novo, se ele agir e problematizar 

a sua ação. Mesmo que permita que os alunos trabalhem de modo independente, o professor 

não se ausenta do compromisso de estar próximo deles, observando, questionando e incitando-

os.  

“No seu desenvolvimento, a criança irá reinventar todo o processo racional da 

humanidade e, na medida em que ela reinventa o mundo, desenvolve-se a sua inteligência” 

(MIZUKAMI, 2002, p. 61). Para isso acontecer, o professor interacionista deve permitir a 

construção de um contexto que possibilite a atividade mental e os processos de elaboração de 

cada aluno, levando em consideração seus conhecimentos prévios. Deve atuar como um 

mediador nesse processo, possibilitando que o aluno atribua significados às suas 

representações; deve ensinar o aluno a aprender a aprender, auxiliando-o na própria 

compreensão do mundo.  

O aluno assume uma posição ativa no processo de construção do conhecimento ao 

estabelecer múltiplas relações entre diversos objetos de estudo, identificando semelhanças e 

diferenças entre o que conhece e o que está aprendendo. Tudo isto requer uma atividade intensa, 

pois essas relações dependem das atividades que são desenvolvidas, como também dos 

conhecimentos prévios que precisam disponibilizar para solucionar o problema apresentado. 

Para Becker (1994), este modelo pedagógico supera o autoritarismo das verdades 

absolutas existentes nos modelos anteriores e possibilita um ambiente fecundo, colaborativo e 

susceptível de assimilar qualquer aporte que se corresponda no aspecto científico e humanista 

de aprendizagem.  

Mauri (1999) afirma que não devemos entender a construção de conhecimento somente 

como produto, mas também como o processo de trajetória que o aluno realiza na elaboração 

pessoal desse conhecimento. Assim, o conhecimento está em permanente construção, sem 

desprezar o que já foi aprendido e acrescentando algo que antes não tinha sido descoberto. 
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2.5 O SOCIOINTERACIONISMO 

  

Parecem existir divergências a respeito da forma mais adequada para designar a teoria 

do psicólogo soviético Lev S. Vygotsky, provavelmente porque ela remete a conceitos também 

difíceis de definir como são cultura, sociedade e relações sociais. Sob seus diversos nomes, a 

teoria sociocultural, socio-histórica, histórico-cultural ou abordagem sociointeracionista, tem 

como questão central “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e 

elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história humana e de 

como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 1984, p. 25).  

Quando vemos a penetração das ideias de Vygotsky, podemos imaginá-lo bastante 

próximo de nós, mas o mesmo nasceu em 1896, na Bielorrússia, país que fez parte da extinta 

União Soviética, e morreu em 1934, de tuberculose. Era membro de uma família com uma 

situação econômica bastante confortável e uma das mais cultas da cidade. Formou-se em 

Direito, trabalhou como professor e pesquisador nas áreas de Pedagogia, Psicologia, Filosofia, 

Literatura, Deficiência Física e Mental. Sua produção foi extremamente vasta, escrevendo cerca 

de duzentos trabalhos científicos que foram pontos de partida para inúmeros projetos de 

pesquisas posteriores. Os temas dessas publicações vão desde a neuropsicologia até a crítica 

literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia e educação.  

Vygotsky criticava as escolas de psicologia da época que ignoravam o meio social e 

desconsideravam a experiência histórica do ser humano. A sua premissa consistia em que as 

características tipicamente humanas resultavam da interação dialética do indivíduo com seu 

meio sociocultural. Nesta perspectiva, considerava o desenvolvimento da estrutura humana 

como um processo de apropriação pelo homem da própria experiência histórica, ponderando a 

cultura, portanto, como parte constitutiva da identidade humana.  

Dada a importância que Vygotsky (1984) atribui à dimensão socio-histórica no 

funcionamento psicológico do ser humano e à interação social na constituição do mesmo, o 

processo de aprendizado é central na sua concepção. Os processos de aprendizado movimentam 

os processos de desenvolvimento. O ser humano cresce em um ambiente social, onde a 

interação com outras pessoas é essencial à sua estruturação. Desde o nascimento, o aprendizado 

está associado ao desenvolvimento que, no ser humano, é definido em parte pelos processos de 

maturação do indivíduo; mas é o aprendizado que possibilita o despertar de certos processos 

internos que não ocorreriam se não fosse o contato do indivíduo com um determinado ambiente 

cultural (VYGOTSKY, 1984). 
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A construção do ser humano se dá de fora para dentro, por meio da internalização de 

processos interpsicológicos em processos culturalmente definidos. Oliveira (1995, p. 10) 

oferece um exemplo claro de um processo de aprendizado que não chega a ocorrer por não 

existir situações que o provoquem: 

 

Um ser humano que passe toda sua vida no interior de um grupo cultural 
ágrafo, por exemplo, jamais será alfabetizado. Mesmo possuindo todo o 
aparato físico da espécie que possibilita a seus membros o aprendizado da 
leitura e da escrita, esse indivíduo nunca aprenderá a ler e a escrever se não 
participar de situações e práticas sociais que propiciem esse aprendizado. 

 

Podemos afirmar que: são as situações que possibilitam o despertar dos processos 

internos, ligando-os ao ambiente sociocultural e à consciência de ser que não se desenvolve 

plenamente sem o suporte dos outros. O aprender é definido como um processo pelo qual o 

indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes ou valores a partir do contato com a 

realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas, diferentemente dos processos de 

maturação do organismo, que se desenvolve independentemente do ambiente. O termo russo 

obuchenie utilizado por Vygotsky (1987) significa algo como “ensino-aprendizagem”, 

incluindo assim aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre as pessoas, envolvendo 

sempre a interação social. 

Vygotsky (1984) postula que o papel do aprendizado para o desenvolvimento está 

estreitamente relacionado à ideia da importância da atuação dos outros membros do grupo 

social na mediação entre a cultura e o sujeito e na promoção dos processos interpsicológicos 

que serão posteriormente internalizados. 

Quando alguém realiza uma ação, esta é interpretada pelos outros componentes de seu 

grupo social de acordo com os significados culturalmente preestabelecidos conjuntamente. A 

partir dessa interpretação, é que suas ações terão significado, desenvolvendo processos 

psicológicos internos que serão interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos 

estabelecidos pelo grupo cultural e compreendidos por meio dos códigos compartilhados por 

todos os membros desse grupo (OLIVEIRA, 1995). 

A criança não conta com esses instrumentos endógenos para seu desenvolvimento e 

precisa da intervenção proposital de pessoas mais maduras da cultura. Na escola, as 

intervenções intencionais dos professores são fundamentais para alcançar seu desenvolvimento 

na direção de membros de uma cultura específica, balizado por parâmetros culturalmente 

definidos.  
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Estes instrumentos fazem parte de outro pressuposto importante da teoria sócio-

histórica: a mediação simbólica presente em toda atividade humana. A aquisição de 

conhecimentos pela interação do homem com o meio está mediada por sistemas simbólicos, 

instrumentos e signos que Vygotsky (1987) chama de elementos mediadores. Estes sistemas 

simbólicos, construídos através da história, realizam a mediação dos seres humanos entre si e 

deles com o mundo. Dentre estes sistemas, a linguagem se destaca como o principal elemento 

para a mediação da atividade psicológica, permitindo a comunicação entre as pessoas e o 

estabelecimento de significados compartilhados em determinada cultura. Desta maneira, a 

linguagem se apresenta como ferramenta fundamental na constituição do homem enquanto 

sujeito, na medida em que está associada diretamente ao desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.  

Nessa negociação de significados, o ser humano não é um reflexo passivo do meio em 

que vive, muito pelo contrário, ele é um elemento ativo e operante, que vai reconstruindo 

internamente as atividades externas, ou seja, vai se construindo de fora para dentro, como 

resultado de processos interativos que ocorrem ao longo de sua vida. Para Vygotsky (1987, p. 

37),  

 
A maior mudança na capacidade das crianças para usar a linguagem como um 
instrumento para a solução de problemas acontece um pouco mais tarde no 
seu desenvolvimento, no momento em que a fala socializada (que foi 
previamente utilizada para dirigir-se a um adulto) é internalizada. Ao invés de 
apelar para o adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a linguagem 
passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal. 

 
Quando as crianças desenvolvem um método de comportamento próprio, o qual já tinha 

sido usado previamente em relação à outra pessoa, e organizam sua própria atividade de acordo 

com uma forma social de comportamento também já experimentada anteriormente, conseguem, 

com sucesso, uma atitude social. A linguagem, segundo Vygotsky (1987), tanto expressa como 

organiza o pensamento. 

Embora os estudos realizados por Vygotsky (1987) tenham se focado no processo de 

aquisição da língua materna nas crianças, seus princípios podem, certamente, ser aplicados à 

aquisição de uma segunda língua. Desta forma, podemos inferir que a aquisição de uma língua 

estrangeira ocorre primeiramente como resultado da interação social, tornando-se depois 

internalizada e apropriada pelo aluno. 

Nesta perspectiva, a sala de aula surge como um dos principais ambientes de interação 

social, no qual o aluno constrói o seu próprio conhecimento e, simultaneamente, colabora na 

construção do conhecimento dos seus colegas. Ao considerar a língua como prática social, cada 
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indivíduo passa a desempenhar um papel relevante no ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo 

em que todos se tornam parte do processo.  

Já não é o professor quem possui todo o conhecimento que transmite aos seus alunos, 

passando a cumprir uma função de mediador ou facilitador no processo da aprendizagem, 

enquanto que os alunos são estimulados a expressar suas opiniões, desejos e levantar suas 

próprias hipóteses para que, através do diálogo e da negociação com os outros, possam chegar 

a um novo conhecimento acerca da língua em questão.  

A interação é crucial para o desenvolvimento cognitivo do aluno, sendo que a 

aprendizagem ocorre nela, e não como resultado dela, ou seja, a interação se constitui no próprio 

processo de aprendizagem (VYGOTSKY, 1984). Tendo em conta que esta atitude se consegue 

a partir das interações com o meio social, as pessoas que aparecem e se manifestam neste meio 

são de extrema importância. Assim, podemos afirmar que o desenvolvimento da psique humana 

é sempre mediado pelo outro que atribui significados à realidade que comparte. Para Vygotsky 

(1984, p. 40), “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 

profundamente enraizado nas ligações entre história individual e social”. 

Na interação da escola, através da negociação de sentido, as crianças desenvolvem a 

capacidade de formação dos conceitos científicos, aqueles que se desenvolvem por meio da 

aquisição de um sistema de conhecimento mediado pelo ensino formal, diferentemente dos 

conceitos cotidianos, que são desenvolvidos por meio da atividade prática ou interação social 

imediata (VYGOTSKY, 1984). 

A aprendizagem de LE, em nosso caso, o ensino de espanhol no sexto ano do ensino 

fundamental II, se enquadra dentro da aquisição dos conceitos científicos, uma vez que também 

ocorre através da aprendizagem formal, feita de maneira consciente pela escola. Esse tipo de 

aprendizagem favorece a construção das funções psicológicas superiores. As negociações 

através das atividades colaborativas em sala de aula funcionam como mecanismos pelos quais 

ocorre a transformação da língua-alvo do plano interpsicológico (entre os indivíduos) para o 

intrapsicológico (interno). Esse processo, que envolve a transformação de um fenômeno social 

em um fenômeno psicológico, é denominado internalização. Como explica Vygotsky (1984, p. 

75), 

 
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 
pessoas (interpsicológico) e, depois, no interior da criança (intrapsicológico) 
[...] Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 
indivíduos humanos (VYGOTSKY, 1984, p. 75). 
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Para Vygotsky (1984), as funções psicológicas superiores, tais como atenção voluntária, 

raciocínio dedutivo, pensamento abstrato e percepção, são conscientes, intencionais, 

voluntárias e culturalmente estimuladas. Estas funções são qualitativamente diferentes das 

funções psicológicas inferiores, elementares e geneticamente adquiridas, como as ações 

reflexas e as automáticas.  

Na infância, explorar o ambiente é uma das maneiras mais poderosas de aprender que a 

criança tem à sua disposição, mas não basta o contato direto com o objeto para adquirir o 

conhecimento. Na verdade, uma boa parte das relações entre o indivíduo e seu meio não ocorre 

diretamente, senão através de mecanismos psicológicos, conhecidos como elementos 

mediadores, que resultam essências para a aquisição de conhecimentos e nos distinguem dos 

animais.  

Podemos distinguir dois tipos de elementos mediadores. Os primeiros são os 

instrumentos, que constituem “um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o 

controle e domínio da natureza” (VYGOTSKY, 1987, p. 73). Mediando entre o homem e o 

mundo, eles ampliam as nossas possibilidades de transformar da natureza. Alguns animais 

podem fazer eventual uso de algum tipo de instrumento, mas é o homem que concebe um uso 

mais sofisticado.  

O segundo elemento mediador, o signo, é exclusivamente humano e representa um dos 

traços evolutivos mais importantes na espécie. De acordo com Oliveira (1997), a capacidade de 

construir representações mentais que substituam os objetos do mundo real é, para o homem, 

libertadora. Nas palavras da autora: 

 
Essa capacidade de lidar com representações que substituem o real é que 
possibilita ao homem libertar-se do espaço e do tempo presentes, fazer 
relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e ter 
intenções [...]. Essas possibilidades de operação mental não constituem uma 
relação direta com o mundo real fisicamente presente; a relação é mediada 
pelos signos internalizados que representam os elementos do mundo, 
libertando o homem da necessidade de interação concreta com os objetos de 
seu pensamento (OLIVEIRA, 1997, p. 35). 

 
O controle da natureza, assim como o do comportamento, provoca mudanças 

psicológicas. Para Vygotsky (1984), a internalização não consiste simplesmente na 

transferência de processos sociais exteriores do plano interpsicológico para o plano interior, 

intrapsicológico. Ao contrário, acreditava que a internalização transforma a própria função 

psicológica, modificando a sua estrutura e funções, sendo o processo no qual o plano 

intrapsicológico é formado.  
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Assim, desenvolver-se psicologicamente não significa aprender algo novo, senão 

modificar as estruturas internas assumindo o controle de algo que já era feito anteriormente, 

mas com a assistência de outros. Este suporte ou ajuda, também conhecido como andaimento 

(scaffolding), pode ser definido como o processo em que um indivíduo mais experiente em 

determinada atividade (especialista) auxilia alguém que apresenta dificuldades para realizá-la 

(aprendiz), possibilitando que atinja níveis mais elevados de competência. Desta forma, 

podemos entender que o desempenho sustentado desta forma “é um mecanismo 

interpsicológico dialogicamente construído que possibilita que o aprendiz internalize o 

conhecimento coconstruído em uma atividade compartilhada” (WERTSCH, 1974 apud 

DONATO, 1994, p. 41). 

O andaimento resulta de suma importância para o ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira não apenas no auxílio fornecido por um indivíduo especialista (o professor, um 

falante nativo ou mesmo um colega mais capacitado) a outro, mas fundamentalmente no 

estímulo ao desenvolvimento da autonomia dos alunos. Como afirma Vygotsky (1984, p. 113), 

“aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 

amanhã”, e, à medida que progride na aprendizagem, torna-se mais independente e capaz de 

auxiliar seus colegas durante as tarefas em sala de aula.  

A teoria sociocultural de Vygotsky (1984) aponta-nos para um ensino explícito e 

intencional, no qual o professor desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos 

alunos, tornando-se um mediador atento às necessidades e às capacidades deles. Um outro 

postulado desta teoria, também de relevante importância para o ensino, é a relação que 

estabelece entre aprendizagem e desenvolvimento, organizada em torno do que chama de zona 

de desenvolvimento proximal. Assim, identifica dois níveis de desenvolvimento, o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, inter-relacionados 

dialeticamente. 

O aprendizado é considerado um aspecto fundamental no processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores. Vygotsky (1984) não ignora a natureza biológica do ser 

humano, mas atribui fundamental importância à dimensão social, que fornece os instrumentos 

e símbolos que mediam a relação do indivíduo com o meio e que acabam proporcionando ao 

homem seus mecanismos psicológicos e as formas de interagir com o mundo.  
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2.5.1 A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) 

 

Nas suas pesquisas, Vygotsky (1984) observou que apesar da falta de conhecimento, 

quando certas crianças eram ajudadas de alguma forma por outra pessoa que dominava esse 

conhecimento, eram capazes de chegar ao resultado esperado, e que, depois de um tempo, 

precisavam cada vez menos de ajuda. Mesmo assim, algumas crianças, por mais ajuda que lhes 

dessem, não obtinham os mesmos resultados. Com base nestas descobertas, postulou que 

existem diferentes níveis de maturidade nervosa relacionados às diferentes funções biológicas 

e psicológicas para aprender; a maturidade é um continuum por etapas, onde se passa de níveis 

inferiores a níveis superiores. Nos primeiros níveis, a criança não tem aptidão para aprender 

determinado conteúdo do ensino, enquanto que nos últimos, a criança está apta para fazê-lo. 

Nas etapas intermédias, entre as inferiores e superiores, não se pode falar ainda de capacidade 

para essa aprendizagem, porém já existem alguns “traços” dessa capacidade, ainda incompleta, 

que podem ser aproveitados e, sendo estimulados adequadamente, podem aproximar a criança 

ao resultado desejado. São precisamente essas etapas intermédias que Vygotsky (1984) inclui 

na denominada zona de desenvolvimento proximal (ZDP).  

Fora da ZDP, Vygotsky (1984) nomina a capacidade de realizar tarefas de forma 

independente como nível de desenvolvimento real, ou seja, as etapas já conquistadas pelas 

crianças. As funções psicológicas neste nível encontram-se bem estabelecidas e são o resultado 

de processos de desenvolvimento já consolidados. No entanto, para compreender de fato o 

desenvolvimento, a zona de desenvolvimento real não é suficiente; devemos considerar também 

o nível de desenvolvimento potencial das crianças, isto é, sua capacidade de desempenhar 

tarefas com a ajuda de adultos ou em colaboração com companheiros mais capazes. Essa 

capacidade de modificar o desempenho de uma criança ou adulto pela interferência de outra 

criança, do adulto ou do professor é fundamental na teoria de socio-histórica e de suma 

importância para o ensino. Partindo desses dois níveis de desenvolvimento, o autor define a 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como  

 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(VYGOTSKY, 1984, p. 97). 
 

Deste parágrafo se desprende que, a zona de desenvolvimento proximal é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, sendo o primeiro 
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determinado pelo que a criança faz sozinha, enquanto que o segundo pelo que ela faz com 

orientação ou ajuda de outros. No final da mesma página, ainda falando da ZDP, Vygotsky 

(1984) pergunta e responde: 

 

Se uma criança pode fazer tal e tal coisa, independentemente, isso significa 
que as funções para tal e tal coisa já amadureceram nela. O que é, então, 
definido pela zona de desenvolvimento proximal, determinada através de 
problemas que a criança não pode resolver independentemente, fazendo-o 
somente com assistência? A zona de desenvolvimento proximal define 
aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em 
estado embrionário (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 

 
O que o aluno faz independentemente, pertence à zona real, enquanto o que se faz ainda 

com ajuda se encontra na zona proximal. Esta aprendizagem proximal não constitui ainda um 

aprendizado real, porém é um nível mais elevado que se afasta da zona potencial para chegar 

mais perto da zona real, onde não mais será necessária a ajuda externa e se constituirá como 

parte do aprendizado.  

Na ZDP, a criança tem a possibilidade de chegar a respostas com ajuda de outros, 

adultos ou colegas, que dominam tais respostas. Apesar do processo maturacional ainda estar 

incompleto, ele se encontra muito próximo de ser alcançado, visto que existem alguns dos 

elementos necessários para produzir o aprendizado que foram completados e, por isso, uma 

pequena ajuda basta para que o aluno alcance a resposta esperada ao problema apresentado. É 

precisamente esta zona proximal que deve ser revelada psicopedagogicamente pelo professor 

para poder estimular o que falta desenvolver e assim acelerar a aprendizagem do aluno. 

Para melhor compreender as possibilidades da ZDP, Vygotsky (1984) recorre a uma 

metáfora na qual as funções que ainda não amadureceram poderiam ser chamadas de “brotos” 

ou “flores” do desenvolvimento, já que “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, 

será o nível de desenvolvimento real amanhã” (VYGOTSKY, 1984, p. 98).   É aqui que o olhar 

prospectivo de Vygotsky (1984) se torna relevante para a educação: a ideia de transformação 

ganha destaque no interesse em compreender, no curso do desenvolvimento, aquilo que é novo, 

os “brotos”, em lugar das conquistas já consolidadas na criança, seus “frutos”. O conceito de 

ZDP está estreitamente ligado à postulação de que o desenvolvimento deve ser olhado 

prospectivamente, isto é, “para além do momento atual, com referência ao que está por 

acontecer na trajetória do indivíduo” (OLIVEIRA, 1995, p. 10-11), considerando como mais 

importantes aqueles processos que se encontram em estado embrionário no indivíduo e que 



43 

 

precisam consolidar-se que aqueles já garantidos. É aqui que o professor deve interferir, 

provocando os avanços que não ocorreriam espontaneamente.  

Assim, a ZDP permite delinear o estado dinâmico de desenvolvimento e o futuro 

imediato da criança, proporcionando o acesso ao que já foi atingido no desenvolvimento, como 

também àquilo que está em processo de maturação. Por isso, o bom aprendizado é aquele que 

se adianta ao desenvolvimento, despertando processos internos capazes de operar somente 

quando o aluno interage com os outros. Uma vez internalizados, estes processos tornam-se parte 

das aquisições do desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 1984).   

O aprendizado e o desenvolvimento não acontecem em paralelo, nem se produzem da 

mesma maneira. É como se o processo de desenvolvimento progredisse mais lentamente que o 

processo de aprendizado; o aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos 

poucos, vão tornar-se parte das funções psicológicas consolidadas do indivíduo. Esta aceleração 

nos aprendizados não deve ser estimulada enquanto a evolução maturativa correspondente à 

zona potencial não estiver pronta, pois seria exigir algo que o aluno está muito distante de ter.  

Vygotsky (1984) alerta que o professor deve primeiramente conhecer a zona em que 

está a possível resposta que se busca: no nível potencial ou no nível proximal. Se ela se encontra 

ainda no nível potencial, longe do proximal, a criança não deve ser estimulada para que 

responda, pois não aprenderá, mas se se encontra no nível proximal, a criança tem a 

possibilidade de aprender se lhe oferecemos as ajudas correspondentes para que possa construir 

sua resposta. Isto significa que as possibilidades de aprendizagem se encontram no nível de 

desenvolvimento proximal, onde os processos não amadureceram, mas que estão em processo 

de maturação.  

Se ao oferecer um problema teórico ou prático para a criança, ela constrói sozinha as 

correspondentes respostas a partir dos dados oferecidos pelo professor, de forma mais ou menos 

imediata, com uma qualidade aceitável, podemos assegurar que tal conhecimento está na zona 

de desenvolvimento real, já elaborado e fazendo parte da bagagem cognitiva. A partir daí, 

podemos trabalhar com ele conteúdos mais complexos seguindo a lógica curricular 

correspondente. Se o aluno não responder imediatamente ou não conseguir chegar ao resultado, 

é um indicativo de que tal conhecimento ainda está fora da zona real, incompleto, fazendo parte 

do nível proximal ou potencial. Deveremos, nesse caso, dar-lhe as ajudas correspondentes a tal 

capacidade e, se o aluno as assimila e usa para chegar à resposta ou perto dela, podemos dizer 

que tal aprendizado se encontra na ZDP. Se ele não consegue compreendê-las, nem as usar para 

chegar à resposta ou perto dela, podemos dizer que ainda está na zona de desenvolvimento 

potencial, distante de poder construir esse conhecimento. 
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A ZDP assim como o nível de desenvolvimento potencial não são propriedades 

intrínsecas do ser humano, elas são criadas pelas pessoas no decorrer da interação com outras 

pessoas. Portanto, uma pessoa pode construir diferentes ZDP, dependendo de sua interação com 

outra pessoa e da própria pessoa da interação. Serve para demarcar o caminho que o indivíduo 

deve percorrer para desenvolver as funções que ainda estão em processo de amadurecimento 

para consolidá-las e incorporá-las no seu nível de desenvolvimento real. Não é única e varia em 

relação aos diferentes conteúdos, tarefas ou momentos, sendo um domínio psicológico 

dinâmico e complexo. Poderíamos afirmar que a ZDP é uma região dinâmica, na qual acontece 

a transição entre as funções interpsicológicas e as intrapsicológicas. 

Para Vygotsky (1984), a aceleração da aprendizagem mediada pelo ensino é mais 

durável quando se produz na ZDP. Ao interferir constantemente na ZDP das crianças, os adultos 

e as crianças mais experientes contribuem para a maturação dos “brotos”. Esse estado proximal 

deve ser observado pelo professor para estimular a aprendizagem e acelerar a construção do 

conhecimento nos seus alunos. Da mesma maneira que o desenvolvimento pode determinar a 

aprendizagem, em situações específicas de ensino-aprendizagem, a aprendizagem também pode 

determinar o desenvolvimento. É preciso um certo nível de desenvolvimento para realizar 

determinadas aprendizagens, mas o acesso a certos níveis de desenvolvimento requer a 

realização de certas aprendizagens. O aprendizado não é desenvolvimento, mas, 

adequadamente organizado, resulta em desenvolvimento mental superior por estimular 

processos do próprio desenvolvimento que, de outra forma, não aconteceriam. 

Depois de analisar este conceito, podemos ver a integração de crianças em diferentes 

níveis de desenvolvimento como um fator determinante no processo de aprendizado. A 

atividade espontânea da criança, apesar de importante, não é suficiente para que ela possa se 

apropriar dos conhecimentos acumulados pela humanidade na sua história, sendo a mediação 

do professor e as trocas efetivadas com seus colegas fundamentais no processo de 

desenvolvimento individual. Uma prática escolar baseada nestes princípios, deve considerar o 

aluno como um sujeito ativo e partícipe do seu próprio processo de conhecimento (REGO, 

2002). 

 

 

 

 

 



45 

 

2.6 INTERCULTURALIDADE 

 

Os homens são fortes. As mulheres são naturalmente mais sensíveis porque nasceram 

para serem mães. Homem não chora. Nem parece mulher. Os argentinos são arrogantes. Os 

brasileiros são alegres. Os alemães são frios. Os franceses são metidos. Os judeus são avarentos. 

Os índios não gostam de trabalhar.  

No dia a dia, é muito comum escutar este tipo de frases, repetidas como verdades 

absolutas, que pressupõem uma explicação natural para as diferenças entre argentinos, 

brasileiros, alemães, franceses, judeus, índios, homens e mulheres. Dizer que alguém é de tal 

forma por natureza significa dizer que não poderia ser diferente do que é. Seria por natureza 

que os homens sentem, pensam e agem, havendo uma natureza masculina, uma feminina, uma 

brasileira, uma argentina, uma negra e uma índia geneticamente definidas. A natureza, de 

maneira universal em todos os tempos e lugares, teria estabelecido certos comportamentos, 

ideias e valores que independem da ação ou da intenção dos seres humanos que os vestem. 

Frases como estas, que naturalizam comportamentos, ideias, valores ou formas de viver 

e de agir são desmentidas por histórias que demostram que os seres humanos variam como 

consequência das condições sociais, econômicas, políticas e históricas em que vivem.  

 

 

2.6.1 Natureza versus cultura 

 

Para Marilena Chaui (2004, p. 244), se nos detivéssemos para examinar o que dizemos 

à luz da realidade,  

 

Veríamos que somos seres cuja ação determina nosso modo de ser, agir e 
pensar e que essa ideia de um gênero humano natural e de espécies humanas 
naturais não possui fundamento na realidade. Veríamos que a ideia de natureza 
humana como algo universal, intemporal e existente em si e por si mesma não 
se sustenta. Por quê? Porque os seres humanos são culturais e históricos. 

  
Há quase vinte anos morando no Brasil, foram muitas as pessoas que, à maneira de 

elogio, me disseram: “você é gente boa, nem parece argentino”. Mesmo que eu fosse o único 

argentino que conhecessem, para eles, um argentino de carne e osso não era motivo suficiente 

para questionar seus conceitos acerca da natureza universal de todos os meus compatriotas 

abstratos. Como podemos ver, ainda hoje, para muitas pessoas, natureza e cultura caminham de 

mãos dadas.   
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No entendimento de Chaui (2004), podemos encontrar dois significados iniciais na 

palavra cultura. Vindo do verbo latino colere, que tem o sentido de cultivar ou tomar conta, 

cultura significava, na Antiguidade romana, o cuidado do homem com a natureza. A agricultura, 

termo que se mantém até hoje, era o cultivo da terra para a obtenção de espécies úteis ao 

consumo do homem. Tinha também o sentido de cuidado dos homens com os deuses, 

expressado na palavra culto, utilizada para se referir aos ritos religiosos. Assim, na palavra 

puericultura (em latim, puer significa “menino” e puera “menina”), encontramos o cuidado 

com a alma e o corpo das crianças, a educação e a formação. Nesta acepção, cultura era o cultivo 

ou a educação das crianças romanas para tornarem-se, pelo aperfeiçoamento de suas qualidades 

naturais, membros virtuosos da sociedade. 

A palavra cultura passou a designar o esforço que era destinado para o desenvolvimento 

das faculdades humanas. A pessoa culta era aquela que era bem preparada fisicamente, 

moralmente virtuosa e politicamente participante. Os humanos eram seres criados pela 

natureza, porém, sua natureza não podia ser deixada por conta própria, ela precisava ser 

cultivada através de uma intervenção deliberada. Neste primeiro sentido, cultura e natureza não 

se opunham, a cultura complementava a natureza de cada indivíduo e o aperfeiçoava de acordo 

com os ideais e valores da sociedade da qual fazia parte.  

A partir do século XVIII, a palavra cultura passa a significar os resultados e as 

consequências daquela formação ou educação, expressos em feitos, ações, obras e instituições: 

as artes, as ciências, a filosofia, os ofícios, a religião e o Estado. Torna-se sinônimo de 

civilização ao acreditar que os resultados da formação-educação se manifestavam com maior 

nitidez na vida social. Nessa segunda acepção, ocorre a separação dos termos natureza e cultura. 

Diferencia-se, desta forma, o homem em seu estado natural, selvagem e irracional, sem cultura, 

e a cultura que ele pode adquirir através da instrução intelectual. O homem é dotado de razão e 

age por escolha, de acordo com valores e fins que ele mesmo estabelece, dá a cada um de seus 

atos sentido, finalidade e valor porque pode instituir as distinções entre bom ou mau, verdadeiro 

ou falso, justo ou injusto, belo ou feio, legítimo ou ilegítimo, sagrado ou profano, inexistentes 

na natureza. 

É este homem que institui essa cultura que passa também a significar a relação que os 

seres humanos estabelecem com a própria natureza, com outros seres humanos, com o espaço 

e o tempo. Na natureza o tempo era o da repetição, o dia sucede à noite, que será sucedida por 

um novo dia que finalizará com a chegada de outra noite, enquanto que o tempo da cultura é de 

transformação, os costumes mudarão, os pensamentos se modificarão e as roupas não serão as 

mesmas. Assim, a cultura torna-se sinônimo de história.  
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A cultura permite ao homem adaptar-se a seu meio e adaptar o meio a suas necessidades 

e projetos. Poderíamos afirmar que ela surge quando os homens produzem as primeiras 

transformações na natureza pela ação de seu trabalho. Para Chaui (2004, p. 247), 

 

Com o trabalho, os seres humanos produzem objetos inexistentes na natureza 
(vestuário, habitações, utensílios, instrumentos) e organizam-se socialmente 
para realizá-lo, dividindo as tarefas. Para aumentar os recursos produzidos, 
instituem a família e as relações de parentesco, as aldeias e vilas. Para protegê-
las, inventam as armas e a guerra. Para conseguir condições sempre favoráveis 
para o trabalho e para a melhoria do que produzem, invocam e adoram forças 
divinas, instituindo a religião. Os vários agrupamentos humanos, nascidos do 
trabalho e dos sistemas de parentesco, trocam entre si produtos de seu 
trabalho, inventando o comércio. As desigualdades surgem quando uma parte 
da comunidade toma para si, como propriedade privada, terras, animais, 
águas: começa a divisão social da qual surgirão as classes sociais e os conflitos 
e, destes, a instituição do poder. 

 

Com o iluminismo francês do século XVIII, a cultura passa a ser entendida como um 

conjunto de práticas que permitem hierarquizar o dar valor aos povos. Torna-se sinônimo de 

progresso, passando a ser usada como critério para medir o grau de civilização das sociedades. 

Para que esta comparação possa acontecer, foi necessário estabelecer um padrão que pudesse 

medir a evolução de uma cultura, e esse padrão foi, evidentemente, o da Europa capitalista. A 

cultura caracteriza o espírito cultivado através da instrução. “A cultura, para eles, é a soma dos 

saberes acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo de 

sua história” (CUCHE, 2002, p. 20-21). 

As sociedades passaram a ser avaliadas segundo elementos próprios do ocidente 

capitalista e a ausência desses elementos foi considerada sinal de falta de cultura ou de uma 

cultura pouco evoluída ou primitiva: “A cultura europeia capitalista não apenas se coloca em 

uma posição etnocêntrica, mas sobretudo ao se oferecer como modelo necessário do 

desenvolvimento histórico, legitimou e justificou, primeiro, a colonização e, depois, o 

imperialismo” (CHAUI, 2004, p. 56). 

Para estes pensadores do iluminismo, que consideram a cultura como carácter distintivo 

da espécie humana, a oposição entre natureza e cultura era fundamental. A palavra era associada 

às ideias de evolução, de educação, de razão e de progresso que nasce da instrução, e dizer, da 

cultura. As palavras cultura e civilização se entrelaçam, sendo a primeira utilizada para referir-

se aos progressos individuais, enquanto a segunda ostentava os progressos da sociedade. 

Aparece aí a ideia de que a civilização deve se estender a todos os povos que compõem a 

humanidade, assumindo que até as comunidades mais primitivas podem evoluir culturalmente 
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e alcançar o estágio das nações consideradas civilizadas. Este pensamento deu origem a ideias 

ainda presentes em nossos dias, quando se fala em ter e não ter cultura, em ser ou não ser culto, 

determinando como possuidores de cultura os indivíduos que detêm o saber formal. 

Na Alemanha do século XVIII, os primeiros usos da palavra Kultur têm similitude com 

os pensamentos do iluminismo francês. A ideia de cultura como civilização estava presente em 

uma aristocracia preocupada em imitar as maneiras da corte francesa.  

Segundo Cuche (2002), acontece uma inversão de sentido quando a burguesa 

intelectual, que não participava do poder, começou a criticar a superficialidade desses valores 

corteses, relacionados com a civilização, em oposição à cultura, que caracterizava, segundo 

eles, o que é autêntico, profundo e que contribui com o enriquecimento intelectual e espiritual 

de um povo. Entendida como uma marca distintiva da superioridade alemã, a cultura adquire 

um papel importante na consolidação do nacionalismo alemão que se fortaleceria nos períodos 

posteriores e durante a Primeira Guerra Mundial. 

Desta forma se diferenciam duas concepções para o termo. Por um lado, o entendimento 

francês de cultura como característica do homem que deu origem ao conceito universalista e, 

por outro, a concepção particularista alemã de cultura como “um conjunto de características 

artísticas, intelectuais e morais que constituem o patrimônio de uma nação, considerado como 

adquirido definitivamente e fundador de sua unidade” (Cuche, 2002, p. 28). 

A concepção universalista foi sintetizada pelo britânico Edward Burnett Tylor, que 

escreveu a primeira definição etnológica2 da cultura, em 1817, em que marca o caráter de 

aprendizado cultural em oposição à ideia de transmissão biológica:  

  

Cultura e civilização, tomados em seu sentido etnológico mais vasto, são um 
conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o 
direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem 
enquanto membro da sociedade (TYLOR, 1817 apud CUCHE, 2002, p. 35). 
 

Portanto, Tylor (1817) defendia o princípio do evolucionismo, que acreditava haver uma 

escala evolutiva de progresso cultural, o qual deveria ser recorrido pelas sociedades primitivas 

para chegar ao nível das sociedades civilizadas.   

Contrário à concepção evolucionista, Franz Boas (1858-1942) foi um dos pesquisadores 

que mais influenciaram na desconstrução do conceito de raça, ao pesquisar culturas primitivas 

e concluir que a classificação humana através de aspectos físicos não poderia dar conta da 

                                                           
2 Ciência que estuda os fatos e os documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia 
cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. 
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complexidade nas diferenças entre os homens. Sendo assim, defendia que, ao estudar os 

costumes particulares de uma determinada comunidade, o pesquisador deveria buscar 

explicações no contexto cultural e na reconstrução da origem e da história daquela comunidade.  

Esta concepção de cultura se contrapõe às explicações que tentam naturalizar os 

comportamentos humanos. De acordo com Cuche (2002, p. 10-11), 

 

A natureza, no homem, é inteiramente explicada pela cultura. As diferenças 
que poderiam parecer mais ligadas a propriedades biológicas particulares 
como, por exemplo, a diferença de sexo, não podem ser jamais observadas 
"em estado bruto" (natural) pois, por assim dizer, a cultura se apropria delas 
"imediatamente": a divisão sexual dos papéis e das tarefas nas sociedades 
resulta fundamentalmente da cultura e por isso varia de uma sociedade para 
outra. 

 

Assim, podemos observar que o comportamento de homens e mulheres deve ser 

explicado através da cultura, descartando a possibilidade de uma explicação biológica ou 

natural. Homens, mulheres, argentinos, brasileiros, alemães, franceses, índios e judeus se 

comportam de acordo com suas culturas. Decorre desta constatação o reconhecimento da 

existência de culturas, no plural, e não de uma cultura universal, já que, no mesmo contexto 

social, há diferentes culturas interagindo entre si. Se comparamos um argentino com um 

brasileiro, as diferenças podem ser grandes ou, às vezes, menores do que se comparássemos 

dois argentinos, já que, além da nacionalidade, existem outros fatores que interferem, como a 

faixa etária, o grau de escolaridade, a classe socioeconômica da qual forma parte, etc. 

Paraquett (1998, p. 118) entende a cultura como “o conjunto de tradições, de estilos de 

vida, de formas de pensar, sentir e atuar de um povo”. É o conjunto da produção de um povo 

que colabora para nossa identidade de grupo étnico e nos diferencia dos demais. Se constrói 

compartilhando significados que dão sentido à nossa visão do mundo e fazem que tenhamos 

determinados comportamentos. É por isso que podemos afirmar que nunca está acabada pois 

constantemente estamos compartindo significados como resultado de novas percepções do 

mundo que nos rodeia. A cultura é um construto em permanente mudança e, neste sentido, 

podemos asseverar que todos construímos nossa própria cultura e identidade no encontro com 

os demais. Portanto, as diferenças culturais são algo perfeitamente normal e, é aqui, que pode 

estar a base da educação intercultural. O ensino deve trabalhar para proporcionar esse tipo de 

encontro (GARCÍA et alii, 2007). 
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2.6.2 Multiculturalismo e interculturalismo 

 

 

Segundo o sociólogo americano Stuart Hall (2003), apesar de o termo multiculturalismo 

ser hoje usado universalmente, não representa uma ideia nova, pois as migrações e os 

deslocamentos dos povos (e, portanto, de culturas) têm sido mais a regra que a exceção. Ressalta 

ainda que esses processos se acentuaram com o fim da II Guerra Mundial e destaca três 

episódios que colaboraram para isso: o fim do sistema imperial europeu, o fim da guerra fria e 

a globalização. Quanto a esta última, afirma que se fez de forma estruturalmente desigual, 

mantendo um sistema assimétrico semelhante ao vivido em situações de colonialismo político 

e que suas tendências homogeneizadoras provocaram a proliferação subalterna da diferença. 

Trata-se, de acordo com o autor, de um paradoxo da globalização contemporânea, pois, se por 

um lado, as coisas pareçam ser mais ou menos semelhantes entre si, de outro as diferenças se 

multiplicam. 

Ao longo de toda a história, essas migrações foram marcadas pela construção de ilusões 

de homogeneidade, seja na expectativa de assimilação do diferente como na sua exclusão na 

figura do “outro”. A ideia de nação foi uma poderosa ferramenta nessa concepção ao criar a 

sensação de pertencimento pelo nascimento que, para Bauman (2005), não tem nada de natural 

e por isso precisou ser garantida pela coerção e convencimento, fazendo que um coletivo 

chamado nação se sobrepusesse aos interesses individuais dos sujeitos, rechaçando tudo aquilo 

que pudesse colocá-lo em risco. O Estado Moderno se encarregou com maestria de construir 

uma identidade nacional, estabelecendo quais outras identidades, sempre que não colocassem 

em risco a sua supremacia, poderiam ser toleradas no seu entorno. 

A concepção do Estado-Nação moderno, que se afirma sobre o pressuposto de uma 

cultura homogênea, organizada em torno de valores universais e seculares, teve um importante 

papel no apagamento das outras identidades. Porém, a efervescência das questões trazidas pela 

diferença e o afloramento das tensões entre as diferentes culturas que convivem nesse 

pretendido espaço obriga-nos a repensar as sociedades como verdadeiros espaços 

multiculturais. Conforme Bauman (2005), os sólidos princípios que vinculavam um sujeito ao 

lugar de nascimento estão desaparecendo e as instituições que sustentavam a ideia de nação se 

tornam fluidas. A sociedade deixa de ser um árbitro dos acertos e erros dos seres humanos e as 

tradições marginais já não têm mais um padrão que as empurre para fora do centro. Se misturam 

com as outras construindo “uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua 

identidade ‘original’” (HALL, 2003, p. 52). 
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Aos olhos da opinião pública, do senso comum, a ideia de multiculturalismo se 

aproxima de uma tradução literal do termo, ou seja, muitas (multi) culturas (culturalismo) que 

se encontram no mesmo espaço e no tempo. No dia a dia, o entendimento mais disseminado de 

multiculturalismo é enquanto diversidade cultural, ligado à ideia de coexistência de pessoas 

num mesmo lugar com histórias e culturas diferentes.  

García Martinez et al. (2007), com base na determinação do Conselho da Europa, define 

o multiculturalismo como uma situação social de copresença de várias culturas num espaço 

concreto, cada uma delas com seus estilos e modos de vida diferentes. A multiculturalidade 

reflete uma situação de estática social que se limita à coexistência de diferentes culturas ou 

grupos culturais, sem uma tentativa de modificar o status quo, isto é, a existência de uma cultura 

dominante e outras subordinadas a ela, mesmo que respeitadas em seus nichos ou núcleos 

culturais, mas sem interesse num possível intercâmbio.  

Reinaldo Fleuri (2002), adverte que o multiculturalismo indica “uma situação em que 

grupos culturais diferentes coexistem um ao lado do outro sem necessariamente interagir entre 

si”. Um cenário multicultural indica uma co-presença, uma convivência aparente, mas não que 

exista uma interdependência cultural, nem implica necessariamente que estejam acontecendo 

trocas entre os diferentes grupos sociais que convivem no lugar. 

Para Hall (2003, p. 52), multiculturalismo é um termo qualitativo utilizado para referir-

se “às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 

multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais". Longe de ser uma doutrina 

estabelecida, o multiculturalismo é uma ideia questionável e imprecisa utilizado tanto por 

conservadores como por modernistas na busca de diferentes objetivos. Assim, é possível que o 

multiculturalismo empreste seu nome a projetos de mudanças e reivindicação das minorias, mas 

também que seja empregado como forma de regular e controlar as diferenças por programas 

assistenciais e/ou compensatórios que visam amansar as desigualdades.  

Apesar do multiculturalismo ser um termo popular, seu uso cotidiano indiscriminado 

parece trazer mais limites que possibilidades. Sendo assim, se faz necessária uma discussão 

terminológica, onde a ressignificação de conceitos permita nomear e discutir estas novas 

realidades. 

García Martinez et al. (2007), da mesma forma que para a multiculturalidade, definem 

o termo interculturalidade como uma situação social de várias culturas que vivem em um 

mesmo espaço geográfico, mas que, neste caso, mantem entre elas uma interrelação ativa e 

interdependente. Para García Martínez (et al., 2007, p. 90) a interculturalidade pode ser 

considerada como: 
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[...] o conjunto de processos políticos, sociais, jurídicos e educativos gerados 
pela interação de culturas em uma relação de intercâmbios recíprocos 
provocados pela presença, em um mesmo território, de grupos humanos com 
origens e histórias diferentes. Isso implicará o reconhecimento e entendimento 
de outras culturas, seu respeito, o aumento da capacidade de comunicação e 
interação com pessoas culturalmente diferentes e o fomento de atitudes 
favoráveis à diversidade cultural. 

 
Entendida desta forma, a interculturalidade visa à comunicação e o encontro, tal como 

apontado por García Martínez et al. (2007), o prefixo inter denota um desejo de “ir em direção 

a”, quebrando o etnocentrismo e as barreiras dos preconceitos e iniciando intercâmbios e 

relações entre as culturas, em um ambiente de respeito aos valores do outro. Desta forma, a 

interculturalidade deve ser compreendida como uma habilidade para reconhecer e harmonizar 

as inúmeras formas de diferença que existem em nossa sociedade. 

Um cenário multicultural não implica necessariamente que estejam acontecendo trocas 

entre culturas, enquanto o termo interculturalidade traz aliado a ideia de interação cultural, de 

troca e de criação de espaços para o encontro entre culturas, que nos parece uma noção mais 

completa e que se aproxima de melhor forma das ideias que queremos desenvolver em nosso 

estudo. Implica o reconhecimento e a compreensão das outras culturas, o respeito, o aumento 

da capacidade de comunicação e interação entre grupos humanos com histórias diferentes, 

assim como o incentivo de atitudes favoráveis à diversidade cultural. Naturalmente, a tradução 

prática desta teoria requer, no mínimo, o reconhecimento explícito do direito à diferença 

cultural.  

De acordo com Paraquett (2010, p. 144) “há uma diferença ideológica entre as duas 

perspectivas, pois enquanto na multiculturalidade não há a convivência entre as diferenças, na 

interculturalidade a ideia é exatamente a de interdependência”. O prefixo inter tem um papel 

importante nesse aspecto, pois sugere a integração, o encontro e diálogo entre as partes numa 

relação recíproca.  

Nas palavras de Vera Candau (2000, p. 3), 

 

O interculturalismo supõe a deliberada inter-relação entre diferentes culturas. O 
prefixo inter indica uma relação entre vários elementos diferentes: marca uma 
reciprocidade (interação, intercâmbio, ruptura do isolamento) e, ao mesmo 
tempo, uma separação ou disjuntiva (interdição, interposição, diferença) este 
prefixo [...] se refere a um processo dinâmico marcado pela reciprocidade de 
perspectivas. 
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Nesta definição a pesquisadora introduz algumas das características da 

interculturalidade, colocando em destaque seu caráter intencional e sua condição de 

reciprocidade manifesta no prefixo inter, uma troca de interação e intercambio, mas também de 

ruptura do isolamento. Às vezes, o intercambio funciona como uma forma de quebrar o 

isolamento no qual algumas culturas se encerram na ideia de preservar-se. Na perspectiva 

apresentada por Candau (2000), a reciprocidade de perspectivas estimula o crescimento mútuo 

em um processo dinâmico, em permanente redefinição, que se reestrutura à medida que 

acontece e que compreende a heterogeneidade, a diferença e a alteridade. 

O multiculturalismo, segundo Fleuri (2002, p. 119), “reconhece a existência de 

diferentes identidades culturais e defende o respeito à especificidade de cada uma” enquanto 

que o interculturalismo, além disso, “propõe o desenvolvimento de processos de interação entre 

os sujeitos e entre os grupos de diferentes culturas”.  

Para Fleuri (2002, p.17):  

 

A educação intercultural se preocupa com as relações entre seres humanos 
culturalmente diferentes uns dos outros. Não apenas na busca de apreender o 
caráter de várias culturas, mas, sobretudo na busca de compreender os sentidos 
que suas ações assumem no contexto de seus respectivos padrões culturais e na 
disponibilidade de se deixar interpelar pelos sentidos de tais ações e pelos 
significados constituídos por tais contextos. 

 
Tanto a perspectiva multicultural como a intercultural na educação se referem a 

processos de interação entre grupos de culturas diferentes, diferenciando-se pela forma em que 

cada uma concebe essas diferenças culturais. A principal distinção se refere à 

“intencionalidade”, já que, ao reconhecer as diferenças culturais, étnicas ou religiosas entre os 

grupos que habitam no mesmo contexto, na perspectiva multicultural, o educador as entende 

como um fato que deve ser integrado à proposta educativa, enquanto o educador intercultural 

constrói um projeto intencional com o objetivo de promover a interação entre os sujeitos dessas 

culturas diferentes.  

Para García Martínez (et al., 2007, p. 92), a competência comunicativa intercultural, 

entendida como “a habilidade para reconhecer, harmonizar e negociar as inumeráveis formas 

de diferença que existem na sociedade” é a saída para sociedades mais justas e igualitárias, pois 

ela constitui um meio fundamental para desenvolver valores democráticos e de 

responsabilidade política. Não é uma tarefa fácil e para isso devemos primeiro eliminar nosso 

preconceitos e estereótipos construídos, respeitando a ideia de García Martínez (et al., p. 134) 

de que “a interculturalidade bem entendida começa por nós”, praticando a alteridade e estando 
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aberto aos outros, em lugar de apenas tolerar. “Interculturalidade significa, portanto, interação, 

solidariedade, reconhecimento mútuo, correspondência, direitos humanos e sociais, respeito e 

dignidade para todas as culturas”.  

Aqueles que estão fechados dentro de uma sociedade, de uma nação ou de uma religião, 

tendem a imaginar que sua própria maneira de viver e de pensar tem validade absoluta. A 

interculturalidade defende a ideia de que conhecer a maneira de pensar e viver de outras culturas 

nos faz refletir sobre as diferenças e as semelhanças e nos aproxima delas. Na medida em que 

sujeitos diferentes se reconhecem a partir de seus contextos e constroem processos de 

aproximação, de conhecimento recíproco e de interação, estereótipos e preconceitos são 

questionados, mudanças acontecem em cada indivíduo, reforçando a própria identidade, 

favorecendo a consciência de si e promovendo mudanças estruturais nas relações entre grupos 

(FLEURI, 2000). 

Neste mesmo sentido, Paraquett (2010, p. 148) apoia a competência comunicativa 

intercultural como uma forma de ensino aprendizagem de línguas capaz de “eliminar 

estereótipos redutores e preconceitos contra o que lhes é ou parece diferente”, contribuindo para 

a formação cidadã do aluno, possibilitando-lhe uma postura crítica, consciente, aberta e atenta 

ás diferenças. 

Mendes (2004), discorrendo sobre a abordagem intercultural para o 

ensino/aprendizagem de línguas, afirma que no processo geral de ensinar e aprender línguas:  

 

[...] a força potencial que pretende orientar as ações de professores, alunos e de 
outros envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de uma nova língua-
cultura, é o planejamento de cursos, a produção de materiais e a avaliação da 
aprendizagem, com o objetivo de promover a construção conjunta de 
significados para um diálogo entre culturas (MENDES, 2004, p.154).  

 
O que nos leva à constatação de que o ato de ensinar uma língua é, também, 

compreender como ele pode favorecer a formação do sujeito para a cidadania a partir da 

ampliação de suas competências comunicativo-interacionais no diálogo entre culturas. Existem 

alguns princípios que, a priori, devem estar presentes no ensino-aprendizagem intercultural e 

que, segundo Kramsch (1993, apud MENDES, 2007, p. 124), fundamentam este processo:  

 

O primeiro seria o estabelecimento de uma esfera de interculturalidade, 
que pressupõe o fato de que a ligação entre as formas linguísticas e a 
estrutura social não é dada a priori, mas deve ser construída [...]. O 
segundo princípio é ensinar a cultura como um processo interpessoal [...]. 
Ensinar a cultura como diferença seria o terceiro princípio, fazendo-se 
alusão aos movimentos de valorização das diferenças e de um certo 
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questionamento das identidades nacionais [...]. E, como último princípio, 
estaria à possibilidade de, no processo de aprendizagem intercultural, se 
desconsiderar ou transpassar as fronteiras disciplinares. 

  
Assim, a sala de aula se transforma em um ambiente de pesquisa e o professor em um 

contínuo pesquisador da sua própria prática, com um lugar de privilegio que lhe permite 

conhecer melhor seu trabalho e sugerir as mudanças necessárias para a construção de um 

processo de ensino/aprendizagem que abrace uma educação intercultural com ênfase no 

intercâmbio e no diálogo entre as diferentes culturas, contribuindo assim para a construção de 

sociedades das quais o respeito, a alteridade e a igualdade de direitos sejam estandartes. 
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3 METODOLOGIA 

 

Se realmente entendemos o problema,  
a resposta virá dele,  

porque a resposta não está separada do problema. 
 Krishnamurti 

 

No presente trabalho tem-se como objetivo principal analisar de que modo as vivências 

dos alunos na sala de aula de língua estrangeira/espanhol, de uma escola construtivista que 

pauta seu trabalho na pedagogia de projetos, geram conhecimento e colaboram com a reflexão 

em benefício de um maior comprometimento de si mesmos como indivíduos capazes de atuar 

de forma crítica e intercultural no mundo de hoje. 

Pretendemos observar o lugar e posicionamento dos alunos com respeito a questões de 

caráter social e cultural, tais como podem ser suas ideias quanto a: qual é a importância da 

língua espanhola no mundo de hoje? Qual é a importância de aprender espanhol na escola? 

Existe um país que fala melhor o espanhol? Se sim, qual? Qual é sua opinião sobre os países 

sul-americanos? E da Espanha? Sendo o professor argentino, que espanhol deve ensinar? O 

melhor professor de espanhol é o professor nativo? Por quê? Quando falamos de cultura, o 

que vem à sua mente? Você gostaria de aprender a cultura dos países que falam espanhol ou 

acha melhor concentrar-se em aprender a falar? O que significa ser latino-americano? Você 

se considera latino-americano? Conhecer uma nova língua ou uma nova cultura pode mudar 

seu olhar para sua própria cultura? Por quê? 

Os caminhos percorridos na intenção de dar resposta a estas perguntas serão 

apresentados neste capítulo. Em um primeiro momento é analisado o potencial da sala de aula 

como lugar de pesquisa e aprendizado tanto dos alunos como dos professores, e da pesquisa-

ação como a abordagem metodológica mais adequada pelo seu estímulo à reflexão. Na 

continuação são apresentados os sujeitos e os cenários da pesquisa, detalhando-se as 

características do trabalho na escola com projetos pedagógicos, suas etapas e objetivos a atingir. 

Por último, são expostos os procedimentos utilizados na coleta de dados e as aplicações dos 

questionários (Anexo 1 e 2) e entrevistas, com uma posterior análise. 

 

 

 

 

 



57 

 

3.1 O PROFESSOR COMO PESQUISADOR DA SUA PRÁTICA 

 

Através de nosso trabalho de pesquisa, pretendemos colocar a escola, por meio da 

atividade educativa, à procura de respostas às necessidades de aprendizagem dos seus alunos. 

É nessa busca que se localizam os problemas de ensino a serem resolvidos pelos professores, 

sendo a escola o melhor lugar para isso. Como argumenta Garcia (1995, p. 355), 

 

Privilegiamos a escola como o lugar da aprendizagem da docência. Elegemos 
os professores como os principais responsáveis pela identificação dos 
problemas referentes ao ensino e, subsequentemente, como os responsáveis 
pela busca das soluções destes. A escola é, então, concebida como o lugar de 
onde surgem e se podem resolver a maior parte dos problemas do ensino. 

 
No trabalho diário realizado em sala de aula é que surgem os problemas relacionados à 

aprendizagem dos alunos, encontrando-se os professores em um lugar de privilégio para 

identificá-los, analisá-los e sugerir possíveis soluções. A escola precisa estar atenta às 

necessidades de aprendizagem dos seus alunos e os professores devem saber localizar os 

problemas para sugerirem plausíveis soluções.  

De acordo com Mendes (2004), durante muito tempo a sala de aula foi considerada um 

lugar de ensino e não de pesquisa. Nas últimas décadas, com o aparecimento de um grande 

número de trabalhos que privilegiam a interação em sala de aula, esta ideia foi mudando. Desta 

forma, e cada dia mais, a sala de aula tem se consolidado como um lugar de destaque, devido à 

sua contribuição na formação do professor-pesquisador, observando, registrando e refletindo 

sobre questões e práticas pedagógicas reais em situações reais de ensino. Nas palavras da 

autora:  

  

As pesquisas em sala de aula, considerando diferentes métodos e instrumentos 
de pesquisa, passaram a se interessar pelo que ocorre durante o processo de 
ensino/aprendizagem, explorando a sala de aula como ambiente privilegiado 
de construção do conhecimento, no qual o professor possa atuar como 
pesquisador e observador crítico de sua própria prática (MENDES, 2004, p. 
21-22). 

       
Desta forma, além de ser um lugar de aprendizado para os alunos, a escola se coloca 

também como um lugar de aprendizado para os professores que estão junto deles. Podemos 

imaginá-la como um “lugar onde se aprende” (NÓVOA, 1992) ou uma comunidade de 

aprendizagem (MIZUKAMI, 2002), considerando os múltiplos aspectos sociais e culturais que 

a compõem, onde seja possível a formação continuada do professor no exercício da sua 
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docência como um processo educativo permanente de (des)construção de conceitos e práticas 

para corresponder às exigências do trabalho e da profissão docente (NUNES, 2000, p. 7). 

Como professor, sinto a necessidade de ter uma compreensão maior dos fenômenos que 

acontecem dentro da minha sala de aula, na minha prática, além do desejo de poder discutir 

essa prática à luz dos teóricos. Pesquisar, refletir e teorizar a minha própria prática docente, 

através de um trabalho de pesquisa onde eu sou o pesquisador e o meu trabalho é o pesquisado, 

produzirá conhecimentos que, seguramente, influenciarão minhas ações e atitudes futuras.   

A prática deve ser vista como uma atividade reflexiva, resultante de ações planejadas 

coerentes com um ensino que valoriza a produção de conhecimentos por meio de situações de 

aprendizagem que desafiem os alunos. Segundo Paulo Freire (1996) o levantamento de 

problemas é um processo mútuo para estudantes e professores questionarem o conhecimento 

existente e o poder.  

A pesquisa não pode ser sobre ou a respeito do aprendizado, senão que ela deve estar 

no e para ele. Para isso, os professores devem ser profissionais que refletem, questionam e 

constantemente examinam sua prática pedagógica. Eles devem levantar problemas para 

transformar e não apenas para conhecer e interpretar a realidade em que vivem. O papel do 

professor é o papel de sujeito social, político e responsável pela elaboração e execução das 

situações de ensino e aprendizagem. 

Pretendo contar minha história, com suas subjetividades, sentimentos, desejos, certezas 

e dúvidas, mas com a precisão e eficiência necessárias que uma pesquisa exige, para poder 

construir novas ideias, pensamentos ou novos questionamentos, que incluam meu ponto de 

vista, como professor e pesquisador, assim como o ponto de vista dos alunos envolvidos na 

pesquisa. Espero que esta pesquisa auxilie no meu crescimento profissional, assim como no 

meu amadurecimento como pessoa e ajude a melhorar os resultados do processo de ensino-

aprendizagem das línguas estrangeiras. 

Bortoni-Ricardo (2008) afirma que as salas de aula provaram ser espaços privilegiados 

para a condução de pesquisa qualitativa e que o docente que consegue associar o trabalho de 

pesquisa a seu fazer pedagógico aperfeiçoa-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor 

compreensão de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu processo interacional 

com os alunos. Desta forma, o trabalho do professor-pesquisador resulta em conhecimento que 

influencia a prática, permitindo um processo de ação-reflexão-ação.  

De acordo com Godoy (1995, p. 21), “hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os 

seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”, 



59 

 

destacando que “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do 

qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada”. Para que isto possa acontecer, 

é necessário que o pesquisador busque compreender o fenômeno a partir das pessoas 

implicadas, considerando todos os pontos de vista que possam ser relevantes no 

desenvolvimento de seu trabalho, para, assim, poder delimitar a extensão da pesquisa e as 

pessoas a serem pesquisadas. 

No momento em que delimitamos nossa pesquisa e fazemos o recorte da realidade que 

pretendemos estudar, devemos levar em conta toda a complexidade de aspectos que estão em 

jogo, como também as dificuldades que iremos enfrentar ao tentar compreender esta realidade 

(MENDES, 2004). É necessário também ter uma visão clara e objetiva do seu objeto de estudo 

para que possa optar pelo método de pesquisa que lhe ofereça os instrumentos e procedimentos 

mais adequados à pesquisa. Tratando-se de uma escola privada com alunos que, em sua maioria, 

detêm uma condição econômica confortável, é possível que as revelações surgidas a partir de 

nossa pesquisa possam não ser generalizadas para outros contextos, mas sabemos que a 

compreensão obtida através do estudo profundo de uma sala de aula real, poderá sempre 

iluminar questões que são importantes para nós, assim como para outros professores ou 

pesquisadores.  

No entendimento de Godoy (1995), a pesquisa qualitativa parte de questões amplas, não 

havendo hipóteses estabelecidas a priori, generalização, segurança, separação sujeito-objeto ou 

neutralidade científica. Na verdade, esse conhecimento objetivo e neutro com que as ciências 

naturais ganharam prestígio, mostrou-se incompleto e incapaz de solucionar muitos dos 

problemas socioculturais que acometem a sociedade. As ciências sociais trabalham em 

realidades que exigem paradigmas opostos para sua análise: particularização, subjetividade, 

individualização e interpretação. Contudo, os fenômenos qualitativos não podem prescindir da 

análise quantitativa, sendo proveitoso adotar o pressuposto de que métodos quantitativos e 

qualitativos devem ser complementares e não excludentes.  

Surgidos da antropologia e da sociologia para depois irromperem na investigação 

educacional, os métodos qualitativos ou interpretativistas de pesquisa se caracterizam pela 

oposição aos métodos de tipo quantitativo (MENDES, 2004). A filósofa Marilena Chaui (2000) 

diferencia esses dois universos, quando declara: “Ora, o humano é justamente o subjetivo, o 

sensível, o afetivo, o valorativo, o opinativo. Como transformá-lo em objetividade, sem destruir 

sua principal característica, a subjetividade? ” (CHAUÍ, 2000, p. 272). Assim, de acordo com 

Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa se caracteriza pela obtenção de dados descritivos, 
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procurando “compreender os fenômenos estudados segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 

dos participantes da situação em estudo”.  

Assumindo o lugar de professor e pesquisador da minha própria prática, visando 

resultados que beneficiem esta prática e contribuam para a produção de conhecimento na área 

de ensino de línguas, a pesquisa-ação surge como a mais adequada, por ser uma pesquisa que 

envolve estudantes reais e salas de aulas reais. A pesquisa-ação, quanto ao caráter de reflexão 

crítica contido na sua realização, pode contribuir no nosso desenvolvimento profissional, ao ser 

realizada da e para a nossa prática, colaborando para uma melhora significativa de nossa 

atuação como professor e da aprendizagem dos alunos.  

Franco (2005) entende que a pesquisa-ação deve ocorrer no ambiente natural da 

realidade a ser pesquisada, sendo a práxis social o ponto de partida e de chegada na construção 

e reconstruções do conhecimento, em um processo dinâmico e flexível que permita ajustes, bem 

como caminhar de acordo com as sínteses provisórias que vão se estabelecendo. O pesquisador 

deve estar aberto a agir, reagir, refletir, planejar, ressignificar e replanejar, de acordo com as 

necessidades coletivas que surgem durante o período em que a pesquisa ocorre.  

Um projeto de pesquisa que adota a pesquisa-ação como modelo investigativo tem como 

companhia a incerteza, a imprevisibilidade e o recomeço. No desenvolver dela, os 

pesquisadores envolvidos deverão estar preparados para interagir, dialogar, repensar, 

flexibilizar e reestruturar a prática pedagógica ou social, objeto de investigação. Um projeto 

deste tipo se beneficia com pesquisadores que tenham conhecimento prévio da matéria a ser 

investigada, uma vez que atuarão como participantes e poderão fazer intervenções no processo. 

Aplicada ao ensino, a pesquisa-ação tem como objetivo a compreensão de problemas 

específicos (em nosso caso particular, de que forma o ensino de espanhol pautado na pedagogia 

de projetos ajuda aos alunos no desenvolvimento da interculturalidade) verificados em 

contextos específicos (em uma sala de aula do sexto ano do ensino fundamental II em uma 

escola privada da cidade de Salvador, Bahia, Brasil) e a busca de encaminhamentos para eles. 

Como diz Viana (2007), este tipo de pesquisa trata-se de uma alteração no papel 

tradicional do professor como consumidor de teorias resultantes de pesquisas conduzidas por 

investigadores que, geralmente, não estão atuando em sala de aula e, por isso, não abordam 

questões que preocupam ao professor ou que têm relação com sua prática. Diferentemente de o 

pesquisador pesquisar e o professor ensinar o que o pesquisador ou o manual do professor diz, 

o professor é o próprio pesquisador.  
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3.2 A PESQUISA-AÇÃO 

 

No decorrer da pesquisa, investigou-se a maneira como a educação por projetos refletia 

nas concepções de ensino, língua e cultura nos alunos. Sendo assim, essas eram as informações 

de que precisávamos para realizar nosso trabalho e, para isto, eram necessários instrumentos de 

investigação que permitissem acercar-nos dos alunos e de seus conhecimentos, ideias e crenças, 

não como meros produtos observáveis no final de um ciclo, senão como processo. Do contrário, 

não poderíamos apreciar as mudanças que puderam acontecer nos seus conhecimentos, ideias 

ou mesmo crenças no decurso do ano, nem refletir em que medida a prática docente contribuiu 

para que tais mudanças acontecessem (ou não). 

Tratando-se de um trabalho que visa refletir acerca dos processos de aprendizado 

vivenciados pelos alunos, exige metodologias de pesquisa colaborativas, onde os aprendizes 

possam expressar suas ideias de forma autêntica e verdadeira. Este objetivo nos conduziu a 

escolher como abordagem metodológica a pesquisa-ação, pelo seu caráter qualitativo e estímulo 

à reflexão. A pesquisa-ação é um modelo de investigação científica que tem uma aplicação 

relevante dentro das ciências sociais.  

Segundo Kemmis e Wilkinson (2002), a pesquisa-ação tenta ajudar as pessoas a 

investigarem e a mudarem suas realidades sociais e educacionais por meio da mudança de 

algumas das práticas que constituem suas realidades vividas. Ela pode ser utilizada como meio 

de desenvolvimento profissional, melhorando currículos ou solucionando problemas em uma 

variedade de situações. É uma forma de identificar as dificuldades que existem e convertê-las 

em perguntas. A busca por respostas pressupõe a identificação do problema, a compreensão e 

análise, o planejamento das ações, sua execução e acompanhamento e a avaliação dos 

resultados obtidos que gerará novos questionamentos. Desta forma, o seguimento destas etapas 

converte-a em um processo de formação contínua para o professor. 

Tripp (2005) considera a pesquisa-ação um tipo de investigação-ação, ou seja, consiste 

em um processo que segue um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática 

entre agir na prática e investigar a respeito dela, onde as mudanças são planejadas, 

implementadas e avaliadas para a melhora de sua prática, aprendendo-se mais, no processo, 

tanto a respeito da prática quanto da própria investigação.  

A pesquisa-ação consiste na identificação e análise de um problema e o planejamento 

de um conjunto de atividades cujo objetivo é dar enfrentamento aos questionamentos, e, depois 

de sua análise, realizar novos planejamentos para novas ações que requererão novas reflexões. 

Em um ciclo autorreflexivo em que os participantes são capazes de avaliar suas práticas e de 
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alterá-las de acordo com a suas necessidades, em um processo fluido e aberto. Mesmo sendo 

uma pesquisa de caráter pragmático, se diferencia tanto da prática quanto da pesquisa científica 

tradicional, pois altera o que está sendo pesquisado. 

Thiollent (2008) afirma que a pesquisa-ação é um método de pesquisa que agrega várias 

técnicas da pesquisa social, com as quais é estabelecida uma estrutura coletiva, participativa e 

ativa ao nível da captação da informação, exigindo um envolvimento ativo do pesquisador e a 

ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no problema. A pesquisa e a ação se 

complementam e se combinam em  

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2008, p. 14). 

 
Assim sendo, ademais de colocar o pesquisador como observador e participante da 

pesquisa, ressalta-se a importância de uma ação planejada por ele para ser aplicada e estudada 

na situação-problema que pode ser modificada no transcurso da pesquisa pelo próprio 

pesquisador, com a colaboração dos sujeitos envolvidos. Existe uma estreita participação dos 

pesquisadores e das pessoas participantes da pesquisa, deixando de serem simples informantes 

para se tornarem sujeitos ativos na produção de conhecimento. A participação socializa o poder 

originado pelo acesso ao conhecimento existente e permite que o grupo pense em respostas de 

ordem prática para os problemas vivenciados pelo próprio grupo. Thiollent (2008, p. 16) destaca 

também que “a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das 

pessoas e grupos considerados”. 

É priorizada a escuta dos grupos e, em um processo dinâmico de negociação constante, 

são planejadas ações a serem realizadas de acordo com as individualidades dos atores sociais 

envolvidos. A pesquisa-ação se desenvolve em três momentos: a compreensão da realidade, a 

participação coletiva dos envolvidos e a ação. Thiollent (2008) ressalta que não está limitada à 

ação, senão que pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e das pessoas envolvidas. 

A ação planejada é modificada em um processo de negociação constante com as pessoas 

participantes da pesquisa, sendo necessário definir qual é a ação, quais são os seus agentes, seus 

objetivos e obstáculos e, também, quais são os conhecimentos a serem produzidos.  

É uma pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, estando os 
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pesquisadores e os participantes do problema envolvidos de modo participativo (THIOLLENT, 

2008). É uma prática social que, na interação, pretende provocar mudanças na realidade e nos 

próprios sujeitos. Não devemos considerar somente a ação concreta, mas também as mudanças 

que se dão no âmbito do próprio sujeito e suas relações interpessoais e sociais. O processo 

dialógico pressupõe que os sujeitos alcancem uma modificação na forma de agir diante das 

situações.  

Ao estudar as transformações ocorridas durante o processo de intervenção e suas 

consequências, podemos alegar que a pesquisa-ação se torna um processo dinâmico, no qual os 

sujeitos são capazes de aprender a produzir conhecimentos. É um processo de aprendizagem, 

de tal forma que os sujeitos envolvidos aprendem a aprender. Desta forma, se torna possível a 

reconstrução do conhecimento entre as pessoas inseridas na pesquisa. 

Thiollent (2008) sugere a utilização desta pesquisa na educação, especialmente por uma 

certa desilusão de parte dos professores em relação aos métodos tradicionais de investigação, 

que, apesar de precisos, não aceitam verdades subjetivas e procuram teorias universais que em 

nada contribuem com a solução de alguns dos problemas particulares da educação 

contemporânea. Na pesquisa-ação, os professores/pesquisadores podem desempenhar um papel 

ativo na decisão dos problemas a investigar, assim como no acompanhamento, na avaliação das 

ações produzidas, em função deles, e na produção de informações e conhecimentos de uso mais 

efetivo. A pesquisa-ação “contribuiria para os esclarecimentos das microssituações escolares e 

para a definição de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes” 

(THIOLLENT, 2008, p. 75). A pesquisa-ação articula a relação teoria/prática, um dos maiores 

impasses enfrentados pelos educadores, fazendo da investigação uma ação que possibilita ao 

pesquisador uma atuação efetiva sobre a realidade. 

Concordamos com este modelo de pesquisa que não separa a concepção da execução, 

onde o professor não é um usuário de práticas pensadas e elaboradas por outros especialistas, 

tendo o controle de seu trabalho e a possibilidade de teorizar sua prática. As questões 

educacionais não podem ser tratadas como problemas técnicos a serem unicamente resolvidos 

por meio de métodos racionais da ciência. Defendemos a ideia da pesquisa qualitativa como 

uma forma de produção de conhecimento válida por si só e não como uma opção de saída para 

quando as possibilidades da pesquisa quantitativa se esgotam. 

O conhecimento produzido na pesquisa-ação é elaboração pessoal e prática do 

pesquisador que, ao refletir sobre suas experiências e histórias, torna-se protagonista da sua 

própria teoria, a partir de uma condição que lhe dá autoridade. Tecnicamente, a pesquisa-ação, 
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assim, é uma pesquisa com duplo objetivo: transformar a realidade e produzir conhecimentos 

relativos a essa transformação. 

 

 

3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Após a exposição sobre os princípios da pesquisa-ação, em que o nosso trabalho 

investigativo se ancora, passaremos a discutir o contexto, os participantes e as diversas fases 

que a compõem. De acordo com Allwright (1983, p. 191 apud SIQUEIRA, 2008, p. 40), a 

pesquisa de sala de aula é um tipo de investigação que trata a sala de aula de língua estrangeira, 

não apenas como “o ambiente a ser investigado, porém, e mais importante, como o objeto da 

investigação”. 

Os alunos e o processo de ensino-aprendizagem são o centro de atenção, e a metodologia 

de investigação tenta ampliar o entendimento sobre o processo, assim como introduzir 

mudanças que possam melhorá-lo, dando respostas às questões levantadas na pesquisa. 

 

 

3.3.1 A escola  

 

O estudo desenvolveu-se ao longo do ano letivo de 2014, na turma do 6º ano (5ª série 

na época) do Ensino Fundamental II, do colégio M, em Salvador, Bahia. O colégio M é a 

continuidade de outra escola, nascida na década de 70 como uma escola de base Montessoriana. 

No início dos anos 80, analisando o processo de aprendizagem de seus alunos e refletindo sobre 

o ensino, uma equipe de professoras e coordenadoras participaram de um Congresso de Escolas 

em São Paulo, onde conheceram práticas construtivistas já desenvolvidas pelas instituições do 

referido grupo. Ao retornarem do congresso, trouxeram para Salvador algumas dessas ideias e 

buscaram compartilhá-las com a direção e a equipe técnica da escola. Num contínuo processo 

de análise das práticas da escola, tomando os estudos dessa linha teórica como referência, 

instalou-se uma necessidade de mudança.  

Buscou-se então uma consultoria com a empresa Avante, que na época começava a atuar 

numa frente de formação em serviço de educadores, tomando os estudos do socioconstrutivismo 

como referência. Os professores passaram a ter encontros regulares com a equipe da citada 

empresa, tendo em vista conhecer os estudos de Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, entre outros. Durante os primeiros dois anos, os estudos foram principalmente 
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teóricos, gerando uma profunda inquietação na equipe de professores, mas poucas ações na 

prática. Alguns optaram por sair da escola e outros tiveram que ser afastados por não 

participarem das mudanças e discordar da nova proposta. 

A equipe precisava construir seus próprios caminhos de ensino, já que o lema maior da 

consultoria era não oferecer receitas prontas. Aos poucos, ficou evidente a necessidade de 

ajudar os professores na construção de seus próprios projetos didáticos que utilizariam nas suas 

aulas (esta alternativa metodológica foi proposta pelos próprios consultores). Após alguns 

cursos, congressos e seminários em que algumas das professoras e técnicos participaram, 

iniciou-se na escola um outro tipo de consultoria com a professora Maria Esther Soub, com 

vistas a ajudar os professores na construção de documentos de ensino que dariam forma às 

primeiras práticas construtivistas sistemáticas da escola. Vale ressaltar que a professora Soub 

era do Grupo de São Paulo e já tinha construído um razoável percurso de ensino apoiado nos 

estudos do construtivismo.    

O currículo da escola foi se transformando, as ações de ensino também e, junto com 

essas mudanças, saíram os livros didáticos para dar lugar a materiais produzidos pela equipe 

técnica e docente da escola em parceria com os professores. Esse foi um passo determinante 

para que a equipe pudesse colocar a sua marca, aprendendo a produzir seus próprios materiais 

de ensino em vez de recebê-los prontos para aplicá-los. Ante este novo desafio, o desconforto 

instalou-se novamente entre os professores e, por causa disto, a equipe técnica precisou tomar 

o processo de formação dos professores em suas mãos para ajudá-los a construir um outro 

percurso de aprendizagem a partir de um novo conjunto de princípios. Esse processo continua 

nos dias de hoje, já que um dos principais pilares nesta caminhada é o olhar no processo, numa 

busca contínua pela qualificação do ensino.  

 

 

3.3.2 A escola construtivista 

 

O construtivismo não é um método nem uma técnica. O construtivismo como forma de 

ensino não é uma metodologia, senão uma postura em relação à aquisição do conhecimento. É 

assim que, para Becker (1993, p. 88), o construtivismo significa: 

 

a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, 
o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele 
se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o 
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por 



66 

 

força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária 
ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há 
psiquismo nem consciência e, muito menos, pensamento.  

 
De acordo com Becker (1994) não podemos exagerar a importância da bagagem 

hereditária nem a do meio social. O pesquisador rejeita a ideia apriorista de que a bagagem 

hereditária já traz programadas as estruturas do conhecimento que se manifestam em estágios 

cronologicamente fixos determinados pelo amadurecimento. Da mesma forma, contesta a ideia 

do empirismo, segundo a qual a simples pressão do meio social sobre o sujeito determina nele 

as estruturas do conhecimento. O conhecimento não é preexistente nem é resultado da 

experiência direta; ele se dá a partir das ações e interações do sujeito com um novo objeto de 

conhecimento. Ter contato com o objeto de conhecimento não é o suficiente para adquiri-lo, é 

necessária a presença ativa do sujeito diante do conteúdo, e o agir sobre ele para transformá-lo. 

Para Piaget (1967), o conhecimento tem início quando a criança age assimilando alguma 

coisa do meio físico ou social. A criança constrói – daí o nome construtivismo – seu 

conhecimento em duas dimensões complementares, como conteúdo e como forma ou estrutura. 

A cada novo objeto de conhecimento, o sujeito tenta enquadrá-lo aos seus esquemas prévios, 

ou seja, assimilá-lo. Quando o esquema mental que o indivíduo possui não contempla a nova 

situação na qual é inserido, acontece um processo de desequilíbrio ou perturbação. Faz-se 

necessário, então, que o sujeito refaça seus instrumentos de assimilação em função da novidade. 

Na medida em que o sujeito da aprendizagem possa alterar suas estruturas para poder explicá-

lo, se dará um processo de reequilíbrio e posterior acomodação. Entende-se acomodação como 

um processo mental pelo qual os sistemas existentes vão modificar-se em função das 

experiências com o meio. Este novo conhecimento, agora acomodado, passará a fazer parte dos 

seus esquemas de conhecimento. É esta ação que refaz o equilíbrio perdido; porém, o refaz em 

outro nível, um equilíbrio mais consistente que o anterior, que fará com que as próximas 

assimilações sejam diferentes das anteriores. 

Então, podemos expor que a construção do conhecimento é um processo de 

desequilíbrio gerado pela presença do “novo”, e um posterior equilíbrio, o qual é alcançado 

depois da assimilação e posterior acomodação desse novo conhecimento. Este processo 

constitutivo não tem fim, e nem começo absoluto, e quanto mais complexas e profundas são as 

relações que o sujeito estabelece entre o conhecimento novo e o antigo, mais significativa é a 

aprendizagem.  

Se bem Piaget (1967) nunca negou a importância dos fatores sociais no 

desenvolvimento da inteligência, sua ênfase é colocada na interação do sujeito com o objeto 
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físico, acreditando que os conhecimentos são elaborados pela criança, de acordo com o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra. A visão egocêntrica que as crianças mantêm sobre o 

mundo vai, progressivamente, aproximando-se da concepção dos adultos, é dizer, vai se 

socializando. 

Enquanto isto, Vygotsky (ver capítulo 2.5) enfatiza a interação social e, precisamente 

por este motivo, constitui nosso referencial teórico na pesquisa. Discordamos de que a 

construção do conhecimento proceda do individual para o social. A criança já nasce num mundo 

social e vai formando uma visão deste através da interação com adultos ou crianças mais 

experientes. A construção do real é mediada pelo interpessoal antes de ser internalizada pela 

criança. Enfatizamos o aspecto interacionista, pois consideramos que todos os processos 

psicológicos superiores, tais como a comunicação, a linguagem e o raciocínio, são adquiridos 

primeiro em um contexto social para depois serem internalizados. Uma das contribuições 

essenciais de Vygotsky foi a de colocar esse sujeito como um ser eminentemente social e 

conceber o próprio conhecimento como um produto social (CARRETERO, 1997).  

Para Mario Carretero (1997, p. 10), o construtivismo pode ser definido como 

   
a ideia que sustenta que o indivíduo – tanto nos aspectos cognitivos quanto 
sociais do comportamento como nos afetivos – não é um mero produto do 
ambiente nem um simples resultado de suas disposições internas, mas, sim, 
uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da 
interação entre esses dois fatores. Em consequência, segundo a posição 
construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, uma 
construção do ser humano. 

 

Da mesma forma, o ser humano não atua diretamente sobre a realidade, senão que o faz 

por meio de esquemas que possuiu, representações de uma situação concreta ou de um conceito, 

que lhe permitem enfrentar situações iguais ou parecidas. Os esquemas são comparáveis a 

ferramentas e servem para uma função bem determinada. Os esquemas podem ser muito 

simples ou muito complexos e sua interação com a realidade faz com que mudem 

constantemente. Ou seja, as pessoas irão utilizando esquemas mais complexos ao terem mais 

experiência com determinadas tarefas. 

A concepção construtivista não é, no sentido estrito, uma teoria de tal ou qual autor, mas 

sim um conjunto articulado de princípios que funcionam como referencial, onde é possível 

diagnosticar e tomar decisões sobre o ensino. O sujeito constrói seu próprio conhecimento. “No 

mundo interno (endógeno) do sujeito, algo novo foi criado. Algo que é síntese do que existia, 

antes, como sujeito – originariamente, da bagagem hereditária – e do conteúdo que é assimilado 

do meio social (BECKER, 1993, p. 93). O sujeito, por força de sua ação assimiladora e 
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acomodadora, cria um outro, dentro dele mesmo, que não existia anteriormente. Portanto, a 

ação do sujeito constitui, correlativamente, o objeto e o próprio sujeito.  

Nessa perspectiva, considera-se fundamental que em uma escola construtivista o sujeito 

tenha a possibilidade de, diante de uma nova proposta de aprendizagem, explicitar e tomar 

contato com seus conhecimentos já construídos para então ser provocado a reconstruí-los. Uma 

escola construtivista é um espaço aberto ao questionamento, à indagação, à construção de ideias 

e de conhecimento e que leva em consideração os processos pessoais de aprendizagem de cada 

um. A escola põe o foco na aprendizagem dos alunos, acreditando na importância dos aspectos 

afetivos, cognitivos e sociais nesta tarefa. 

Para que a aprendizagem ocorra, o professor precisa considerar as demandas dos alunos, 

propor questões e desafios e pensar formas de promover ações que gerem aprendizado, criando 

contextos, planejando ações e desafiando os alunos nos seus conhecimentos. O educador deve 

dominar sua área do saber, além dos processos pelos quais o aluno aprende os mais diferentes 

conteúdos. O professor construtivista acredita que seu aluno é capaz de aprender sempre se 

estiver atento a duas dimensões: a estrutura prévia, ou seja, o professor precisa saber o que seu 

aluno já construiu até o momento, e o conteúdo. Nesta relação, professor e alunos se 

complementam, e o professor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além de aprender, 

passa a ensinar (BECKER, 1994). 

Na escola construtivista, os planejamentos privilegiam a interação dos alunos entre si 

no processo de construção do conhecimento, pois a aprendizagem entre pares é um dos pilares 

desta linha teórica. Na interação, os conflitos emergem e os aprendizes vão construindo 

estratégias pessoais para administrá-los. Nesse intercâmbio de informações, os sujeitos 

aprendem sobre o objeto de estudo, mas sobretudo aprendem a aprender, a interagir com os 

conhecimentos e com as pessoas. Os alunos são convidados continuamente a desenvolver ideias 

para ampliar seu processo autônomo de estudo e de resolução de conflitos. 

A escola aparece como mediadora na formação contínua dos alunos e dos professores, 

provocando-os sempre a refletir sobre a ação docente, tendo em vista ajustar os processos de 

ensino. Nesse ambiente contínuo e fértil de aprendizagem, todos os envolvidos no ato educativo 

são chamados a pensar na qualificação das estratégias de ensino. Ser construtivista é ser uma 

escola que cuida e que se interessa pelas histórias de cada um, levando em consideração os 

dados emergentes dessas narrativas no planejar de suas ações de ensino. O interesse pelo sujeito 

e seus processos pessoais está no centro do trabalho.    

A sala de aula é lugar de ações pensadas e organizadas e onde o docente deve planejar 

com rigor profissional as ações de ensino. É um lugar pulsante mediado por uma gestão 
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compartilhada com os aprendizes que apresentam seu pensar o todo tempo. Para que a explosão 

de pensamentos emergentes dos sujeitos pensantes que compõem a cena pedagógica 

construtivista tenha lugar e possa se transformar em conhecimentos, é fundamental que os 

professores conheçam bem os conteúdos didáticos relativos ao ensino de cada objeto a ser 

construído. Faz-se necessário também que o professor saiba que ele é um dos mediadores das 

aprendizagens em um lugar onde todos os alunos precisam ter voz.     

Vários alunos de inclusão compõem o quadro de estudantes do colégio M, e variadas 

são as questões que os transformam em sujeitos que demandam um olhar diferenciado. Tanto 

do ponto de vista dos seus diagnósticos como das suas histórias de aprendizes, se faz necessário 

um plano diferenciado em maior ou menor medida para estes alunos com necessidades 

especiais. Há sujeitos autistas com uma forte inclinação para aprender línguas estrangeiras, 

assim como há sujeitos disléxicos para os quais o estudo de uma segunda língua constitui um 

enorme desafio. Leva-se em consideração, em primeiro lugar, as habilidades já construídas por 

esses sujeitos para logo fazer as adaptações necessárias. Há adaptações no tempo de estudo, na 

complexidade das tarefas, dos conteúdos, na forma de participar dos projetos e na forma de 

avaliá-los. Em uma cena de filme produzido e encenado pelos alunos do 9º ano de espanhol 

(novela mexicana), um dos alunos especiais, que tem traços de autismo, atuou como um dos 

personagens e pôde ler seu texto num celular que era um dos elementos da cena usado por outra 

aluna que contracenava com ele. Essa foi uma estratégia encontrada pelo próprio grupo para 

resolver a falta de condição do aluno autista de memorizar seu texto e dizê-lo sem ajuda, no 

momento da cena. A escola considera que sempre existe alguma forma de incluir o sujeito 

especial nos trabalhos, mas, para tanto, é preciso contar com ajuda dos vários profissionais, da 

família e dos próprios colegas.  

 

 

3.3.3 Os trabalhos com projetos pedagógicos 

  

Na Pedagogia de projetos a relação ensino-aprendizagem é voltada para a construção do 

conhecimento de maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada, envolvendo efetivamente 

a participação dos alunos num processo mútuo de troca de experiências. Desta forma, a 

aprendizagem se torna prazerosa, pois ocorre a partir dos interesses dos envolvidos no processo 

e da realidade em que estes estão inseridos. 

Então, tanto no construtivismo como na pedagogia de projetos, o educando é o próprio 

agente de seu desenvolvimento; o conhecimento é assimilado de maneira própria, mas sempre 
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com a mediação do professor. O aluno passa a aprender “participando, vivenciando 

sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir 

determinados objetivos. Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada” (LEITE, 1996, 

p. 62). Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, de levantar dúvidas, 

de pesquisar e de criar relações que incentivam novas descobertas e reconstruções de seu 

conhecimento, enquanto que o professor deve ser capaz de criar situações de aprendizagem cujo 

foco esteja nas relações que se estabelecem no processo, cabendo a ele realizar as mediações 

que julgue necessárias para que o aluno possa encontrar sentido no aprendizado. 

Durante o ano de 2014, foram realizados dois projetos pedagógicos com os alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental II do colégio M, um para cada semestre. No primeiro semestre, 

no projeto “Entrevista”, os alunos planificam, constroem e levam a cabo uma entrevista, na 

escola, com uma pessoa nativa de algum país que tenha o espanhol como língua oficial. Nosso 

interesse neste projeto específico foi observar como o envolvimento dos alunos, nas etapas de 

construção do projeto e na sua finalização (a entrevista em si), pode colaborar para a tomada de 

consciência a respeito das diferenças culturais, servindo de instrumento para torná-los mais 

capazes de aceitar os outros, desmistificar estereótipos e promover uma reavaliação de 

conceitos. 

As mudanças que aconteceram nos conceitos de nossos alunos foram medidas através 

de questionários e entrevistas aplicados em dois momentos diferentes do curso escolar: o 

primeiro questionário no início do ano, no mês de janeiro, quando ainda não tiveram contato 

com a língua/cultura espanhola, e um segundo questionário ao final do primeiro semestre, no 

mês de outubro, uma vez finalizado o projeto.  

 

 

3.3.3.1 Projeto Entrevista 

 

O projeto “Entrevista”, que também faz parte do trabalho realizado a pedido da revista 

Nova Escola (ver introdução) e está disponível no site da mesma, foi desenvolvido no primeiro 

semestre de 2014 e consta de 6 etapas: 

 

 

1ª etapa: 

Investigando os interesses do grupo.  
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Informe aos alunos que, neste semestre, eles irão realizar entrevistas em espanhol com pessoas 

que vivem em outros países da América Latina e/ou Espanha, através de e-mail (escrita), Skype 

ou Hangout (oral), assim como entrevistar um falante de espanhol que more no Brasil (ao vivo). 

Nestas atividades, a turma poderá desenvolver ou ampliar o contato com a língua espanhola. 

Algumas destas entrevistas serão filmadas e postadas no site da escola. Explique aos alunos que 

o objetivo da atividade é conhecer a cultura de outros países e divulgá-la aos colegas de colégio.  

Para começar a atividade, proponha que os alunos façam um levantamento de temas e países 

que lhes interessem e sobre os quais gostariam de ampliar seus conhecimentos. Podem falar 

sobre aspectos culturais, música, esporte, atualidades, etc. Conforme a turma elencar suas 

preferências, faça uma lista no quadro e eleja com eles os assuntos, países e possíveis 

entrevistados.    

 

2ª etapa: 

Situando o contexto geográfico. 

Após definição dos assuntos, países e possíveis entrevistados, recorra a um mapa-múndi e peça 

que os alunos observem os diferentes países da América Latina e Espanha e situem seus 

entrevistados neles. Aproveite para contextualizar a atividade, mostrando à classe que, em 

quase todos os países de América Latina, a população fala espanhol, ainda que haja várias 

diferenças no sotaque, entonação da fala e vocabulário. Aclare ainda que na Espanha, além do 

castelhano (a língua que vamos estudar), fala-se galego, catalão e basco; assim como quéchua, 

aimará e Guarany, entre outros, na América Latina. 

 

3ª etapa: 

Aproximando-se dos gêneros. 

 Como o produto final deste projeto é uma entrevista, apresente aos alunos algumas referências 

desse gênero textual. Divida a turma em grupos e distribua a eles entrevistas publicadas em 

sites ou revistas de língua espanhola. Opte por textos sobre pessoas conhecidas da turma 

(cantores, atores, jogadores de futebol) para facilitar a compreensão, já que os alunos são 

leitores iniciantes da língua espanhola.  

Promova situações de análise da estrutura textual das entrevistas. Ajude os estudantes a 

observar que este gênero se organiza de perguntas e respostas que podem ser mais curtas e 

superficiais ou mais longas e profundas, dependendo do propósito comunicativo. 

Faça junto com o grupo uma lista de características observadas por meio da análise e solicite 

que anotem nos seus cadernos para futura consulta no momento da produção.  
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4ª etapa: 

Escolhendo o entrevistado. 

Recorra à lista de possíveis entrevistados e temas, feita anteriormente, e eleja, junto com o 

grupo, uma pessoa para entrevistar por e-mail (perguntas e respostas por escrito), outra para 

marcar um encontro por Skype ou Hangout (perguntas e respostas escritas e orais) e uma última 

pessoa que possa ser entrevistada ao vivo (oralmente) na escola. 

Os critérios usados para a escolha podem variar: maior interesse da turma na pessoa ou no 

trabalho que realiza; proximidade dos alunos com algum dos entrevistados; conhecimento de 

blogs, twiter, mail ou msm dessas pessoas; disponibilidade delas para a entrevista etc. 

 

5ª etapa: 

Pesquisando para entrevistar.  

Escolhida a pessoa e o tema da entrevista, peça que a turma faça um levantamento de materiais 

de leitura sobre o primeiro entrevistado e o tema em questão na internet e biblioteca da escola. 

Leiam juntos esse material, destacando as informações que podem ajudá-los a elaborar 

questionamentos.  

Para facilitar, leve textos, links para blogs, sites ou twiter sobre o entrevistado e o tema 

escolhido e leia junto com o grupo, ampliando o repertório de informações que vêm 

organizando. 

 

6ª etapa: 

Preparando entrevistas. 

Organize-os em grupos e proponha que façam uma primeira lista de possíveis perguntas, a partir 

das leituras feitas nas aulas anteriores. Essa lista deve ser na língua materna, tendo em vista 

favorecer que perguntem o que realmente se interessam em saber. A escrita na língua espanhola 

poderia levá-los a escrever poucos questionamentos por causa de possíveis dificuldades. 

Ofereça ao grupo palavras que estão relacionadas com a temática que estão pesquisando e, 

ainda, questionamentos escritos em espanhol para que conheçam a estrutura das frases 

interrogativas nesta língua. Por exemplo: dados pessoais (nombre, apellido, sobrenombre, 

dirección, calle, escuela); parentesco (madre, padre, hermano); profissões (ama de casa, 

empleado, jubilado); tratamento formal (usted) ou informal (tú, vos); gostos ou preferências 

(me gusta/legusta).   

Ainda organizados em grupos, proponha que passem as perguntas para a língua espanhola. 
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Solicite que cada grupo socialize as suas perguntas e então façam uma lista geral com as 

primeiras prováveis perguntas. Proponha que anotem nos cadernos, pois as mesmas serão 

retomadas para serem revisadas.  

 

7ª etapa: 

Entrevistando.  

A primeira entrevista acontecerá via e-mail. Os alunos elaborarão um e-mail grupal, com todas 

as perguntas em espanhol, direcionado ao entrevistado, que deverá responder via e-mail com 

cópia para todos os alunos. A leitura das respostas será feita pelos alunos individualmente na 

sua casa, para depois, na escola, fazerem uma leitura geral comentada do e-mail resposta. 

Serão analisadas se as respostas foram compreendidas pelo entrevistado e se as respostas foram 

as esperadas. Analisar quais são aquelas perguntas que podem ser reutilizadas na próxima 

entrevista. 

A segunda entrevista será via Skype ou Hangout. Para chegar a ela, devem ser seguidas as 

etapas 5ª e 6ª tendo em conta o novo entrevistado e o novo tema. Esta entrevista constará de 

uma parte escrita e outra oral, realizada on-line com alguma pessoa diretamente de um país da 

América Latina ou Espanha. Cada aluno ficará responsável pela realização de uma ou duas 

perguntas. A entrevista poderá ser gravada para depois poderem voltar àquelas partes que foram 

difíceis ao entendimento.   

A terceira e última entrevista será ao vivo. Para isso, o primeiro passo é contatar o entrevistado. 

Explique aos estudantes que eles devem elaborar um convite, colocando o motivo da entrevista, 

a data e o lugar, e enviar ao entrevistado. É interessante que o professor ou coordenador entre 

em contato previamente com o entrevistado e explique qual a demanda dos alunos. 

Agendada a entrevista, explique como será o procedimento; a realização de um ensaio pode 

diminuir o nervosismo. Escolha um aluno para dar as boas-vindas ao entrevistado e fazer sua 

apresentação. Diga a eles que a melhor opção para uma boa entrevista é se guiar pelas perguntas 

elaboradas, e, caso surjam outros questionamentos, fazê-los ao longo da conversa, sempre em 

espanhol. Da mesma forma que na entrevista anterior, cada aluno será responsável pela 

realização de uma ou duas perguntas, numa ordem preestabelecida. No final da entrevista faça 

um “ping-pong” de perguntas e respostas rápidas. 

Acompanhe a entrevista com a turma e filme-a para que, posteriormente, possam assisti-la e 

transcrever algum trecho que achem interessante para ser trabalhado em maior profundidade.  
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8ª etapa: 

Editando a entrevista. 

Terminada a entrevista, é hora de editá-la.  

O resultado da entrevista feita por e-mail será um texto corrido que pode ser publicado no site 

da escola. Algumas perguntas podem ser excluídas da publicação. Peça aos alunos que releiam 

as perguntas e respostas e as organize de modo a tornar o texto claro e atraente.  

A entrevista feita pelo Skype ou Hangout pode, também, ser colocada no ar em vídeo. Para isso 

será necessário o uso de programas de editoração de imagens e legendas como o Windows 

Movie Maker. 

 

Produto final: 

Como fechamento do projeto, um trecho da entrevista filmado e legendado será colocado no 

site da escola e posteriormente utilizado, no segundo semestre, no projeto “A la mesa”, como 

parte integrante de um programa culinário (vídeo) em espanhol. 

 

Avaliação: 

Avalie o produto final do projeto (texto, vídeo e transcrição), assim como todas as etapas da 

sequência didática. Leve em consideração se o aluno participou das tarefas propostas, se 

apresentou clareza na organização de textos escritos e se fez uso das expressões orais adequadas 

no contexto das entrevistas. Faça uma roda no final do semestre para avaliar o que aprenderam, 

o que gostaram, o que não gostaram, e discuta, com os alunos, possíveis melhoras no projeto. 

Anote as intervenções que forem necessárias, para utilizá-las em próximos planejamentos. 

 

 

3.3.4 Os alunos 

                      

A turma do 6º ano do Ensino Fundamental II do colégio M do ano 2014 é um grupo 

constituído por 27 alunos, em sua maioria, que estudam no colégio M desde a educação infantil, 

uma pequena parte que entrou no Ensino Fundamental I, uma aluna que cursa seu primeiro ano 

na escola e, finalmente, uma aluna que ingressou no meio do ano. Existem alguns casos de 

alunos que requerem algum tipo de adaptação especial em suas atividades ou avaliações e três 

alunos de inclusão mais severa. Devido a que não contávamos com esta informação no início 

do ano, não foram providenciadas as adaptações pertinentes nos questionários do começo do 

ano e, por esta razão, as respostas obtidas a partir deles não serão consideradas para fins 
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estatísticos, assim como os dados provenientes da aluna, mencionada anteriormente, que entrou 

na turma no meio do ano e não participou do primeiro questionário. Consequentemente, serão 

contabilizados um total de 23 alunos parceiros de pesquisa. 

De acordo com os dados proporcionados pela escola, na sua maioria, são alunos muito 

acompanhados e apoiados pelos pais, os quais participam e valorizam a escola. De maneira 

geral, são pessoas de classe média alta, alguns filhos de professores universitários e outros de 

profissionais que trabalham na área das ciências Humanas, a maioria imersa num universo 

cultural provido de ofertas no campo da literatura, cinema, música, teatro e, ainda, de viagens 

– costumam viajar com frequência. Neste ponto, poderíamos dizer que a escola considera 

importantes essas viagens para a formação integrada dos alunos e costuma apoiá-los. São 

sujeitos que, de maneira geral, estão se constituindo como estudantes interessados desde o 

segundo ano do ensino fundamental.  

Pode-se afirmar que são alunos atentos às questões do mundo, pois são convidados, pela 

escola e por suas famílias, a compreender a dinâmica mundial da qual fazem parte. É seu 

primeiro ano da disciplina espanhol e desde o primeiro dia de aula se mostraram receptivos e 

curiosos. 

 

 

3.4 AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa-ação, por abordar processos em ação e por trabalhar com a realidade e sua 

complexidade, se compõe de diversas etapas metodológicas, cada qual correspondendo a um 

dispositivo de investigação com uma finalidade predeterminada ou definida por questões 

emergentes da etapa anterior. As etapas que constituem nossa pesquisa são: (1) o questionário 

inicial; (2) o questionário final; (3) a entrevista; e (4) o tratamento e análise dos dados.    

No primeiro dia de aula, aproveitando o entusiasmo dos alunos em conhecer a nova 

disciplina e incentivando sua participação, após uma breve apresentação do professor e 

explicitados os motivos da pesquisa, é aplicado o questionário inicial. O mesmo consta de 

15(quinze) questões, entre abertas e de múltipla escolha. Participaram dele o total dos alunos 

presentes nesse dia, 26 alunos, inclusive aqueles que não participariam estatisticamente da 

pesquisa (alunos de inclusão).  

Além de registrar brevemente os dados pessoais dos informantes, o primeiro 

questionário solicitava algumas informações dos pais dos alunos, como nível acadêmico ou 

profissão. As perguntas referidas aos estudantes abordavam temas como língua, conhecimentos 
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de espanhol, cultura, gostos e preferências de ensino. O questionário final, constando de 16 

questões, similares às do questionário inicial, foi aplicado em outubro, após a finalização do 

projeto “Entrevista”.  

Todos os questionários preenchidos no mês de janeiro constam no Anexo 1 

(questionário 1) e aqueles aplicados em outubro de 2014 no Anexo 2 (questionário 2). Os 

questionários se encontram sem a identificação dos participantes, sendo que, no corpo do 

trabalho, cada aluno é identificado através de um nome fictício. 

No intuito de discutir mais profundamente as informações e os temas abordados nos 

questionários, fizemos uso de um outro instrumento de coleta de dados, a entrevista, na qual, 

alunos selecionados foram solicitados a ampliar algumas respostas expostas com anterioridade. 

A escolha dos estudantes a serem entrevistados seguiu um critério prático, no sentido de 

favorecer aqueles cujas respostas pudessem trazer aportes significativos ao nosso trabalho. 

Foram entrevistados, além dos alunos selecionados desta forma (5), aqueles outros que 

manifestaram interesse, como uma forma de estímulo e reconhecimento ao grupo. As 

entrevistas também serviram para aproximarmos um pouco mais das crenças e dos valores 

presentes nos alunos e de como cada um deles entende o significado de aprender uma outra 

língua. As entrevistas foram gravadas em vídeo e depois transcritos os trechos mais 

interessantes ou relevantes. Foi um encontro com cada aluno selecionado, onde puderam 

ampliar seus pontos de vista abertamente. 

Tanto os questionários como as entrevistas foram conduzidos em português para que os 

alunos pudessem se expressar com mais confiança e liberdade. Os dados coletados foram 

usados na confecção de gráficos estatísticos que serviram na análise posterior, no capítulo 4, a 

seguir.      
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, a partir dos resultados obtidos, e de acordo com os objetivos do presente 

trabalho, que visa analisar de que modo as vivências dos alunos na sala de aula de língua 

estrangeira/espanhol de uma escola construtivista colaboram com um maior comprometimento 

dos educandos como indivíduos capazes de atuar de forma crítica e intercultural no mundo de 

hoje, apresentaremos algumas das interpretações possíveis para os dados apresentados nesta 

seção.  

 

 

4.1 INDO AO ENCONTRO DE OUTRAS CULTURAS – AS PRIMEIRAS PERGUNTAS 

 

Já senti na própria pele como o encontro entre duas culturas pode ser curioso, 

interessante, engraçado, difícil ou constrangedor, mas sempre enriquecedor. Algumas dessas 

vivências levo a minhas aulas para mostrar aos alunos como a cultura dos povos se reflete na 

língua, nas regras de convivência, nos gestos, na forma de se fazer presente no mundo e de se 

relacionar com os outros. Algumas histórias podem servir de exemplo.  

 

 

4.1.1 O caranguejo 

 

Nunca tínhamos comido caranguejo, mas, se estava em todos os barzinhos, devia ser 

bom; por isso, pedimos um para cada um. Éramos seis adolescentes argentinos com fome. 

Quando chegou à mesa, junto com um pedaço de madeira, ficou claro que a ideia era bater forte 

no centro do bicho e comer o que estava dentro. Bati. Quebrei o corpo do caranguejo e comi 

tudo o que apareceu na minha frente. Não sobrou nada. Não gostei. Ninguém gostou. A moça 

da mesa de trás, sem falar nada de espanhol e rindo, me disse que eu tinha comido toda a sujeira 

do caranguejo e que tinha deixado o mais gostoso sem comer: as pernas (que rapidamente soube 

que eram as “patas” do animal) e a boca (que sabia o que era, mas não comi, preferi comer a 

“pinza”3, que tinha mais carne).  

 

 

                                                           
3 A “pinza” do caranguejo é chamada de “boca” na Bahía. 
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4.1.2 O queijo 

 

Deitados na areia, um menino nos tirou do sono aos gritos de “A zanahoria...A 

zanahoria”. Aborrecidos, pensamos que os brasileiros eram muito loucos para comer vegetais 

na praia ou, sabendo que nós argentinos éramos exageradamente carnívoros, podia ser que os 

vegetarianos tivessem uma representação maior em outros países. Nosso aborrecimento 

diminuiu quando o menino chegou mais perto e nos mostrou o que realmente vendia. Ficamos 

amigos logo e alguém do grupo lhe deu de presente uma camisa do Boca Juniors. Nos últimos 

dias em que estivemos na ilha de Itaparica, foi muito legal vê-lo passar com nossa camisa e 

saber o que gritava. Foi ele que nos explicou que o queijo coalho fica melhor quando “assa na 

hora”.  

 

 

4.1.3 O beijo  

 

Na Argentina, os homens se saúdam com um beijo no rosto. Quando cheguei para morar 

definitivamente em Salvador, minha namorada quis me apresentar a todos seus amigos, mas os 

brasileiros que eu tentava cumprimentar fugiam de meu beijo, se esquivavam, viravam o rosto 

e arqueavam o corpo de maneira tal que terminava beijando, com sorte ou não, o pescoço deles.  

 

 

4.1.4 Tinha uma praca na porta 

 

Minha namorada e suas amigas estalaram na gargalhada. Isso não deveria ser feito com 

alguém que acabou de deixar parentes e amigos para enfrentar uma outra terra e uma outra 

língua por ela. Depois ela pediu desculpas (as amigas não) e me explicou o porquê: “somente a 

gente que não sabe falar diz praça”. E eu não podia dizer praca se queria encontrar um emprego 

bom e poder andar com ela, com as amigas dela e os namorados das amigas dela, que não diziam 

praca, nem probrema.  

– Eu nunca vou dizer probrema, porque em espanhol se diz problema, igual que em 

português.  

– Mas placa também se diz placa em espanhol, por que você disse praca, então? 

É que quando cheguei ao Brasil, percebi que algumas palavras em português eram muito 

parecidas, tendo, em alguns casos, que substituir apenas uma letra. Dessa forma, plato em 
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português era prato, plata era prata e a plaza se convertia em praça (a mudança de z para ç não 

era perceptível ao meu ouvido nesse momento).  

Eu mudei pl por pr e estive falando português até o dia em que decidi ir ao museu. 

Estava fechado e voltei mais cedo, minha namorada, que era baiana, estava ainda com suas 

amigas porque a gente tinha marcado para sair no final do dia. Ela achou que eu tinha feito 

alguma coisa errada para não poder entrar no museu, já que nesse horário o museu não podia 

estar fechado, e me perguntou como eu podia ter certeza disso. A minha resposta foi o início 

das gargalhadas e o título desta história.  

Eu não estava errado, minha hipótese tinha estado certa até aquela tarde. A partir desse 

momento é que eu tive que reformular minha hipótese para que pudesse dar conta daquela nova 

situação. 

Hoje, atuando como professor de espanhol, quando meus alunos dizem lo amigo em 

lugar de el amigo, lembro daquele dia e da minha frustração. Ora, se “a amiga” se diz la amiga, 

“as amigas” passa a ser las amigas e “os amigos” são los amigos; como deveria ser “o amigo”?  

A lógica deles está certa e eles estarão certos até que entrem em contato com uma 

situação que não possa ser explicada pela sua hipótese e sejam conduzidos a construir uma nova 

hipótese que consiga dar conta do problema. No meu caso foi a gargalhada da minha namorada 

que fez isso de uma forma pouco agradável. Não é isso o que pretendo com meus alunos, ao 

contrário, eu quero estimular a construção dessas pontes com o português, onde o erro faz parte 

do processo, para que sejam capazes de aprender uma nova língua a partir de seus 

conhecimentos prévios e de suas experiências na própria língua. 

 

 

4.2 O PRIMEIRO QUESTIONÁRIO  

 

Conforme mencionado no capítulo anterior (3.4), a primeira pergunta do questionário 

individual 1, aplicado em janeiro de 2014, teve a intenção de registrar brevemente dados 

pessoais dos alunos com a finalidade de identificá-los, sabendo que algumas das respostas 

seriam assunto de entrevistas posteriores.  

A segunda questão pretendeu obter informações sobre a formação acadêmica dos pais, 

na tentativa de identificar as famílias e o nível de constituição formal delas, já que, muitas vezes, 

este pode influenciar na ideia que se tem de cultura e de seu valor. No momento da aplicação 

do questionário, alguns alunos demonstraram certa dificuldade em lembrar qual era o 

verdadeiro nível de formação educacional do pai ou da mãe. Ante esta situação, foram 
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conduzidos a completar o questionário com os dados que soubessem, deixando em branco 

aqueles que ofereciam certa dificuldade. Por sorte, estes e outros dados puderam ser 

incorporados à pesquisa em entrevista com a coordenação da escola, ajudando a delinear, 

mesmo que superficialmente, o perfil das famílias envolvidas. 

A partir destas informações, podemos afirmar que a maioria dos responsáveis possui 

grau superior completo e desenvolve profissões das mais diversas, que, às vezes, tem a ver com 

sua formação acadêmica e outras tantas, não. Entre eles, encontram-se 14 empresários, 7 

advogados, 6 professores universitários, 5 administradores, 4 engenheiros, 3 donas de casa, 2 

dentistas, 2 bancários, 1 enfermeira, 1 arquiteto, 1 policial, 1 secretária, 1 escritor, 1 jornalista, 

1 pedagoga, 1 vendedor e 1 funcionário de governo. São famílias que detêm uma condição 

econômica confortável, com um único caso de aluno com bolsa por questões financeiras. 

 A turma da 6o Série do Ensino Fundamental II do Colégio M, de 2014, é um grupo 

constituído por 27 alunos, com idades de 10 e 11 anos, entre os quais há uma aluna que 

ingressou no meio do ano e, por isso, não participou da primeira parte da pesquisa; outros 3 

alunos de inclusão que, por terem tempos de aprendizado diferentes e precisarem de atividades 

adaptadas, não serão considerados estatisticamente. Em consequência, será 23 o número de 

alunos que aparecem nas tabelas e gráficos. 

A maior parte deles diz nunca ter estudado espanhol, salvo dois casos: nossa aluna 

cubana que, logicamente, aprendeu a língua no seu país de origem, e uma das alunas 

provenientes de outra escola, onde estudou por 1 ano a língua espanhola, já que a disciplina 

fazia parte da grade curricular daquela instituição. O gráfico 01 apresenta-se da seguinte forma:  

 

Gráfico 01 – Alunos que já estudaram espanhol. 
 
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

SIM
9%

NÃO 
91%

Você já estudou espanhol?

SIM NÃO
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É importante frisar que o estudo de espanhol por parte destas duas alunas aconteceu 

dentro das suas escolas e não em centros de estudos externos a elas. Portanto, podemos inferir 

que a decisão da língua foi da escola e não escolha das alunas.  

Desta forma, podemos afirmar que, com exceção dos casos mencionados anteriormente, 

nos encontramos frente a uma turma de iniciação no estudo do espanhol como língua 

estrangeira, no seu primeiro ano de contato com a língua que, no caso do colégio M, se estenderá 

até a 8ª série do ensino fundamental II, totalizando 4 anos. 

Diferentemente do que acontece com o espanhol, o inglês é oferecido pela escola a partir 

de suas turmas iniciais (Grupo I) e, nos últimos anos, acompanhando uma tendência das escolas 

privadas em Salvador, vem aumentando sua carga horária progressivamente desde as primeiras 

turmas. Corroborando o pensamento das escolas quanto à importância da língua inglesa na 

educação formal, quando perguntados se estudavam outra língua fora da escola, 61 % dos 

alunos responderam afirmativamente (ver Gráfico 02), confirmando ser o inglês a língua 

escolhida nos outros casos, com exceção de um, em que a língua selecionada foi o francês. O 

tempo de estudo da língua oscilava entre 1 e 4 anos. Se temos em conta que as idades dos alunos 

se encontram entre 10 e 11 anos, podemos pensar que boa parte deles começou a estudar inglês 

em cursos independentes quando estavam com 6 ou 7 anos. 

 

Gráfico 02 – Alunos que estudam ou estudaram outra língua. 
 

 

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 
 

Esta preferência dos pais, dos alunos e da escola não é fortuita, já que o ensino de língua 

inglesa movimenta uma indústria multibilionária, altamente competitiva destinado a “um 

público de alguns bilhões de pessoas em praticamente todas as partes do planeta” (SIQUEIRA, 

SIM
61%

NÃO 
39%

Você estudou ou estuda outra língua?

SIM NÃO



82 

 

2008, p.79), tornando-o “uma mercadoria altamente valorizada, principalmente em países 

periféricos como o Brasil” (RAJAGOPALAN, 2002 apud SIQUEIRA, 2008, p. 15). Nos 

próprios documentos brasileiros elaborados com a intenção de nortear o ensino de LE, “as 

línguas estrangeiras foram tratadas de forma a reforçar a hegemonia do inglês” (PARAQUETT, 

2010, p.131).  

Quando os alunos foram questionados sobre a escolha, as respostas foram as típicas e 

consagradas, que não por isso deixam de ser verdadeiras, colocando a língua inglesa como 

fundamental para os estudos, a faculdade, o trabalho e as viagens. Com respeito a esta última 

ponderação, pode ser justificada se observarmos o Gráfico 03, no qual visualizamos que, dos 

alunos da turma, 61% já visitaram ou moraram em outro país, destacando-se os Estados Unidos 

por aparecer em mais da metade das respostas afirmativas. Entre os demais países mencionados 

se encontram Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Cuba, Espanha, México e Uruguai.   

 

Gráfico 03 – Alunos que já visitaram ou moraram em outro país.  
 

 

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

 Esse resultado confirma o que já foi discutido anteriormente sobre o perfil da instituição 

e dos alunos que a frequentam. São estudantes que pertencem a uma classe social de alto poder 

aquisitivo e, em muitos casos, estão acostumados a viajar junto com seus pais. É importante 

destacar que a diretoria do colégio reconhece e apoia este tipo de oportunidade para seus alunos 

e, também, para seus professores. Os professores da escola já tiveram oportunidade de participar 

de duas viagens de formação com a escola, uma para São Paulo e outra para Recife, sendo a 

cultura a pauta de formação escolhida pela instituição nestes casos. 

SIM
61%

NÃO 
39%

Você visitou ou morou em outro país?

SIM NÃO
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 Viajar para outros países, ver diferentes culturas e outras formas de interpretar o mundo, 

é um fator motivador para o estudo de um idioma como o espanhol, que tem um lugar 

fundamental na hora da comunicação. Se observamos a lista de países visitados pelos alunos, 

coisa que foi feita junto com eles em uma das aulas iniciais, veremos que a maior parte tem o 

espanhol como língua oficial e, no caso dos Estados Unidos, onde (ainda) não é oficial, os 

próprios alunos que já viajaram observaram, e puderam compartilhar com seus colegas, a 

penetração que tem a língua espanhola e como se torna um veículo fácil para eles 

compreenderem e se fazerem entender através dela, mesmo sem a terem estudado ainda. Assim, 

pudemos apresentar e colocar o espanhol como uma língua de encontro, de aproximação e 

acesso ao mundo.  

Mesmo sendo alunos que viajam e têm acesso a todo tipo de informações, seu 

conhecimento dos países que falam espanhol se reduzia a uns poucos. No momento do 

questionário, foi explicado que a pergunta estava se referindo aos países que, além de falar 

espanhol, têm o mesmo como língua oficial. Quando perguntados a respeito, estas foram as 

respostas: 

 

Gráfico 04 e Gráfico 05 – Conhecimentos dos alunos acerca da Espanha e de Cuba.  

 

  
 

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 
 

Nestos primeiros casos apresentados, sendo o nome do país o mesmo que da língua e 

tendo uma nova companheira que chegou este ano na escola proveniente de Cuba, se justifica 

o alto número de respostas positivas. É interessante destacar que esses 4% (Gráficos 04 e 05) 
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equivalem apenas a um aluno, o qual contestou que na Espanha não se falava espanhol, mas, 

que não é o mesmo que errou no caso de Cuba.  

 

Gráficos 06 e 07 – Conhecimentos dos alunos acerca da Argentina e do México. 

 

  
 
Fonte: Questionário 1 (2014). 

 

Também podemos considerar como adequado às nossas expetativas o número de alunos 

que conhecem a língua falada na Argentina e no México (Gráficos 06 e 07), tendo em conta 

que nunca se dedicaram ao estudo formal dela, porém, na justificativa dos próprios estudantes, 

conhecida através do futebol, no caso de Argentina, ou, no caso de México, pelas novelas que 

são divulgadas em quantidade na televisão brasileira. 

  

Gráficos 08, 09 e 10 – Conhecimentos dos alunos acerca da França, da Itália e dos Estados 
Unidos. 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 
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Nos gráficos 08, 09 e 10 podemos observar que quando nos referimos a países que não 

falam espanhol, mas são reconhecidos pela sua influência histórica e política no mundo atual e 

identificados com uma língua oficial de relevância mundial, a porcentagem de respostas certas 

aumenta.  

Os resultados para Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia podem ser observados nos 

gráficos abaixo: 

 

Gráficos 11, 12, 13, 14 e 15 – Conhecimentos dos alunos acerca do Paraguai, Uruguai, Chile, Peru 
e Bolívia. 
 

  
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

O conhecimento demonstrado acerca destes cinco países foi insuficiente (menos do 50 

% da turma), mas superior a Equador, Colômbia, Nicarágua e República Dominicana (Gráficos 

16, 17, 18 e 19). 
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Gráficos 16, 17, 18 e 19 – Conhecimentos dos alunos acerca do Equador, Colômbia,                     
Nicarágua e República Dominicana. 
 

 

  
 

  
  

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 
 

Quando questionados se existia um país que falava um espanhol melhor, ficou evidente 

a preferência dos alunos da instituição pela variante peninsular (Gráfico 20). O resultado mostra 

que, dos 23 alunos, 65% se identificaram com a variante peninsular, somente 9% com a 

Argentina. Apenas 26% não coincidem com a superioridade de alguma variante ou ainda não 

se identificaram com nenhuma. Dois alunos colocaram mais de uma variante, mas informaram 

que consideravam a Espanha como primeira, e mais importante, alternativa. Para fins 

estatísticos foi considerada a primeira variante escolhida. Não houve nenhuma sugestão. 

Normalmente, os alunos que não conhecem as variantes do idioma optam por aquela que é mais 

divulgada.  

O discurso da maioria dos alunos para escolher o espanhol peninsular foi ser a Espanha 

o país onde teve origem a língua e os demais países somente falarem espanhol por terem sido 

colonizados por ela. Um dos alunos foi ainda mais longe, demonstrando um pensamento 

interessante sobre a formação de uma língua, ao explicar que foi da Espanha de onde veio o 
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espanhol original, o que fizeram os outros países foi aprender o idioma com os espanhóis e 

ainda misturá-lo um pouco com suas próprias línguas. 

 

Gráfico 20 – Prestígio das variantes do espanhol. 
 

 

 
 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

Dos alunos que escolheram a Argentina, uma das justificativas foi por considerar o 

espanhol da Argentina mais fácil, o que facilitaria seu aprendizado. Contrariamente, os alunos 

que disseram que não existe um espanhol melhor que outro, mesmo sendo em um número 

menor, utilizaram diferentes e potentes argumentos para justificar sua escolha, entre elas: “todos 

os países falam espanhol igualmente”, “todos falam a mesma língua”, “o que muda é o sotaque”, 

“lugares diferentes falam o espanhol com sotaque diferente e têm um modo de vida diferente”, 

“pois mesmo o espanhol seja uma língua, cada país tem seu jeito de falar espanhol, como o 

português no Brasil e no Portugal”.  

 

 

 

 

 

 

 

NÃO EXISTE
26%

ESPANHA
65%

ARGENTINA
9%

Em sua opinião, existe um país que fale melhor o espanhol? 
Qual?

NÃO EXISTE ESPANHA ARGENTINA
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Gráfico 21 – Preferências dos alunos quanto ao espanhol que o professor deve ensinar. 
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

Depois da análise do Gráfico 20, a resposta esperada frente à pergunta “Que idioma 

deve ensinar o professor? ” seria a opção pela variante peninsular, porém o resultado comprova 

que a presença de um professor usuário da variante argentina influenciou na seleção dos 

estudantes. Poderíamos argumentar que a presença de um professor argentino pode funcionar 

como um desmistificador de preconceitos e estereótipos.   

Mesmo frente à preferência do espanhol peninsular, os alunos, tendo em conta que o 

professor é argentino, preferem que trabalhe com o espanhol que aprendeu desde criança e na 

escola, talvez influenciados pelo marketing da maioria dos institutos de idiomas, principalmente 

de inglês, que fazem questão de glorificar seus professores, falantes “perfeitos” da língua do 

seu país, sem impurezas estrangeiras, mesmo que, no final da propaganda, o 

professor/propaganda não se importe com o forte sotaque que apresenta seu português. Vejamos 

o Gráfico 22, que mostra esta tendência: 

 

 

 

 

  

NÃO SEI
9%

ESPANHA
28%

ARGENTINA
41%

MÉXICO
2%

TODOS
18%

CUBA
2%

O professor é argentino, mas, que espanhol deve ensinar?

NÃO SEI ESPANHA ARGENTINA MÉXICO TODOS CUBA
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Gráfico 22 – Preferências dos alunos quanto ao espanhol nativo. 
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

É interessante ressaltar que a porcentagem de alunos que se interessaram em aprender o 

espanhol “nativo” (74%) é muito maior do que daqueles que achavam que o argentino seria a 

melhor opção para o ensino (26%), como podemos constatar no Gráfico 22 acima. Este interesse 

pelo professor nativo é justificado de diferentes formas em frases como “ele fala melhor do que 

uma pessoa que aprendeu em um curso”, “já fala desde que nasceu”, “ele nasce lá e estuda a 

vida toda”, “não tem sotaque”, “pois fala espanhol fluente”, “sabe todas as palavras, verbos 

etc.”, “é mais divertido” ou “já sabe a língua e a cultura”. 

  Tal como aparece na última frase expressada por um dos alunos pesquisados, quando 

falamos de língua pensamos em cultura. Mas, como discutimos anteriormente, a ideia de cultura 

é complexa e variável. É por isso que nos interessava saber qual era a ideia de cultura de nossos 

estudantes. Vejamos algumas das respostas a esta pergunta: 

   

Como o povo de cada país se comporta. 
 
Comidas, roupas, festas, feriados etc. 
 
Que existem várias culturas diferentes espanholas. 
  
Costumes. 
 
Espanhola, portuguesa e brasileira. 
 
O que vem à minha mente é música, comida, arte e moda de  
se vestir. 

SIM
74%

NÃO 
9%

NÃO SEI
17%

Você acha que o melhor professor é o professor nativo?

SIM NÃO NÃO SEI



90 

 

 
Cultura de um país, de uma pessoa. 
     
As comidas, as culturas que eles trazem, as músicas e  
costumes dele a fala e o jeito de falar. 
 
Minha cultura e a cultura de outros países. 
 
As características principais do lugar. 
 
Costumes, jeito de ser, tradições de um determinado país o  
local, contando também um pouco da língua e história. 
 
Os costumes dos países, pessoas ou cidade. 
 
A tradição do lugar, por exemplo: a capoeira. 
 
Conhecer a cultura de um país e conhecer outros países. 
 
Um jeito de ver o mundo, da sua maneira. 
 

Podemos observar que o conceito de cultura mais utilizado pelos alunos se refere aos 

costumes, produções artísticas, comidas, comportamentos, hábitos, valores e crenças de uma 

determinada sociedade.  

 

Gráfico 23 – Importância da cultura para o ensino de línguas. 
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

SIM
78%

NÃO 
18%

NÃO SEI
4%

Você gostaria de aprender a cultura dos países que falam 
espanhol ou acha melhor concentrar-se em aprender a falar?

SIM NÃO NÃO SEI
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Como podemos observar no gráfico acima, uma quantidade significativa (78%) dos 

alunos enxerga, direta ou indiretamente, a relação essencial que existe entre língua e cultura, 

tomando a mesma como parte importante no aprendizado da língua que se está estudando. Na 

visão de Kramsch (1993, p. 1),  

 

Cultura no ensino de língua não é uma dispensável quinta habilidade, 
suplantada pelas habilidades de falar, ouvir, ler e escrever. Ela está sempre lá 
como pano de fundo, desde o primeiro dia, pronta para desequilibrar os 
aprendizes quando eles menos esperam, deixando emergir suas limitações no 
tocante à tão difícil tarefa de atingir a competência comunicativa, desafiando 
sua habilidade de fazer sentido do mundo que os rodeia. 

 
A cultura encontra-se integrada fortemente ao ensino-aprendizagem de LE, de uma 

forma indivisível. É importante admitir que língua e cultura são elementos inseparáveis e que 

não devem ser ensinadas a partir de perspectivas etnocentristas, mas essas crenças devem 

aparecer diariamente na sala de aula. É necessário estarmos conscientes de que nosso trabalho 

docente, por mais elementar que seja, responsavelmente executado, sempre terá alguma 

ressonância nos nossos aprendizes (SIQUEIRA, 2008). 

O motivo pelo qual uma porcentagem dos alunos (18%) prefere que o curso foque no 

conteúdo linguístico, deixando de lado o aspecto cultural, pareceria estar na ideia de aproveitar 

melhor o tempo para obter bons resultados em objetivos que, na visão deles, são mais 

apropriados, como aprender a falar, conversar e comunicar-se em espanhol (Gráfico 24). A 

razão que argumentam é a de não prejudicar o avanço nos conteúdos linguísticos para discutir 

cultura, que, no pensamento de alguns deles, se reduz a ler ou estudar festas populares, comidas 

e pontos turísticos. Um aluno resume bem esta ideia ao expressar sua preferência da seguinte 

forma: “Me concentrar em espanhol e aprender a falar” (grifo nosso). 

O SIM que a maioria dos nossos alunos pesquisados demonstra, indica um 

entendimento do fato de que, no processo de ensino-aprendizagem de línguas, o conhecimento 

cultural faz parte do objetivo educacional e, embora se acredite que língua e cultura podem ser 

ensinadas isoladamente, a cultura está sempre presente na sala de aula de LE, mesmo diante das 

tentativas rotineiras de retirá-la de cena (NAULT, 2006 apud SIQUEIRA, 2008).   
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Gráfico 24 – Importância da cultura para o ensino de línguas (por assunto) 
 

 

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 
 
É importante destacar que a questão que forneceu os dados para a confecção do Gráfico 

24 foi uma das iniciais, na qual se solicitava que colocassem em ordem de relevância, numa 

escala de 01 a 05, as coisas que consideravam importantes de aprender numa aula de espanhol. 

Ao comparar os resultados dos Gráficos 23 e 24, podemos concluir que, embora a maioria dos 

alunos considere importante dar lugar à cultura no estudo de uma LE, não é o mais importante 

para eles, senão um meio para alcançar o objetivo que consideram principal: “falar espanhol”.  

Vale a pena ressaltar o lugar de importância que tem a música para os jovens, já que, 

além de gostar e conhecer cantores que interpretam em espanhol, reconhecem-na como uma 

forma prazerosa de aprender uma língua. A cultura aparece, mas na mesma posição de 

cumprimentar ou conhecer os nomes dos bichos em espanhol (em vermelho no Gráfico 24).  

Se somamos “falar”, “conversar e “comunicar-se”, o número de vezes em que aparecem 

(24) se distancia enormemente do resto das opções.  
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Gráficos 25, 26, 27 e 28 – Impressões acerca de alguns países que falam espanhol. 
 

  
 

  

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

Comparando-se os resultados dos gráficos 25, 26, 27 e 28, podemos afirmar que as 

opiniões, baseadas no senso comum, acerca dos povos pesquisados foram bastante positivas e 

equilibradas para Espanha (87%), Argentina (91%) e Cuba (78%). Entretanto, esta porcentagem 

é apenas de 35% no caso do Paraguai, em que a porcentagem de participantes que tem uma 

opinião negativa do país se reduz para 17% e 39% para regular. 

Na ideia de reconhecimento destes países e conhecer qual era o lugar que ocupavam 

para os alunos e de como incluíam (ou não) o Brasil neste contexto, perguntamos se eles se 

consideravam latino-americanos. Vale a pena ressaltar que foram orientados a responder se 

sabiam o significado do termo ou marcar a opção “NÃO SEI” em caso de desconhecê-lo. O 

resultado pode ser apreciado no Gráfico 29, na página seguinte. 
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Gráfico 29 – Conhecimento dos alunos acerca do conceito de latino-americano. 
 

 
Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

Pelas respostas dadas pela maioria dos nossos alunos, podemos ver que a ideia de latino-

americano ainda não se encontra presente neles ou não se enxergam como participantes de uma 

mesma comunidade latino-americana. 

É fundamental compreender que o ensino de cultura no contexto de uma LE precisa ir 

muito mais além da simples coleta de informações sobre festas, comidas, roupas, danças ou 

sotaques, se desejemos que este processo seja algo útil e transformador para o aluno, tanto em 

encontros interculturais quanto nos momentos em que compartilha insights sobre sua cultura 

nativa com outros indivíduos (SIQUEIRA, 2008).  

Analisando o Gráfico 30 (A importância do ensino de cultura para a sua própria cultura), 

podemos atentar que os 57% das respostas afirmativas para esta pergunta mostra alunos que 

reconhecem o efeito positivo que o acesso a diversas culturas pode causar no comportamento 

dele em relação à sua própria cultura, daí a importância de estar presente no processo para que 

o ensino-aprendizagem de ELE aconteça de forma plena. É exatamente nesse processo de 

reflexão sobre sua própria cultura em relação às outras culturas que o aluno estabelece a 

chamada ‘esfera de interculturalidade’ (KRAMSCH, 1993). 

 

 

 

 

 

SIM
22%

NÃO 
13%

NÃO SEI
65%

Você é latino-americano?

SIM NÃO NÃO SEI
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Gráfico 30 – A importância do ensino de cultura para a sua própria cultura. 
 

 

Fonte: Questionário 1 (jan. 2014). 

 

Ao contrário de uma simples transferência de informações, o ensino-aprendizagem de 

uma LE envolve uma constante reflexão não somente sobre a língua-alvo, mas também sobre a 

língua-cultura nativa. Entretanto, para que as mudanças de atitude em relação à sua própria 

cultura aconteçam, é importante associar os aspectos culturais aos conteúdos linguísticos numa 

perspectiva intercultural eficaz.  

 

 

4.3 OUTRAS CULTURAS VINDO AO NOSSO ENCONTRO – MAIS PERGUNTAS 

 

No mês de julho de 2014 e como finalização do projeto do primeiro semestre (ver seção 3.3.3.1), 

a turma do 6º ano entrevistou uma das pessoas que esteve presente nas histórias relatadas na 

introdução deste capítulo. Um convidado especial, procedente de um país irmão que tem o 

espanhol como língua oficial: meu irmão Sergio, que estava de passagem por Salvador 

comemorando seus 50 anos.  

Para fazer a entrevista, os alunos se dividiram em grupos e pesquisaram sobre a Argentina, sua 

cultura e a vida pessoal do convidado. Leram até um dos contos do livro “La timidez y otras 

cosas”, escrito por ele, e a biografia que aparece no blog que o autor alimenta com contos curtos 

e opiniões. Para favorecer a troca de conhecimentos, compartilharam as descobertas em 

seminários que falavam da Argentina e seus vários aspectos culturais, assim como discutiram 

SIM
57%

NÃO 
30%

NÃO SEI
13%

Você acha que a aprendizagem de uma cultura pode mudar 
seu olhar para sua própria cultura?

SIM NÃO NÃO SEI
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o final do conto que tinham lido e suas impressões. Prepararam perguntas para fazer ao 

entrevistado, acerca do seu país, da cidade onde morava, do seu livro, da sua profissão, da sua 

vida pessoal e, obviamente, da infância e a relação com o irmão, o professor deles. Para garantir 

que a entrevista fluísse sem problemas, foi decidido, junto com o docente, que aluno formularia 

cada pergunta e em que ordem. 

Finalmente, quando chegou o dia da esperada entrevista, Sergio entrou na sala acompanhado 

do irmão/professor e foi recebido com um caloroso “Buenos días” dos alunos. Sentou numa 

cadeira na roda e respondeu, em espanhol, a todas as perguntas feitas pelos entrevistadores. O 

professor fez poucas intervenções, somente em momentos em que sentia que parte da resposta 

podia ficar incompreendida por alguns dos alunos, deixando que se expressassem em um tom 

descontraído, principalmente quando o assunto foi a infância dos irmãos, as brigas, o futebol e 

os apelidos que um colocava no outro.  

À medida que os alunos relaxavam e riam com as histórias, se sentiam cada vez mais confiantes 

ao perceberem que compreendiam quase tudo o que Sergio falava em um espanhol um pouco 

mais rápido que o do professor, mas muito similar, e que ele também os compreendia na hora 

de perguntar. Assim, a entrevista fluiu tranquilamente; descobriram que Sergio não vivia de 

escrever livros, senão que trabalhava como analista de sistemas em uma empresa fúnebre e que 

também desenhava muito bem, qualidade que teve que comprovar no quadro da sala. Ao final 

da entrevista, vários alunos chegaram junto dele para mostrar os desenhos próprios e outros 

para fazer mais perguntas, já fora das que tínhamos planejado. Assim, vivenciando a língua 

como parte da cultura, compartilhando saberes e histórias, o convidado, o professor e os alunos 

terminaram o dia mais interculturales. 

 

 

4.4 O SEGUNDO QUESTIONÁRIO E AS ENTREVISTAS 

 

O questionário individual número 2 consta de 12 (doze) das mesmas perguntas 

formuladas no questionário 1; 03 (três) novas, avaliando o trabalho de espanhol; e 1 (uma) 

última que dá lugar aos comentários, fazendo um total de 16 (dezesseis) questões.   

A aplicação do questionário 2 aconteceu no mês de outubro de 2014, após finalizado o 

projeto “Entrevista”, no qual os alunos do 6º ano entrevistaram um falante nativo de espanhol. 

Da totalidade dos alunos presentes no momento, (27) participaram desta etapa, mas somente 23 

serão considerados estatisticamente, pelas mesmas razões já explicitadas anteriormente. 
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Gráfico 31 – A importância da cultura no ensino de línguas. 

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
 

Como podemos observar no Gráfico 31, o lugar que ocupa a cultura para o ensino de 

espanhol mudou e se reflete nos altos números em que foi mencionada (13 vezes) em 

comparação com as respostas obtidas em janeiro, na ocasião, com somente duas citações. O 

trabalho com projetos pedagógicos ao estimular a interação com os colegas, o trabalho em 

grupos e o contato com os artefatos culturais, gera mudanças na forma como os alunos agem e 

se comportam.  
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Esta mudança encontra-se registrada nas diferentes respostas que os alunos expressam 

à mesma pergunta em diferentes momentos do ano. Vejamos a resposta de Marcelo para a 

pergunta número 15 no início do ano: 

 
QUESTIONÁRIO 1 (JANEIRO DE 2014) 
 

Pergunta 15: Você acha que a aprendizagem de uma cultura pode mudar seu 
olhar para sua própria cultura? 

Marcelo: Não. Pois a cultura deles é diferente da minha e não tem a ver uma 
com a outra, mas posso, se quiser, apreender e fazer costumes da outra cultura. 

 
Em contraste com a resposta dada pelo mesmo aluno após um semestre de atividades: 

 
QUESTIONÁRIO 2 (OUTUBRO DE 2014) 
 

Pergunta 15: Você acha que a aprendizagem de uma cultura pode mudar seu 
olhar para sua própria cultura? 

Marcelo: Sim. Você passa a observá-la de outra forma, com base na cultura 
estrangeira e pode compará-la, sempre valorizando a sua. 

 

A mudança de pensamento pode ser observada também nas entrevistas, nas quais os 

próprios alunos expressaram que no início do ano pensavam de uma forma, mas seu pensamento 

mudou no transcurso do ano, como mostram os trechos das entrevistas de Julia e Marcelo 

destacados a seguir: 

 
Professor: Eu vou fazer as mesmas perguntas que você respondeu no 
questionário. Algumas perguntas para você ampliar um pouco, me explicar 
melhor, tá certo? 

Julia: Mas... como eu pensava antes ou agora? 

Professor: Você mudou a sua forma de pensar? 

Julia: Mais ou menos. 

Professor: Legal. Então, eu vou fazer uma coisa... Me fala... 

Julia: Fala que? 

Professor: Me fala como pensa neste momento e depois a gente vai conversar 
como você mudou, tá bom? 

Julia: Sim. 

Professor: Por exemplo. Sim. Aqui. Quando eu perguntei: “Na sua opinião, 
existe um país que fala melhor espanhol? Qual? Você respondeu “Espanha”. 
Por que você achava que o espanhol da Espanha era melhor? 

Julia: Eh... porque a Espanha foi conquistando os outros países que hoje falam 
espanhol. É o original. 

Professor: E agora? 

Julia: Agora. Tanto faz. Não tem diferença. 



99 

 

Professor: Como não tem diferença? 

Julia: Assim... Tem algumas diferenças, Espanha fala de um jeito e Argentina 
de outro, mas acho que não tem melhor nem pior, mas acho que o de Espanha 
é o original.  

Professor: Vem cá... “O professor é argentino, qual espanhol deveria ensinar?” 
Você respondeu: “Não sei”... 

Julia: Eu não sabia... mas você deve ensinar o espanhol que você sabe e 
também pode dar exemplos de palavras que podem ter na Espanha. 

Professor: Você acha que eu faço isso? 

Julia: Sim. 

 
A escola construtivista acredita que o aluno aprende melhor quando faz parte, de forma 

direta, na construção do conhecimento que adquire. Nela o aluno participa ativamente do 

próprio aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos. Ela estimula a descoberta do 

conhecimento pelo aluno, valorizando o intercâmbio entre os alunos e o trabalho de grupo, 

sendo o papel do professor de mediador nesse processo. Segundo Mario Carretero (1997), o 

indivíduo não é um mero produto do ambiente nem o resultado de suas disposições internas, 

mas, sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da interação 

entre esses dois fatores. Sendo o conhecimento uma construção do ser humano e não uma cópia 

fiel da realidade. 

Na concepção construtivista, o conhecimento não é pré-existente nem é resultado da 

experiência direta; ele se dá a partir das ações e interações do sujeito com um novo objeto de 

conhecimento. Quando o esquema mental que o indivíduo possui não contempla a nova situação 

na qual é inserido, acontece um processo de desequilíbrio. Na medida em que o sujeito da 

aprendizagem possa reorganizar o conhecimento inicial e reconceituá-lo, se dará um processo 

de reequilíbrio e posterior acomodação. Entende-se acomodação como um processo mental pelo 

qual os sistemas existentes vão modificar-se em função das experiências do meio. Este novo 

conhecimento, agora acomodado, passará a fazer parte dos seus esquemas de conhecimento. 

A cada novo objeto de conhecimento, o sujeito tenta enquadrá-lo aos seus esquemas 

prévios, ou seja, assimilá-lo. Quando esses esquemas não dão conta, o sujeito modifica suas 

estruturas para poder explicá-lo. Então, podemos dizer que a construção do conhecimento é um 

processo de desequilíbrio gerado pela presença do “novo” e um posterior equilíbrio, o qual é 

alcançado depois da assimilação e posterior acomodação do novo conhecimento. 
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Quanto mais complexas e profundas são as relações que o sujeito estabelece entre o 

conhecimento novo e o antigo mais significativa é a aprendizagem. Nessa perspectiva, 

considera-se fundamental que em uma escola construtivista o sujeito tenha a possibilidade de, 

diante de uma nova proposta de aprendizagem, explicitar e tomar contato com seus 

conhecimentos já construídos para então ser provocado a reconstruí-los. 

Para isto acontecer, precisa existir um ponto de partida, uma motivação ou provocação 

que mobilize o sujeito a aprender. É necessário que a proposta de aprendizagem atue na zona 

de desenvolvimento proximal (ZDP) desse sujeito aprendiz (VYGOTSKY, 1987). 

O sujeito precisa ter conhecimento prévio para poder vivenciar a situação de 

desequilíbrio, reequilíbrio e acomodação. Nessa direção é que o trabalho com projetos didáticos 

se insere. Todo projeto didático parte de um problema e tem um objeto de investigação que será 

responsável por mobilizar os sujeitos a aprenderem. A escola construtivista deve fazer a criança 

avançar na sua compreensão do mundo a partir do desenvolvimento já consolidado, propondo 

metas ainda não alcançadas. 

No momento em que o aluno se defronta com uma nova língua-cultura, acontece um 

processo de estranheza e desequilíbrio, quando seus esquemas mentais não contemplam a nova 

situação. É o que Kramsch (1993) chama de “esfera de interculturidade”, destacando-a como 

um dos pontos de partida que devem fundamentar o processo de ensino/aprendizagem de uma 

língua-cultura. Esta esfera de interculturidade pressupõe o fato de que a ligação entre formas 

linguísticas e a estrutura social não se dá a priori, mas deve ser construída. Ao contrário de uma 

simples transferência de informações, o ensino/aprendizagem envolve uma constante reflexão 

não somente sobre a língua-cultura-alvo, mas também sobre a língua-cultura-nativa do aluno. 

Conhecer uma cultura estrangeira é colocá-la em relação com a nossa própria cultura. Na 

medida em que o conhecimento inicial é reorganizado, tem lugar um processo de reequilíbrio e 

posterior acomodação. 

Novos temas, que não tinham aparecido no primeiro, aparecem no segundo 

questionário; alguns dos quais demonstram uma clara relação com os projetos desenvolvidos 

durante o ano letivo (“Entrevista” e “Exquisito”), detalhados na metodologia (Seção 2), e que 

tratam temas como “comidas”, “lugares”, “lidar com turistas”, juntos com “a história de Cuba” 

e “conhecer outras línguas”, que poderíamos considerar como de forte estímulo para um ensino 

intercultural. 

Desta forma, no trabalho com projetos, o aluno aprende de forma mais prazerosa, 

participando, vivenciando sentimentos, tomando decisões frente aos fatos (experimentar ou 
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não), aprendendo, de acordo com Leite (1996), pelas experiências que lhe são proporcionadas 

e nos problemas que são criados. Pudemos perceber que nossos saberes, experiências e 

vivências, assim como os dos alunos, se fazem presentes todo dia na sala de aula, junto com 

nossas diferenças e identidades; assim, os alunos aprendem a partir do que já sabiam (ZDR), 

mas também a partir da experiência do outro (VYGOTSKY, 1984). 

Cecilia lembra de uma atividade que falava do lugar dos insetos na comida mexicana, 

sua origem e as comidas baianas que podem chamar a atenção de quem não é baiano. No final 

da mesma, os alunos eram convidados a comer insetos que tinham sido levados pelo professor. 

O diálogo com Cecilia foi o seguinte: 

 

Professor: Muito bem.... “Você acha que conhecer outra cultura pode mudar 
sua forma de ser?”.  

Cecilia: Não. Pode até mudar um hábito tipo quando você trouxe os vermes, 
aí as pessoas gostaram... 

Professor: Como é? Como é? 

Cecilia: Quando você trouxe os vermes... 

Professor: Ahhh... es verdade! 

Cecilia: Assim você pode mudar um hábito e comer comidas de outros países. 

Professor: Legal! Vamos a pensar isso. Antes, o que é que você pensava de 
comer vermes? 

Cecilia: (risos). Horrível. 

Professor: Você comeu? 

Cecilia: Comi. 

Professor: E agora? 

Cecilia: É bom. 

Professor: Então... 

Cecilia: Então, eu conheci uma coisa e mudou minha forma de pensar. 

 
Para Parraquett (1998, p.117) “o ensino de uma língua estrangeira não se faz sem o 

enfoque cultural”. O conhecimento da cultura do país pesquisado no projeto, facilita a 

compreensão e permite um enriquecimento na visão crítica do aluno: o que antes achava 

horrível passa a ser bom e o predispõe a novas experiências com o diferente. Desta forma, o 

ensino de espanhol passa a ser uma oportunidade de crescimento, de reflexão, de 

autoconhecimento e autocrítica. E assim, quando os alunos se conhecem, quando se 

reconhecem no discurso do outro, podem mudar e fazer parte do coletivo e global 

(PARAQUETT, 2009). 
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O lugar que assume a cultura no aprendizado de uma língua que os alunos passam a 

reconhecer e procurar, pode ser atribuído ao envolvimento dos alunos e à participação efetiva 

dos mesmos no trabalho com projetos, ao se estimular a troca de experiências e no respeito às 

diferenças, tentando, na medida do possível, colocar-se no lugar do outro. Atribuir voz aos 

alunos, permitir que se posicionem e tomem suas próprias decisões com base em seus saberes, 

é permitir que possam ser eles mesmos e, desta forma, poderem ver as diferenças com os outros 

e reconhecer-se no outro, aquilo que os faz diferentes deles, já que todos somos iguais em ser 

diferentes.  

Um dos princípios que deve caracterizar um ensino de línguas voltado “para o 

desenvolvimento da interculturalidade é justamente a construção, a elaboração de sentidos a 

partir de outros, sejam eles dados como ponto de partida ou descobertos ao longo do caminho” 

(MENDES, 2004, p. 34). Esta preocupação esteve presente na elaboração e planejamento do 

projeto, que teve que ser algumas vezes modificado para atender a demandas e insurgências 

que apareceram no decorrer do mesmo. A experiência desenvolvida também teve em conta 

fornecer as oportunidades para que todos os aprendizes pudessem participar e ser 

corresponsáveis no seu aprendizado, respeitando suas possibilidades e momentos. 

“Mesmo trabalhando-se a priori com fatos e conhecimentos triviais, é possível não só 

angariar informações sobre outras culturas, mas também erigir a ponte afetiva de interação entre 

a(s) cultura(s) do aprendiz e a(s) cultura(s) alvo” (SIQUEIRA, 2008). Tomando como ponto de 

partida países não totalmente desconhecidos dos alunos, no desenvolver do projeto os alunos 

puderam levantar seus conhecimentos acerca deles e compartindo-os com seus colegas. Por 

exemplo, falar da Argentina, levou a falar de futebol e brigas, de Cuba surgiram posições a 

favor e contra o socialismo, de Paraguai chegaram os produtos falsificados e outras 

generalizações. Estes conhecimentos prévios, provenientes dos próprios alunos serviram para a 

discussão e expansão dos conhecimentos na sala de aula. 

Alunos que viajaram para Argentina, contaram suas experiências e ajudaram a separar 

o jogador de futebol argentino apresentado por Galvão Bueno daqueles que andam pelas ruas 

de Buenos Aires. Informações da colega cubana e dados estatísticos de saúde e educação 

acessados no momento da discussão da página do Instituto Brasileiro de Estatísticas e Censo 

(IBGE) da ilha de Cuba, surpreenderam alguns alunos. Assim, no momento de falar de 

Paraguai, as generalizações deram lugar às dúvidas e ao reconhecimento de que muitas vezes 

trabalhamos com estereótipos. O que existem são estereótipos criados obedecendo a certos 

interesses onde, como diz a escritora nigeriana Chimamanda Adichie (2013), “o problema não 
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é que eles estejam errados, o problema é que eles são incompletos e negligenciam todas as 

outras narrativas que formam uma pessoa”.  

Este é outro problema que merece consideração já que, como professor de língua 

estrangeira, muitas vezes me encontro frente a estereótipos de espanhóis comedores de paella, 

argentinos dançarinos de tango ou mexicanos bigodudos nos livros didáticos e nas cabeças dos 

alunos. É necessário fugir do senso comum e das informações prontas sobre qualquer pessoa 

ou lugar. É importante, através de um trabalho com interculturalidade, auxiliar o aluno a 

construir um caminho de ida e volta que o ajude a ampliar o conhecimento de si próprio e do 

mundo, sendo eles próprios responsáveis pelos seus descobrimentos. A tão desejada autonomia 

dos alunos exige deles grandes responsabilidades.  

A escola construtivista acredita que o aluno aprende melhor quando faz parte, de forma 

direta, na construção do conhecimento que adquire. O aluno participa ativamente do próprio 

aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos. Ela estimula a descoberta do 

conhecimento pelo aluno, valorizando o intercâmbio entre os alunos e o trabalho de grupo, 

sendo o papel do professor de mediador nesse processo. 

A pedagogia de projetos é uma metodologia de trabalho pedagógico que valoriza a 

participação do educando e do educador no processo ensino/aprendizagem, tornando-os 

responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Neles os alunos 

são colocados em situações que os provoquem a contrapor pontos de vista, a problematizar, 

refletindo e reelaborando explicações. 

Esta metodologia de trabalho potencializa as diferenças, dá lugar a diversidade de 

opiniões e faz da heterogeneidade um elemento indispensável no processo de ampliação de 

conhecimentos. O conhecimento não é natural, ele é produto de uma construção grupal é 

consequentemente ideológico.  

No nosso caso em particular, no segundo questionário e a respeito da língua falada em 

certos países podemos observar uma grande mudança. No caso da Espanha e de Cuba, neste 

segundo questionário, a resposta foi unânime e correta, como mostram os Gráficos 32 e 33. 
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Gráfico 32 e Gráfico 33 – Conhecimentos dos alunos acerca da Espanha e de Cuba.  
 

  

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 

 

O mesmo aconteceu com a Argentina, mas não com o México, que, mesmo melhorando 

sua porcentagem de acerto de 78% para 96%, não conseguiu fechar os 100% (Gráficos 34 e 

35). 

 

Gráfico 34 e Gráfico 35 – Conhecimentos dos alunos acerca da Argentina e do México.  

  

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
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Melhorou também o índice de acerto nos países que não falam espanhol: 

 
Gráficos 36, 37 e 38 – Conhecimentos dos alunos acerca da França, Itália e Estados                     
Unidos.  
 

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
 

Mas a melhora mais expressiva se deu com o Paraguai, onde a porcentagem de acertos 

passou de 48% para 70%;  Uruguai, de 43% para 70%; Chile, de 43% para 78%; Peru, de 43% 

para 78%; e Bolívia, de 39% para 57%, como pode se observar nos gráficos a seguir: 
  

Gráficos 39, 40, 41, 42 e 43 – Conhecimentos dos alunos acerca do Paraguai, Uruguai, Chile,                     
Peru e Bolívia. 
 
 

  
 

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
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Mesmo aumentando o número de acertos em Equador, de 22% para 38%; México, de 

9% para 17%; e República Dominicana, de 4% para 13%, a melhoria ainda resultou baixa. 

Entretanto, o aumento de acertos para Colômbia, de 13% para 65%, se mostra como o mais 

expressivo (Gráficos 44, 45, 46 e 47). 

 

Gráficos 44, 45, 46 e 47 – Conhecimentos dos alunos acerca do Equador, Colômbia, Nicarágua e 

República Dominicana. 
 

  
 

  
 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
 

Perguntados novamente acerca do prestígio das variantes do espanhol, desta vez a 

opinião dos alunos foi bem diferente. Os 65% que identificaram na variante peninsular um 

caminho a ser seguido se reduziu para 14%; no caso da variante Argentina, somente foi 

acompanhada por um aluno (4%). O número de alunos que considerou que todas as variantes 

do espanhol têm o mesmo valor foi um contundente 82%, demonstrando assim uma alta 

capacidade de mudança na percepção de mundo. 
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Gráfico 48 – Prestígio das variantes do espanhol. 
 

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
 

Esta ideia pode ser observada também na entrevista, como mostra o trecho destacado a 

seguir: 

Professor: “Existem países que falam melhor espanhol? ” Você respondeu...  

Joana: Eu respondi Espanha. Me equivoquei. A verdade é que depois pensei 
e... todos os países que falam espanhol têm sua maneira de falar.  

[...] 

Professor: Você coloca aqui que tem uma boa referência de Cuba, Argentina 
e Espanha, por que não do Paraguai? 

Joana: Paraguai eu respondi por responder porque não sei muito de Paraguai. 
Espanha conheço algo e Argentina pelo futebol.  

 

Assim, na concepção sócio-interacionista, a aprendizagem contribui para o 

desenvolvimento na medida em que somos capazes de elaborar uma representação própria sobre 

um determinado conteúdo. Essa representação implica aproximar-se de tal objeto ou conteúdo 

com a finalidade de aprendê-lo. Não se trata de uma aproximação vazia, a partir de nada, mas 

a partir de experiências, interesses e conhecimentos prévios que podem ser estimulados através 

de projetos pedagógicos que trabalhem com a cultura dos países. Conhecer um pais, sua cultura 

e sua gente é fundamental para gostar dele. Da mesma forma as opiniões positivas dos alunos 

em relação a Cuba e Argentina podemos atribui-las a eles terem contato com uma colega cubana 

e um professor argentino.  

NÃO 
EXISTE

82%

ESPANHA
14%

ARGENTINA
4%

Em sua opinião, existe um país que fale melhor o espanhol? 
Qual?

NÃO EXISTE ESPANHA ARGENTINA



108 

 

A ideia de latino-americano não mudou muito no intervalo dos questionários, 

aumentando em uma taxa pouco significativa, que não nos permite tirar conclusões (Gráfico 

49). 

  

Gráfico 49 – Conhecimento dos alunos acerca do conceito de latino-americano. 
 

 

Fonte: Questionário 2 (out. 2014). 
 

Como podemos constatar através da análise dos dados, é possível afirmar que os nossos 

23 alunos da 5ª série do Ensino Fundamental II do colégio M do ano de 2014, encontram-se 

percebendo seu lugar no mundo e a importância que o ELE pode ter como instigador de 

mudanças e revisões de postura que são necessárias para uma convivência melhor. Embora já 

tenham incorporado alguns preceitos da interculturalidade, o caminho é longo, mas muito mais 

prazeroso e eficiente quando contamos com práticas culturalmente sensíveis e contextualizadas 

que incentivam o processo de aprendizagem e o protagonismo dos alunos, como é o trabalho 

com projetos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIM
28%

NÃO 
12%

NÃO SEI
60%

Você é latino-americano?

SIM NÃO NÃO SEI



109 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cecilia: (risos). Horrível. 
[...] 

Professor: E agora? 
Cecilia: É bom. 

Professor: Então... 
Cecilia: Então, eu conheci uma coisa e mudou minha forma de pensar. 

 

 
Neste momento final, gostaria de retornar àquela entrevista de emprego em Buenos 

Aires, citada na introdução desta dissertação, e à frase “Sou responsável pelo que digo e não 

pelo que você entende”, que tanto me desagradou na época, para, agora sim, responder ao meu 

entrevistador.  

É possível compreender o que meu entrevistador estava querendo dizer ao colocar esse 

peso na sua mesa. Ele trabalhava no atendimento de pessoas e não deviam ser poucas as vezes 

em que suas palavras eram “mal interpretadas” ou “usadas de forma equivocada” conforme sua 

ideia de comunicação. Talvez meu entrevistador concordasse com Saussure (2000) e a nossa 

entrevista começasse num lugar do cérebro dele, onde os seus conceitos se achavam associados 

às representações dos signos linguísticos, suscitando uma imagem acústica que era transmitida 

às suas cordas vocais para logo, em um processo físico, as ondas sonoras chegarem aos meus 

ouvidos nervosos de postulante a uma vaga para, em seguida, reiniciar o circuito em mim em 

uma ordem inversa: do meu ouvido ao meu cérebro e no meu cérebro à imagem acústica que 

seria associada ao conceito correspondente. Para o linguista suíço se estabeleceria uma espécie 

de meio-termo entre nós, onde reproduziríamos os mesmos signos unidos aos mesmos conceitos 

aproximados. Ou seja, o meu conceito deveria ser o mesmo ou muito parecido ao do meu 

entrevistador. Neste esquema, e de acordo com a frase do peso, não existiriam 

desentendimentos, já que eu deveria compreender exatamente o que ele estava dizendo.  

Sabemos que as imagens acústicas (significantes) são arbitrárias e podem diferir de uma 

língua para outra; mas os conceitos são únicos? É possível um significado comum? Até meu 

entrevistador sabia que isso é muito difícil de acontecer. A própria frase assume a possibilidade 

de diferentes significados para um mesmo significante, mas a pior parte dela é a função que 

cumpria acima da mesa: livrar o falante da total responsabilidade do que estava dizendo, 

fazendo parecer que seu discurso se encontrava livre de intenções. Nele, o único significado 

válido é o do falante ativo (ele), considerando o ouvinte como um ser passivo que não colabora 

na significação dos conceitos. Nesse caso, o circuito é perfeito e, se existem desentendimentos, 
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é por culpa do ouvinte (neste caso, eu) que insistia em assumir um papel ativo, dando minha 

própria interpretação aos signos emitidos por ele. 

Hoje, eu gostaria de voltar à sala de entrevista e sentar-me em frente à pessoa que me 

entrevistou levando o meu próprio peso. Nele poderia ler-se: “A palavra é o fenômeno 

ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1997, p. 36). Obviamente, sairia sem emprego de novo, 

mas ajudaria a situar melhor o meu entrevistador no lugar e no meio social, já que é apenas 

sobre este terreno que acontece uma troca linguística e que pode acontecer um verdadeiro ato 

de fala. Quem coloca uma frase como aquela numa mesa para que a pessoa que está na sua 

frente a leia, é uma pessoa incapaz de esvaziar a escuta para dar um lugar ao que o outro pode 

dizer e que não se encontra disposto para reavaliar nenhum de seus conceitos já formados. 

Quando minhas palavras chegavam aos seus ouvidos eram associadas a conceitos diferentes 

dos meus, certamente, mas os únicos possíveis para ele. Aquele que esperava de mim um 

ouvinte passivo se comportava ativamente quando colocado nessa posição. Tentaria colocar o 

corpo que estava faltando à comunicação, dado que é impossível separar a língua do seu 

conteúdo ideológico. A língua não é neutra, ela está povoada de intenções do falante e de 

respostas esperadas, participando, assim, o destinatário e suas intenções ativamente do 

enunciado. Devemos assumir que o mundo está envolvido em relações dialógicas e que nada 

do que a gente diz (ou ouve) é inocente.   

Se conseguíssemos separar a ideologia da forma linguística, só encontraríamos sinais e 

não mais signos de linguagem. Esses sinais, de conteúdos imutáveis, poderiam ser identificados 

facilmente, mas os signos estão sempre impregnados de conteúdo ideológico. Para decodificá-

los é essencial entendê-los no contexto específico do diálogo e compreender sua significação 

para cada enunciação particular. Na minha entrevista, o entrevistador deveria ter levado em 

consideração seu ponto de vista, meu ponto de vista e o entorno também. Seguramente, minhas 

respostas foram influenciadas pelo seu cargo dentro da empresa, sua postura do outro lado da 

mesa, a visão do peso na minha frente e a imagem que formei dele como pessoa dona desse 

objeto.  

Um simples objeto numa mesa pode mudar o significado de um enunciado, mesmo que 

a frase escrita nele diga exatamente o contrário. O sentido da frase é determinado por todo seu 

contexto, sendo, no meu caso particular, Buenos Aires, um estudante de agronomia, um 

entrevistador, uma sala desconhecida e uma entrevista. A mesma frase, em outro lugar ou em 

outro momento, produziria em mim outro efeito e, no entanto, as palavras que a compõem não 

deixariam de ser as mesmas que bocejam no dicionário, ordenadas alfabeticamente e presas a 

uma lista limitada de significados. Reagimos às coisas de acordo com o significado que elas 
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têm para nós, e esse significado é construído na interação com os outros. Os significados das 

coisas são construídos e reconstruídos constantemente em nossas vidas e as nossas respostas 

variam de acordo a essa significação. 

Culler (1979, p. 61) afirma que “[...] não vivemos simplesmente entre objetos e ações, 

mas entre objetos e ações dotados de significado”. É assim que a importância social das palavras 

e das ações não pode ser desconsiderada. Os significados são claramente um produto social e 

por isso a explicação deve ser levada a cabo em termos sociais, sabendo que o sentido é 

construído de uma forma dialógica, na interação das pessoas no meio social.  

Se, como pensava Saussure (2000), existe um significado único, podemos dizer que 

existe uma verdade transcendental, capaz de ser expressa somente porque ela preexiste como 

significado, antes de tomar forma no significante. Contrariamente a Saussure (2000), Derrida 

(1999) sugere apartar-se dessa verdade única, para encontrar o que está fora do centro, nas 

bordas, propondo a busca de outros significados excluídos e reprimidos. Podemos ver nesta 

ideia uma forte preocupação voltada ao “outro” que é arrastado para ficar nas margens. A 

sociedade dá centro a certos referentes, sejam eles políticos, religiosos ou culturais, deixando 

de fora outras formas de representar a realidade.   O pensamento ocidental se baseia na ideia de 

um centro, uma origem, uma essência, um ponto imóvel que garante por si mesmo todo 

significado. A sociedade instalou-se comodamente sobre estas verdades e métodos de 

conhecimento que lhe afiançam certa segurança.  

Da mesma forma, na escola são priorizadas certas formas de ver o mundo, determinadas 

“verdades” que muitos consideram normais e únicas, por sobre outras formas de conhecimento 

e, desafortunadamente, muitas vezes, somos nós, professores, que ajudamos a referenciar estes 

centros como verdades absolutas em lugar de incentivar nossos alunos a questionar criticamente 

a existência desses conceitos estabelecidos. É por isso que nos sentimos esperançosos e 

recompensados na fala de Cecilia que resume, melhor que nossas muitas tentativas, o objetivo 

deste trabalho, ao entender as mudanças ocorridas nela como resultado de estar aberta às novas 

experiências de conhecer o “horrível”, o diferente ou estranho. A partir da compreensão desta 

ideia, poderemos transformar a sala de aula de língua estrangeira em um lugar de promoção da 

alteridade, com alunos capazes de colocar-se no lugar do outro, com uma relação baseada no 

diálogo e valorização das diferenças existentes, rompendo e desmistificando estereótipos para 

construir novas posturas e atitudes. 

No decorrer da pesquisa, pudemos observar como o trabalho com projetos pedagógicos 

em uma perspectiva construtivista estimulou o trabalho em grupos, a interação com os colegas, 

a aprendizagem através do contato e a interação entre culturas diferentes, o diálogo e a interação 
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em um processo permanente de construção de conhecimentos que provocou mudanças no 

posicionamento dos alunos, assim como na sua forma de agir e se comportar. Os alunos 

partilharam de um propósito final comum e tangível, alcançado por meio de atividades 

significativas que oportunizaram a participação de todos e tornou-os corresponsáveis no 

aprendizado. Este processo, permitiu-lhes tomar decisões e posicionar-se com base em seus 

saberes, ser eles mesmos e, desta forma, poder ver as diferenças com os outros para reconhecer-

se nelas. O lugar que assume “o outro” no aprendizado destes alunos é marcado pelo estimulo 

à troca de experiências e ao respeito às diferenças, onde novos sentidos são negociados e 

construídos em virtude das diferenças e das tensões provenientes do encontro de culturas 

diferentes. 

Há nos dados desta pesquisa importantes indícios que apontam para alunos como 

sujeitos sensíveis a uma compreensão intercultural e ao reposicionamento de suas próprias 

opiniões que podem ser atribuídos à participação efetiva dos mesmos no trabalho com projetos 

pedagógicos, à troca de experiências e ao respeito às diferenças. Sendo assim, é possível 

desenvolver uma proposta na perspectiva intercultural norteada pelo trabalho com projetos 

pedagógicos de uma forma comprometida e real.  

Espera-se, portanto, que este trabalho de pesquisa possa servir como um instrumento 

que possibilite a reflexão necessária sobre este tipo de abordagem e sobre questões vivenciadas 

pelos professores de ELE na sua prática profissional, visando beneficiar esta prática e contribuir 

para a produção de conhecimento sobre a área.  
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