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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Mariana Caridade de. Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro – 

SEEDUC/RJ: alternativas para a construção de um currículo intercultural de espanhol como 

língua estrangeira. 2018. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

A contemporaneidade cria um novo aluno diante da globalização e do acesso a outras culturas. 

Levar em conta essa nova identidade é um dos desafios do ensino de língua estrangeira no 

século XXI. A linguagem como prática discursiva representa a identidade dos povos através de 

sua cultura. A língua e a cultura como indissociáveis trazem à tona a necessidade de um trabalho 

contextualizado, interdisciplinar e intercultural. O presente texto monográfico propõe uma 

reflexão sobre o currículo, instrumento principal na organização da aprendizagem escolar, e 

analisa como corpus o currículo mínimo do ensino médio de língua estrangeira do Estado do 

Rio de Janeiro sob um olhar que crie alternativas na construção de um currículo intercultural 

de Espanhol como LE. A partir desta análise, constrói uma proposta de complementação a uma 

atividade pedagógica de aprendizagem autorregulada sugerida pela Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). Articulam-se conceitos teóricos como o sujeito 

pós-moderno de Hall (2006) à linguagem como prática discursiva nos estudos de Moita Lopes 

(2003) e Fairclouch (2001). De igual maneira, adota-se o conceito de cultura defendido por 

Laraia (2001) e, no que se refere ao entendimento de currículo e seu direcionamento 

intercultural e crítico, apoia-se em Sacristán (2013) e Moreira (2001; 2007). Para uma melhor 

compreensão do ensino intercultural se utilizam os estudos de Mendes (2004) a partir do 

conceito de Abordagem Comunicativa Intercultural. Ao refletir sobre o papel do professor de 

LE como mediador entre uma nova língua e sua cultura, compreendemos que se deve ir além 

das estruturas formais de ensino e mostrar ao aluno que o conhecimento da língua é na verdade 

um conjunto de fatores que se integram para alcance da língua alvo. Para tal, pretende-se, com 

este trabalho, apresentar uma nova postura diante dos aspectos culturais, abrindo os horizontes 

para diversas manifestações e rompendo o olhar fixo para o lugar comum. A partir da 

construção de um material culturalmente sensível torna-se possível alcançar os objetivos de 

compreensão, comunicação e formação cidadã. 

 

Palavras-chave: Língua estrangeira. Currículo. Ensino de espanhol. Interculturalismo.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RESUMEN 

 

 

OLIVEIRA, Mariana Caridade de. Currículo Mínimo del Estado de Rio de Janeiro - 

SEEDUC/RJ: alternativas para la construcción de un currículo intercultural de español 

como lengua extranjera. 2018. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em 

Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

La contemporaneidad crea un nuevo alumno delante de la globalización y el acceso a otras 

culturas.  Llevar en cuenta esta nueva identidad es uno de los desafíos de la enseñanza de lengua 

extranjera en el siglo XXI. El lenguaje como práctica discursiva representa la identidad de los 

pueblos a través de su cultura. La lengua y la cultura se relacionan y traen la necesidad de un 

trabajo contextualizado, interdisciplinar e intercultural. Este texto monográfico propone una 

reflexión sobre el currículo, herramienta principal en la organización del aprendizaje en la 

escuela y analiza el currículo mínimo de la enseñanza media de lengua extranjera del Estado de 

Rio de Janeiro con una mirada que crea alternativas en la construcción de un currículo 

intercultural de Español como LE. A través de este análisis se construye una propuesta de 

complementación a una actividad pedagógica de aprendizaje autorregulada sugerida por la 

“Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro” (SEEDUC/RJ). Se articulan conceptos 

teóricos como el sujeto posmoderno de Hall (2006) al lenguaje como práctica discursiva en los 

estudios de Moita Lopes (2003) e Fairclouch (2001). De igual manera, se adopta el concepto 

de cultura de Roque Laraia (2001) y, en lo que se refiere la comprensión de currículo y su 

direccionamiento crítico e intercultural, siguen las consideraciones de Sacristán (2013) y 

Moreira (2001; 2007). Para la comprensión de la enseñanza intercultural se buscan los estudios 

de Mendes (2004) a través del concepto de Abordaje Comunicativo Intercultural. Al reflexionar 

sobre el papel del profesor de LE como mediador entre una nueva lengua y su cultura, 

comprendemos que se debe ir más allá de las estructuras formales de enseñanza y mostrar al 

alumno que el conocimiento de lengua es en verdad un conjunto de factores que se integran 

para el alcance de la lengua meta. Para tal, se pretende, con este trabajo, presentar una nueva 

postura delante de los aspectos culturales, abriendo los horizontes para las diversas 

manifestaciones y rompiendo la mirada fija en el lugar común. A partir de la construcción de 

un material culturalmente sensible es posible lograr los objetivos de la comprensión, 

comunicación y formación ciudadana.  

Palabras clave: Enseñanza de español. Lengua extranjera. Interculturalismo. Currículo.  
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente vivemos uma nova configuração na formação da identidade do sujeito 

no mundo. A identidade moderna está se ressignificando, repensando seus conceitos, 

criticando e questionando sua história. A escola, lugar de convívio social, entra em cena 

quando se questiona qual é o seu papel no reconhecimento dessa nova identidade no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, o presente trabalho procura trazer algumas reflexões sobre o 

currículo, instrumento de organização do sistema de ensino, que tem como objetivo 

auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem e reger o percurso dos alunos e professores 

ao longo da vida escolar. Para tal reflexão, se utiliza como corpus o currículo mínimo 

(doravante CM) do ensino médio de língua estrangeira do Estado do Rio de Janeiro, 

documento elaborado em 2012, pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

- SEEDUC/RJ em que se apresentam competências e habilidades a serem abordadas nos 

planos de curso dos professores em todas as disciplinas da rede.  O documento é uma base 

comum a todas as escolas e leva em consideração as legislações vigentes, Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Ao pretender refletir sobre as novas configurações identitárias do século XXI, 

analisamos a importância de incluir a linguagem como prática discursiva representativa 

da identidade de um povo através de sua cultura. Para tal, estudamos alternativas para a 

construção de um currículo intercultural, atribuindo a ele um pensamento crítico, 

entendendo como o conhecimento escolar pode contribuir para ampliar os horizontes dos 

alunos. A fim de tornar esta reflexão uma possibilidade a ser atribuída à prática, propomos 

uma atividade intercultural complementar a um material já existente e disponível aos 

alunos e professores da rede estadual. 

Entendemos que o currículo, assim como a atividade docente, deve adaptar-se à 

configuração da sociedade atual. O currículo como principal organizador da vida escolar 

tem a missão de provocar reflexões que incluam a análise das identidades culturais dos 

povos. Quando se trata de língua estrangeira isso é mais latente, já que o objetivo é 

apresentar uma nova língua, indissociável de suas configurações sociais, costumes e 

história. Nesse sentido, vê-se necessário um olhar mais crítico ao trabalho dos gêneros 

discursivos, base principal do currículo mínimo, através de um olhar intercultural, que 

vise sua complementação e sua saída dos moldes pré-estabelecidos durante os três anos 

do ensino médio.  
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A estrutura dessa monografia se divide nesta introdução e em mais 7 capítulos que 

compõem de modo geral, o entendimento do currículo intercultural como instrumento 

importante ao estudo de língua estrangeira.  

No capítulo 2, para entender melhor quem é o sujeito para o qual construímos 

nossas propostas pedagógicas, sua identidade e conflitos, fizemos uma reflexão de como 

a contemporaneidade cria um novo aluno diante da globalização e do acesso a outras 

culturas. Nesse sentido, buscamos como base teórica considerações importantes de Hall 

(2006) sobre a realidade do sujeito pós-moderno.  

Partindo da ideia da língua como representação da identidade social de um povo, 

como prática discursiva, que manifesta como as pessoas veem e agem no mundo, no 

capítulo 3, tomamos como aporte teórico as considerações de Moita Lopes (2003) e 

Fairclouch (2001) para esclarecer como a linguagem é construída a partir de sua natureza 

social e produzida pela interação de seus participantes em dadas circunstancias históricas, 

culturais e particulares.  

Nessa perspectiva, no capítulo 4, refletimos sobre a inclusão das práticas culturais 

na construção do ensino de línguas estrangeiras. Para tal, buscamos as considerações do 

antropólogo Roque Laraia (2001) sobre a construção do conceito de cultura. A fim de 

aclarar essa nova maneira de perceber o ensino, em que língua e cultura se relacionam 

formando um conjunto de itens a serem estudados de forma conjunta, recorremos a Godoi 

(2001) e Novaski e Werner (2011). 

Ao concluir a língua e a cultura como indissociáveis, acreditamos que o ensino de 

uma LE parte do processo de interação entre culturas. Nesse sentido, recorremos aos 

estudos de Mendes (2004) sobre o conceito de Abordagem Comunicativa Intercultural - 

ACIN, que leva em consideração o diálogo que deve existir entre a língua materna do 

aprendiz e sua língua alvo. 

No capítulo 5, destacamos a construção de um conteúdo culturalmente sensível na 

busca da construção de um diálogo intercultural.  Para tal, nos baseamos nos 

esclarecimentos de Sacristán (2013) sobre a importância do currículo, e nas considerações 

de Moreira (2001; 2007) que nos direciona a atribuir ao currículo um pensamento crítico, 

considerando qual o papel do professor na construção de um currículo intercultural. De 

igual maneira, levamos em consideração como o conhecimento escolar contribui na 

produção das identidades culturais e na preservação das relações de poder. 

No capítulo 6, tomamos como objeto de análise o currículo mínimo do ensino 

médio de língua estrangeira do Estado do Rio de Janeiro. A fim de aclarar as bases da 
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construção deste currículo, buscamos as Orientações Curriculares para o Ensino Médio –

OCEM (BRASIL, 2006). Nesse capítulo, a partir dos objetivos apresentados pelos 

documentos, refletimos os bimestres que apresentam maior ênfase no estudo das 

estruturas linguísticas, referentes à 1ª série, 3º e 4º bimestres, a 2ª série, 1º e 2º bimestres, 

e o único que faz referência clara aos aspectos sociais, históricos e culturais estudados 

por meio da leitura do gênero, o CM da 3ª série, 3º e 4º bimestres.  

No Capítulo 7, analisamos o CM com o olhar multicultural e propomos uma 

atividade didática, que visa à complementação de uma atividade pedagógica de 

aprendizagem autorregulada sugerida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro (SEEDUC/RJ), com base nas orientações de seu Currículo Mínimo de Língua 

Estrangeira. 

 No capítulo 8, por fim, expomos as considerações finais e as referências deste 

trabalho. Em anexo, todo o CM do ensino médio que serviu como alicerce para realizar 

uma pesquisa inicial e, após está análise geral, escolhemos as séries e os bimestres 

utilizados como corpus mais detalhadamente nesta investigação. De igual maneira, segue, 

em anexo, a atividade pedagógica de aprendizagem autorregulada 3, base para a 

construção da proposta de atividade de complementação. 

A fim de ampliar, estimular a reflexão da sociedade atual e o conhecimento 

cultural do aluno por meio do uso de recursos interculturais, buscamos refletir sobre o 

papel do currículo escolar e do professor como mediador de uma nova língua e cultura. 

Nesse sentido, é fundamental levar em consideração a linguagem como prática social e 

propor um trabalho que ajude o aluno a entender como se organizam outras comunidades 

linguísticas. Deste modo, pretendemos criar um material sensível a essa demanda, não 

deixando os elementos linguísticos de lado, mas propondo seu enriquecimento. 
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2 AS NOVAS IDENTIDADES CULTURAIS: A CONFIGURAÇÃO DE UM 

NOVO SUJEITO 

 

Ao refletir sobre a organização escolar da Educação Básica, precisamos entender 

quem é o sujeito que hoje frequenta a escola e é alvo das propostas construídas visando 

sua aprendizagem. O aluno dos dias atuais não é mais o mesmo para o qual a estrutura 

escolar foi idealizada. Ele é um sujeito fruto de um mundo pós-moderno e das relações 

multiculturais estabelecidas na realidade pós-colonial, diante de uma ressignificação das 

identidades, das relações geográficas e culturais.  

O teórico cultural Stuart Hall (2006) traz considerações importantes sobre a 

realidade do sujeito pós-moderno. Segundo o autor “[...] as velhas identidades, que por 

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado” (HALL, 2006, p.7).  Esse indivíduo tem mudado sua identidade pessoal, vem 

recebendo diversas influências, criando assim, novas estruturas. A identidade moderna 

está fragmentada dando origem a um novo sujeito. De acordo com Hall (2006), 

fragmentaram-se as estruturas culturais referentes a etnias, gêneros e nacionalidades.  

O autor reconhece três concepções de identidade do sujeito que nos ajudam a 

entender o pensamento localizado em diferentes épocas: o sujeito do iluminismo, o sujeito 

sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito do iluminismo tinha sua identidade 

baseada na centralidade, na unificação, era dotado da capacidade da razão, cujo centro 

essencial era um núcleo interior que permanecia e não se modificava, constituindo assim, 

sua essência. O sujeito sociológico não tinha seu núcleo interior independente, autônomo, 

mas era construído a partir da relação com “outras pessoas importantes para ele” (HALL, 

2006, p. 11), que mediavam a cultura dos mundos em que habitava. Dessa forma, sua 

identidade estava relacionada à estrutura, a ligação dos sujeitos com o mundo que viviam, 

tornando-se unificados (HALL, 2006, p.10-11). 

Essas concepções divergem da identidade do sujeito pós-moderno. Esse indivíduo 

não está centrado em si, relacionado a uma essência que não muda ou associado somente 

a uma estrutura. Ele está influenciando e sendo influenciado a todo momento, ele é fruto 

de estruturas distintas, fragmentadas, que podem dar origem a uma nova. Nas palavras de 

Hall (2006), “[...] o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 
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estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p.12).  

Nesse sentido, ainda de acordo com o pensamento de Hall (2006), a identidade do 

sujeito pós-moderno é definida historicamente e não biologicamente. Ela é composta por 

cruzamentos que retiram seus recursos de diferentes tradições culturais, nos fazendo 

deparar com uma multiplicidade de identidades possíveis. A identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente se torna uma utopia. Logo, essa é a identidade do 

sujeito pós-moderno: um sujeito híbrido, fruto de conflitos pós-coloniais, que a 

globalização ajudou a ampliar o alcance das misturas, porque promove a descentralização 

dos elementos culturais apropriados por distintos povos e adaptados a diferentes culturas. 

Hall (2006, p.91) também levanta considerações a respeito do hibridismo cultural, 

conceito articulado pelo antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini no final da década 

de 1980. Canclini (2008, p.19 apud MOREIRA, 2011, p.5) vê o fenômeno da hibridização 

como sendo os “[...] processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, 

que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas.” Já o teórico cultural (HALL, 2006, p.91) se refere ao hibridismo como uma 

grande fonte criativa de produções de novas formas de cultura. Porém, salienta que essa 

nova cultura não é tão bem recebida assim, e que a tradição, tentando restaurar uma 

coesão, é o principal objeto contrário a essa nova manifestação cultural.  

Hall (2006, p.13) argumenta que a identidade muda de acordo com a forma com 

que o sujeito se vê representado, além de basear-se em uma identificação produzida em 

torno de pensamentos sociais em que acredita. Essa identidade pode ser deslocada e se 

cruzar mutualmente, causando uma mudança política de identidade comum para a 

diferença.  Sendo assim, a depender do momento, cada um pode assumir uma identidade 

diferente, e até mesmo contraditória. Essa identidade não necessariamente irá constituir 

a essência do indivíduo, mas sim permanecer com ele por um tempo determinado. Dentro 

dessa perspectiva, Hall (2006, p.13) chama a atenção para o fato de que  

[à] medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.  

 

Nesse cenário, se constrói a identidade do sujeito pós-moderno, um ser que 

fragmentado a partir de suas relações sociais, não possui um só núcleo permanente, mas 

é formado e transformado a todo momento a partir delas. Nesse sentido, a identidade 
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desse sujeito está formada então, por um continuo processo fruto deste cenário cultural. 

Hall (2006) esclarece que  

 

[e]sse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

“celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam (HALL, 2006, p.12-13). 

 

Portanto, a construção da identidade pós-moderna se faz a partir da relação que 

temos com a sociedade que nos rodea e, consequentemente com o outro que nos 

acompanha no dia a dia.  Essa nova identidade se caracteriza por poder adquirir um pouco 

de tudo que é oferecido a ela, mantendo assim, um pensamento em constante mudança 

temporal.  É a partir das afirmações dos estudiosos vistos nesse capítulo, que defendemos 

que essas novas identidades culturais devem ser levadas em consideração quando nos 

referimos à construção de um currículo escolar, pois, vivemos em uma nova configuração 

social, que nos leva a possuir novas demandas, para novos sujeitos. Ao colocar essas 

identidades em pauta, temos uma maior possibilidade de atingir o nosso aluno e fazer 

com que ele possa analisar, desconstruir os cânones e questionar as identidades 

construídas socialmente.  

Entendemos, assim, que por meio da linguagem as identidades são apresentadas 

socialmente. Como professores de língua, devemos encará-la como parte dessa sociedade 

pós-moderna e fruto das relações sociais estabelecidas por meio de práticas discursivas. 

Desse modo, no próximo capítulo, abordamos a visão de língua e discurso que abraçamos 

nesse trabalho. 
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3 LÍNGUA E DISCURSO 

Para a melhor compreensão de quem é o aluno que estamos lidando hoje em 

sala de aula, para quem estamos produzindo nossas atividades, seguimos com a 

análise da linguagem que esse mesmo sujeito produz e à qual ele está submetido em 

seu convívio social.  

Nesse trabalho, partimos da ideia de linguagem como prática discursiva, por 

isso, entendemos que as pessoas agem no mundo por intermédio da linguagem e os 

discursos são a base construtora da identidade social de um povo.  Logo, o discurso é 

analisado a partir de sua natureza social e construído pela interação de seus 

participantes em dadas circunstancias históricas, culturais e particulares.  

Dessa forma, essas práticas discursivas se dão de acordo com a maneira que 

nos relacionamos com o outro e seu discurso. Segundo Moita Lopes (2002, p.30), 

“alteridade e contexto são categorias básicas para compreender como o significado é 

elaborado na sociedade”. Na alteridade, os significados do discurso são negociados 

pelos participantes, a identidade social é construída a partir das práticas discursivas 

históricas que dão origem às relações de poder. O discurso é assim, uma forma de agir 

sobre o mundo, de criar identidades e ter controle sobre elas.  

O referido autor defende que o princípio da alteridade dá origem à interação, 

onde os significados são negociados e a partir deles são criados os mundos sociais em 

que cada um se encaixa. É nesse contexto que “os participantes estão cientes de sua 

vinculação a eventos sócio-históricos já que nós todos escrevemos e falamos de um 

lugar e momento particulares, de uma história e de uma cultura que são específicas” 

(HALL, 1990 apud MOITA LOPES, 2002, p. 33). 

Nessa ideia de discurso como base da construção das identidades sociais, 

entende-se que este varia de acordo com o contexto e a alteridade, portanto, as 

identidades construídas por ele também podem mudar. A identidade, assim, é algo 

que não é fixo, está em constante processo de produção, sendo muitas vezes 

constituída por diferentes discursos, uma identidade fragmentada, conforme nos 

esclareceu Hall (2006) em seus posicionamentos sobre a identidade pós-moderna no 

capítulo anterior. Corroboramos este ponto de vista quando o autor menciona que 

[a] construção da identidade social é vista como estando sempre em processo, 

pois é dependente da realização discursiva em circunstâncias particulares: os 

significados que os participantes dão a si mesmos e aos outros engajados no 

discurso (MOITA LOPES, 2002, p. 34). 
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Por esse ângulo, constatamos que as pessoas possuem diversas identidades 

sociais, construídas a partir de suas práticas discursivas, de maneira diferente e 

contraditória, advertindo ainda o autor que “[a] escolha de nossas múltiplas identidades 

não depende de nossa vontade, mas é determinada pelas práticas discursivas, impregnadas 

pelo poder, nas quais agimos embora possamos resistir a essas práticas” (MOITA LOPES, 

2002, p.37). 

Moita Lopes (2002, p.37) explica que a identidade e a diferença são resultado de 

uma produção discursiva, social, histórica e cultural. Isto significa que elas são definidas 

e impostas por um sistema de disputas e relações de poder. Quem tem o poder determina 

a identidade, a representação desta identidade e os discursos difundidos socialmente.  

Nessa óptica, a identidade construída socialmente, conforme já citado, implica a 

alteridade, somos construídos a partir do que os outros, à nossa volta, acreditam que 

somos. Criamos uma identidade para o outro, e nos portamos no processo de interação a 

partir dela (MOITA LOPES, 2002). Por isso, a identidade também se manifesta como 

uma forma de agir dos interesses dominantes e suas relações de poder. Foucault (1972 

apud MOITA LOPES, 2002, p.35) assinala que “as identidades não são escolhidas, mas 

são inscritas em relações discursivas de poder específicas nas quais são construídas”. 

Assim, os discursos serão construídos para que existam identidades que tenham mais voz 

socialmente, diminuindo, por consequência, as outras.  

Fairclouch (2001) também analisa o discurso como prática social. O linguista 

defende, assim como Moita Lopes (2002), que o uso da linguagem acontece por meio da 

interação entre seus participantes, sendo assim uma atividade realizada de maneira social 

e não individual. No pensamento de Fairclough (2001, p.91), 

[o] discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais 

amplo e em todos os níveis: pela classe e por outras relações sociais em um 

nível societário, pelas relações específicas em instituições particulares, como 

o direito ou a educação, por sistemas de classificação, por normas e 

convenções, tanto de natureza discursiva como não-discursiva, e assim por 

diante. 

Isso implica que o discurso seja entendido como uma forma de ação no mundo, 

de agir sobre ele e de fazer-se representado por meio dele. Além disso, se estabelece uma 

relação dialética entre o discurso e a estrutura social, que resulta em uma moldagem do 

primeiro. O discurso por sua vez é constituído por práticas sociais orientadas por 

estruturas sociais. Nas palavras de Fairclough (2001, p.94), 

[o] discurso como prática política estabelece, mantém e transforma as relações 

de poder e as entidades coletivas (classes, blocos, comunidades, grupos) entre 

as quais existem relações de poder. O discurso como prática ideológica 
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constitui, naturaliza, mantém e transforma, os significados do mundo de 

posições diversas nas relações de poder. 

O referido autor advoga igualmente que o discurso é socialmente constitutivo e 

contribui para a construção de todas as dimensões da estrutura social, desde as normas e 

convenções às identidades representadas a partir das práticas sociais, formando assim, 

seus significados. Ele nomeia 3 funções da linguagem que coexistem e interagem no 

discurso, a “identitária” representa o modo que as identidades sociais são estabelecidas 

no discurso, a “relacional” representa a relação e negociação entre os participantes do 

discurso, e a “ideacional” remete à construção de sistemas de crença e conhecimento. 

(Fairclough, 2001, p. 91, grifo do autor).  Fairclough (2001) conclui que a prática 

discursiva contribui tanto para a formação da sociedade, como para transformá-la, já que 

mesmo com identidades ou sistemas moldados, estes também estão abertos a 

transformações originadas dos próprios discursos. 

O linguista (FAIRCLOUGH, 2001, p.94) defende que a prática social está 

localizada em vários campos da sociedade, como na economia, na política, na cultura e 

na ideologia. No entanto, a ideologia e a política são práticas que caminham juntas, pois 

os significados gerados nos discursos ideológicos são criados a partir de uma prática 

política que é o lugar do poder, da luta por ele e de sua delimitação, pois é lá que as 

relações de poder se naturalizam.  

Para Fairclough (2001), há uma luta contra os discursos hegemônicos nas quais 

participam instituições particulares, como a escola, a família, os tribunais de justiça entre 

outras que são passíveis de desafiar e transformar a hegemonia. Dessa forma, o autor 

alerta que as pessoas necessitam ter consciência de suas práticas ideológicas, mesmo que 

elas estejam naturalizadas. Por isso, assim como Fairclough (2001), defendemos neste 

trabalho, uma educação linguística mais crítica aos discursos socialmente ideologizados, 

a fim de que se formem cidadãos questionadores da estrutura hegemônica e de sua 

naturalização. Do mesmo modo que Fairclough (2001, p. 120), buscamos 

[u]ma modalidade de educação linguística que enfatize a consciência crítica 

dos processos ideológicos do discurso, para que as pessoas possam tornar-se 

mais conscientes de sua própria prática e mais crítica dos discursos investidos 

ideologicamente a que são submetidos.    

Nesse sentido, entendemos que a linguagem vista como prática social por meio do 

discurso é importante para refletir sobre as ideologias e a hegemonia vigentes, a fim de 

desnaturalizar essas práticas discursivas. Além disso, o discurso como prática social 

constrói identidades sociais que são representadas por meio das práticas culturais. Por 
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isso, a importância de incluí-lo, pensando a partir desse entendimento na construção das 

atividades curriculares, que são o foco deste trabalho.  

Dessa forma, a prática discursiva é importante quando pensamos no aspecto social 

da educação. A escola é o espaço que passamos mais tempo no decorrer da vida, e é por 

meio dela que construímos as primeiras relações em sociedade. Ela é um espaço de 

construção de significados, que é socialmente reconhecida por sua importância, 

principalmente pelo papel do professor nesta construção (MOITA LOPES, 2002). Neste 

sentido, pensando nas identidades e práticas discursivas que permeiam o universo do 

aluno, refletimos sobre a inclusão das práticas culturais na construção do ensino de 

línguas. A cultura manifesta a maneira de agir do homem no mundo e não pode ficar de 

fora quando se busca retratar o ensino-aprendizagem em sua vertente social.  
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4 CULTURA E INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 

Ao tratar a linguagem como prática discursiva, conforme vimos no capítulo 

anterior, concluímos que ela faz parte da sociedade, refletindo, assim, suas práticas, seus 

costumes e sua cultura.  Neste sentido, a língua ajuda a expressar como a sociedade vê o 

mundo, manifestando sua forma de entender e agir diante do convívio social, 

estabelecendo a comunicação entre os falantes de diferentes práticas sociais.  

Segundo o antropólogo Roque Laraia (2001, p.14) o conceito de cultura, como 

utilizado atualmente, foi definido pela primeira vez por Edward Tylor (1832-1917). O 

termo foi sintetizado por ele no vocábulo inglês Culture, abrangendo assim, todos os 

aspectos da relação humana. Laraia então, toma o conceito em seu amplo sentido 

etnográfico e o resume como “[...] todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, 

arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2001, p.14). 

Laraia (2001) esclarece que o conceito de cultura vem em contraposição à ideia 

de uma aquisição inata por meio dos processos biológicos, ao adquirir a cultura o homem 

passa a depender mais da socialização, do que agir através da genética. O autor ainda 

ressalta que o conceito de cultura é alvo de uma incansável discussão, pois se trata da 

compreensão da própria natureza humana (LARAIA, 2006, p.33). Nesse sentido, ele 

acrescenta que diversos autores contribuíram para se chegar a um conceito de cultura, 

com ideias que abrangem desde o comportamento do homem de acordo com os padrões 

culturais, à definição de cultura como sistemas estruturais. 

Ao partir das considerações sobre cultura, entendemos que a comunicação efetiva 

só se dá por meio de um entendimento cultural. Por isso, Laraia (2001, p. 28) diz que a 

comunicação é “um processo cultural”. E acrescenta que “a linguagem humana é um 

produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de 

desenvolver um sistema articulado de comunicação oral” (LARAIA, 2001, p. 28). 

Segundo Godoi (2001, p. 324), o objetivo principal do ensino da LE está em torno da 

comunicação. Porém, o autor ressalta para que se chegue ao objetivo de aprender uma 

língua, faz-se necessário passar pelo conhecimento do ambiente social em que ela se 

desenvolve.  

Novaski e Werner (2011) ressaltam que língua e cultura se relacionam, e é a partir 

desse vínculo que se entende a língua como um conjunto de itens a serem estudados de 
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forma conjunta, e não separada por categorias como: gramática, fonética, fonologia e 

cultura. O papel do professor é ir além das estruturas formais de ensino e mostrar ao seu 

aluno que o conhecimento da língua perpassa o sistema linguístico estrutural e faz parte 

na verdade de um conjunto de fatores que se integram para alcançar a competência 

comunicativa de sua língua alvo (NOVASKI; WERNER, 2011). Desse modo, aprender 

uma língua estrangeira é muito mais do que associar à língua materna, aprender o léxico, 

a gramática e a pronúncia, dando novos nomes a velhos conceitos. Por isso, é importante 

pensar no ensino-aprendizagem de LE com uma abordagem cultural em que os diferentes 

fatores sejam ensinados de modo a considerar sua natureza intrinsicamente relacionada.  

Dessa maneira, as autoras esclarecem que para se alcançar os objetivos nesta nova 

maneira de perceber o ensino de línguas estrangeiras, que leva em consideração o 

contexto social e a cultura na produção da linguagem, é essencial que o aprendiz saiba 

“se comunicar na língua alvo uma vez que conheça e compreenda a cultura do país de LE 

e se inteire das relações culturais e sociais deste país, a fim de que possa se comportar 

adequadamente e se faça entender pela comunidade em questão” (NOVASKI; WERNER, 

2011, p.2). 

Nessa perspectiva, fica claro que a cultura deixa de fazer parte do ensino de língua 

como uma amostra do idioma e passa a ser encarada como parte componente dela. É sob 

esse olhar que o professor de língua estrangeira deve desenvolver o aprendizado de seu 

aluno para que ele possa entender os códigos de uma outra cultura e estabelecer a 

comunicação. 

Novaski e Werner (2011) explicam que apesar de existirem fatores comuns a todas 

as sociedades, estes são vistos e entendidos de maneiras diferentes. Cada uma dessas 

formas de entender o mundo faz parte do que identificamos como identidade de uma 

comunidade (comidas, crenças, danças, festas, expressões linguísticas). Para o ensino de 

LE é importante que esses conhecimentos sejam apresentados aos nossos alunos para que 

eles entendam como se organiza uma outra comunidade linguística e cultural, fazendo 

uma associação com sua própria cultura e ultrapassando as barreiras dos estereótipos e 

preconceitos. De acordo com as autoras, 

[u]ma vez que identificamos nossa cultura, por meio do conhecimento de 

outras culturas, e, juntos formamos uma única identidade, as barreiras do 

preconceito são transpostas e podemos entender o outro dentro de seu mundo 

e de suas razões e, ao invés de discriminá-lo por ser “diferente”, simplesmente 

o aceitamos como pertencente à outra cultura (NOVASKI; WERNER, 2011, 

p.10).  
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Ao retomar Laraia (2006) compreendemos que é importante entender relação da 

noção de cultura através dos tempos, para atenuar o choque cultural e evitar 

comportamentos preconceituosos, já que os padrões culturais mudam, não só de acordo 

com a localidade, mas também o com o passar dos anos. Nas palavras de Laraia, 

[...]cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é 

importante para atenuar o choque entre as gerações e evitar comportamentos 

preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a 

compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário 

saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o 

único procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente este 

constante e admirável mundo novo do porvir (LARAIA, 2001, p.52). 

 

Ao entender língua e cultura como indissociáveis, acreditamos que o ensino de 

uma LE parte do processo de interação entre culturas. Mendes (2004) desenvolve em sua 

tese o conceito de Abordagem Comunicativa Intercultural (ACIN). Para a estudiosa, a 

língua é entendida como entidade viva, influenciada e influenciadora da sociedade que a 

rodeia. Leva em consideração o diálogo que deve existir entre a língua materna do 

aprendiz e sua língua alvo, pois é parte do seu processo de aprendizado a interação entre 

duas culturas (MENDES, 2004, p. 109). A autora entende, assim como Godoi (2005) que 

estudar uma língua é muito mais do que se focar em estruturas linguísticas, pois a língua 

integra uma realidade social em que está inserida.  

Também a comunicação envolve conflitos, negociação de significados entre 

mundos diferentes ou, antes, entre modos de estruturação da realidade 

diferentes, pois implicam contato entre falantes, entre sujeitos culturais 

específicos, quer participem de urna mesma cultura ou de culturas distintas 

(MENDES, 2004, p. 151). 

 

Segundo Mendes (2014, p.152) é importante no diálogo entre culturas o modo 

como vemos o outro, entender quem somos no mundo, como vivenciamos e colocamos 

nossas experiências. Esse encontro pode gerar uma troca, interação entre os mundos 

simbólicos, empatia ou conflitos, mas é fundamental para que os alunos tenham uma 

postura aberta ao diálogo. A autora delimita alguns eixos orientadores para ensinar e 

aprender línguas na perspectiva comunicativa. Isto significa para ela:  

 
1) A visão de língua como instrumento social de comunicação, o qual inclui 

uma rede complexa de fatores linguísticos e extralinguísticos. Língua que, 

mais do que parte da dimensão cultural, é a própria cultura, confunde-se com 

ela; 

2) A organização das experiências de ensinar e aprender com foco no sentido, 

no uso comunicativo da língua, em detrimento da prática excessiva e 

descontextualizada de estruturas formais; 
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3) A seleção e produção de materiais com conteúdos autênticos, centrados nos 

interesses e necessidades dos aprendizes e organizados a partir da realização 

de tarefas que possibilitem maior interação e desenvolvimento das habilidades 

comunicativas dos aprendizes; 

4) A noção de competência comunicativa como um conjunto de conhecimentos 

e habilidades interconectados e interdependentes, que funciona como uma 

espécie de gerenciadora dos diferentes conhecimentos que o aprendiz adquire 

ao longo de sua aprendizagem (MENDES, 2014, p.152). 

 

Desse modo, na concepção de Mendes (2014), língua e cultura não devem ser 

estudados de maneira separada ou descontextualizadas, devem ser abordados em sala de 

aula de modo que reflitam seu uso. No caso específico de uma LE, ela sugere a escolha 

de conteúdos que retratem as experiências culturais realizadas pelos povos da língua a ser 

aprendida. Mendes cita atividades que vão além de tradições culturais e são exemplos de 

modo de vida como, por exemplo, “[...] fazer utensílios de palha, jogar capoeira ou 

cozinhar [...]” (MENDES, 2004, p.155). 

Com isso observado, a ACIN busca a construção de um diálogo intercultural por 

meio da produção do ensino-aprendizagem a partir de um material culturalmente sensível 

(MENDES, 2004). Desta forma, refletiremos a seguir como se dá a construção de um 

currículo em que esses objetivos possam ser alcançados.  
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5 CURRÍCULO INTERCULTURAL 

O currículo escolar surge a partir da necessidade de organizar e orientar uma 

classificação do conhecimento a ser oferecido em aula. Desde a Idade Média o currículo 

corresponde a organização no modo em que se deve transmitir o conhecimento. A palavra 

currículo, vinda do latim Curriculum, ganha na Roma antiga a ideia de êxitos que o 

cidadão acumulava ao longo da vida. Assim, temos dois sentidos constituídos para a 

palavra: o que a relaciona ao percurso percorrido pela vida profissional, e ao que se refere 

ao conteúdo percorrido pelo estudante ao longo da vida escolar (SACRISTÁN, 2013, 

p.16). 

Na Idade Média, o currículo tinha como objetivo controlar os conteúdos que 

deveriam ser ministrados, por meio de uma classificação do conhecimento com o enfoque 

em três eixos principais: a gramática, a retórica e a dialética. Deste modo, o currículo 

desde sua formação traz a ideia de organizar algo que estaria desvinculado e 

desorganizado sem a sua existência. Sacristán (2013) acrescenta que ele vem para 

determinar uma fronteira ao conhecimento, concretizado por meio das disciplinas 

escolares (SACRISTÁN, 2013, p.17). 

O currículo é fundamental para a estrutura do sistema de ensino como nós 

conhecemos, é por meio dele que se organizam os conteúdos a serem transmitidos aos 

alunos, e assim, a ordem do desenvolvimento da aprendizagem, e por consequência, a 

ordem de séries e graus sucessivos ao nível de conhecimento. Ele estabelece uma 

sequência para a educação escolar, facilitando assim, o estabelecimento de um tempo 

base necessário para a aprendizagem do aluno. Sacristán (2013, p.18) comenta ainda que 

 

[o] conceito de currículo delimitou as unidades ordenadas de conteúdos e 

períodos que tem um começo e um fim, com um desenvolvimento entre esses 

limites, impondo uma norma para a escolarização. Não é permitido fazer 

qualquer coisa, fazer de uma maneira qualquer ou fazê-la de modo variável 

(SACRISTÁN, 2013, p.18). 

 

 No entanto, hoje, estamos em uma configuração social diferente, vivemos na 

sociedade do consumo, baseada no lucro e no individualismo, que aumenta as distâncias 

entre os países de primeiro e terceiro mundo. Ao mesmo tempo, temos o “boom” da 

tecnologia, que traz a informação ao alcance de um clique e abre uma janela de 

possibilidades ao aluno do século XXI.  Possibilidades estas, de conhecer e reconhecer 

uma sociedade multicultural, com diferentes visões de mundo, que busca a afirmação e 

representação de suas identidades.  
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O aluno do século XXI está ainda imerso em uma estrutura escolar pautada em 

costumes antigos e pouco atraente. Trazer o ensino para este universo parte da análise 

sobre o currículo e da reflexão sobre a prática docente, já que somos nós, professores, que 

fazemos e aplicamos as atividades propostas. Nesse sentido, o currículo está como 

instrumento que dá ao professor a possibilidade de alcançar este novo público, podendo 

ser abrangente a outras questões que vão além do uso da norma culta e do texto, como 

pretexto, para ensinar a língua. Um currículo que vá para além disso, possibilita ao aluno 

conhecer/reconhecer sua identidade e suas práticas sociais a partir de uma visão do outro. 

E com isso, refletir e desafiar a ideia de uma monocultura. 

Ao longo do tempo o currículo foi entendido de diversas maneiras e seu 

significado atribuído muitas vezes a conteúdo, a experiências de aprendizagem, a ideia 

de plano, a objetivos educacionais, a texto e a avaliação. Por outro lado, Moreira entende 

o currículo como “o conjunto de experiências de conhecimento que a escola oferece aos 

estudantes” (2001, p.4).  Nesse sentido, atribui a ele um pensamento crítico 

contemporâneo, procurando entender como o conhecimento escolar contribui para 

preservar as relações de poder na sociedade onde uns são privilegiados e outros não.  

De acordo com Moreira ver o currículo pela perspectiva intercultural, é inseri-lo 

no espaço em que as significações se produzem, refletir as disputas culturais, as relações 

de poder na contribuição na formação de identidades (MOREIRA, 2001, p.5).  

Ao refletir sobre o papel do docente, vê-se que a atuação desse profissional 

perpassa a prática e a teoria, fazendo uma união dessas esferas. Com isso, o professor 

pode ser visto como intelectual que tem o poder de trazer reflexões e questionamentos, 

ampliar discussões, e assim mudar a configuração social existente. Moreira (2001) nos 

traz a ideia vinda de Giroux (1988) de um professor como intelectual público, associando 

o carácter político à prática docente com a valorização da esfera cultural e do debate 

público.  Ainda de acordo com as ideias de Moreira (2001, p. 7), corroboramos que, 

[...]como intelectual público, o professor deve reconhecer o carácter parcial 

dos discursos, questionar as especificidades dos pontos de vista, afrontar os 

critérios de uma verdade supostamente universal, abrindo-se, ao mesmo 

tempo, ao diálogo.  

 

Desse modo, é preciso aprofundar a relação entre conhecimento, aprendizagem e 

poder. O professor tem papel fundamental nisso, se assumindo como intelectual, 

aperfeiçoando sua prática para aliar o político, o cultural e o acadêmico. Assim, entende-

se que o professor deve ser pesquisador de sua própria prática, um agente reflexivo, que 

leve em consideração os aspectos que se inserem tanto dentro, como fora dela. Ele deve 
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estar disposto a identificar, aprender e resolver problemas dentro das condições sociais e 

culturais que essa prática se desenvolve, questionar as desigualdades e estimular a 

reflexão coletiva. Moreira (2001, p.11) esclarece que  

[a] ideia é que o professor reflexivo preserve a preocupação com os aspectos 

políticos, sociais e culturais em que se insere sua prática, leve em conta todos 

os silêncios e todas as discriminações que se manifestam na sala de aula, bem 

como amplie o espaço de discussão de sua atuação. 

 

Com isso, o professor deve adotar uma nova postura diante dos aspectos culturais, 

abrindo os horizontes para diversas manifestações, rompendo o olhar fixo em 

determinadas representações. Ir além do uso, das culturas hegemônicas, como a da 

Espanha, no caso do professor de língua espanhola, ou só retratar aspectos comuns de 

representação de um país, como o dia dos mortos no México. Assim, após uma ruptura 

no pensamento em direção as culturas, o professor pode trazer novos aspectos, em 

comparação com a realidade do aluno, e assim proporcionar um diálogo entre as diversas 

culturas, um debate social importante para reflexão e a formação cidadã, desfazendo o 

monopólio cultural, desnaturalizando os estereótipos e ampliando a noção de mundo do 

estudante.  

Estes aspectos devem estar presentes no currículo, reescrevendo o conhecimento 

escolar, visando um conhecimento mais profundo em relação à construção das culturas 

estudadas, levando em consideração suas raízes e seu processo de produção. Desse modo, 

o currículo precisa questionar e ampliar a análise cultural. Trazer à luz vozes antes 

silenciadas por aqueles que detêm o poder e não chegam à sala de aula. Perguntas como: 

Como surgiu esse costume? Qual o interesse por traz dessa prática? Que outras visões 

podemos encontrar dessa história? Devem ser recorrentes nas atividades curriculares. 

Moreira (2007, p. 33) sugere “que se explorem e se confirmem perspectivas, enfoques e 

intenções, para que possam vir à tona propósitos, escolhas, disputas, relações de poder, 

repressões, silenciamentos, exclusões”.  

Um currículo intercultural busca, dessa forma, atribuir à escola o seu papel de 

local de interação social dos sujeitos, um espaço de conhecimento e cruzamento cultural, 

propício para o debate e que busca romper com as práticas homogênicas e padronizadas 

que ainda são a base do sistema escolar. Podemos construir essa interação, por exemplo, 

a partir de um olhar mais crítico das notícias difundidas na mídia, das obras literárias, das 

músicas e dos vídeos, derivados de visões distintas dos fatos que permitem mostrar a 

contradição presente na cultura e na sociedade. Moreira (2007, p. 34) observa ainda que 

a “compreensão dos diferentes pontos de vista envolvidos na contenda permite que o 
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aluno desconstrua o olhar do poder hegemônico e infira que outros olhares descortinam 

outros ângulos, outras razões, outros interesses”.  

O aluno precisa construir um olhar crítico ao que se apresenta a ele socialmente. 

Entender que hoje não vivemos em uma sociedade homogênea, e que somos 

influenciados e, ao mesmo tempo, influenciamos. Somos muitas das vezes fruto de uma 

construção cultural, resultado de um hibridismo vindo das gerações passadas. É sob essa 

perspectiva que Moreira (2007, p. 36) prossegue asseverando que  

[a] escola precisa, assim, acolher, criticar e colocar em contato diferentes 

saberes, diferentes manifestações culturais e diferentes óticas. A 

contemporaneidade requer culturas que se misturem e ressoem mutuamente, 

que convivam e se modifiquem. Que se modifiquem modificando outras 

culturas pela convivência ressonante. Ou seja, um processo contínuo, que não 

pare nunca, por não se limitar a um dar ou receber, mas por ser contaminação, 

ressonância.  

 

Para isso, devemos atentar para uma construção histórica que dividiu o mundo, e 

nos separou em categorias que se mantêm até hoje. Conceitos como nação e etnia são 

importantes para serem trabalhados, já que estão diretamente associados à construção da 

identidade do sujeito.  Só conhecendo essas categorias, podemos questioná-las e abrir 

espaço para a desconstrução de desigualdades e diferenças no futuro.  

Junto ao conhecimento da construção histórica da sociedade vem o 

reconhecimento da própria identidade cultural. A partir daí, podemos tomar consciência 

dos processos envolvidos na construção da identidade, que podem ser, e são, diferentes 

para cada um de nós, mas que são frutos de cruzamentos, muitas vezes desconhecidos 

pela grande maioria. Somente rompendo os estereótipos e a homogeneização da nossa 

própria cultura, podemos fazê-lo com a do outro. Esses traços diferentes de construção 

identitárias que constituem as diferenças de que somos feitos.  

Quando se trata do currículo de língua estrangeira, um elemento muito importante 

deve ser ressaltado nas atividades é o que se relaciona à percepção que o aluno tem do 

outro, no caso a cultura do povo falante de espanhol. O ideal é que se comece 

reconhecendo, quem somos nós e quem são os outros na identidade cultural, conforme 

assevera Moreira (2007, p. 39): 

Quem são os nós? Tendemos a incluir na categoria nós todas aquelas pessoas 

e aqueles grupos sociais que têm referenciais semelhantes aos nossos, que têm 

hábitos de vida, valores, estilos e visões de mundo que se aproximam dos 

nossos e os reforçam. Quem são os outros? Tendem a ser os que entram em 

choque com nossas maneiras de nos situarmos no mundo, por sua classe social, 

etnia, religião, valores, tradições, sexualidade etc. 
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Ao refletir de que modo essa concepção de nós e do outro (MOREIRA, 2007, 

p.39, grifos do autor) pode repercutir no currículo de língua estrangeira, concluímos que 

é a partir dessa construção que desenvolvemos as atividades propostas em sala de aula, 

levando em consideração como podemos entender esse outro. Para Skliar e Duschatzky, 

(2001 apud MOREIRA, 2007, p.40) nota-se que essas percepções traduzem o 

comportamento da escola, que precisa ser mudado. Quando vimos o outro como fonte de 

todo mal (MOREIRA, 2007, p.40, grifo do autor) nos separamos, como se existissem 

bons e maus. Eliminamos, neutralizamos e subjugamos.   Nos situamos a partir de 

estereótipos e expectativas diferenciadas.  

Quando reconhecemos o outro como sujeito pleno de uma cultura, localizamos 

como referencial de uma cultura diferente da nossa, sem similaridades ou pontos em 

comum, afastamos de qualquer tipo de proximidade. Situamos como algo distante e só 

representativo.  E por fim, o outro como sinônimo de alguém a tolerar (MOREIRA, 2007, 

p.40, grifos do autor) nos deixa perto da falácia dos dias atuais, que encarando desta 

forma, nos faz admitir a diferença e se calar diante dela. O perigo desse pensamento vem 

quando ela se converte em um mecanismo que nos impede de tomar uma posição em 

relação a qualquer questão social, histórica ou cultural.  

O currículo intercultural se converte em um espaço de conhecimento e crítica das 

questões culturais levantadas, práticas que são vistas, muitas vezes de maneira natural 

sem ser questionadas. Um instrumento que visa permitir aos alunos analisarem, 

questionarem e perceberem seu poder de ação no mundo, já que tudo pode ser modificado 

a partir da profundidade do conhecimento. Portanto, é importante ressaltar como a 

compreensão que temos do outro influencia em nossa prática docente, e por consequência, 

no currículo, abrindo ou não, possibilidades mais amplas para os alunos. Como já dito, 

precisamos aprofundar os conhecimentos referentes às manifestações culturais e inclusive 

questioná-los e associá-los à nossa realidade. Como faremos isso, se ficarmos em uma 

pequena análise superficial? Neste sentido, devemos analisar, construir e complementar 

o currículo de acordo com uma mirada mais crítica, conforme veremos nos capítulos a 

seguir. 
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6 CURRÍCULO MÍNIMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA BREVE 

ANÁLISE INTERCULTURAL  

Partindo da ideia que a cultura é parte essencial aos estudos de LE, tomamos como 

objeto de análise, um currículo já construído e utilizado, um documento norteador do 

Ensino Médio do estado do Rio de Janeiro. Portanto, trata-se de uma pesquisa 

documental, de abordagem qualitativa, uma vez que tem como objetivo a análise dos 

documentos norteadores do ensino de língua estrangeira. Além disso, apresenta uma 

proposta didática complementar às atividades autorreguladas oferecidas como apoio ao 

trabalho do professor. Essas atividades estão divididas em aulas e são baseadas 

integralmente nas orientações do CM de acordo com habilidades e competências 

definidas para cada bimestre e série.  

O CM é um documento elaborado em 2012, pela SEEDUC/RJ, que serve de 

referência para as escolas da rede estadual de ensino. Nele, se apresentam as competências 

e habilidades que devem constar nos planos de curso dos professores de todas as 

disciplinas da rede. O documento foi criado com a ideia de fazer uma base comum a todas 

escolas do ensino médio de acordo com as necessidades atuais do ensino, levando em 

consideração as correntes teóricas de cada área, alinhados às legislações vigentes, às 

Diretrizes e aos Parâmetros Curriculares Nacionais (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 2). A 

divulgação do documento encontra-se na página do site da SEEDUC/RJ. 

O referido currículo estabelece um ponto de partida mínimo para que a escola e 

os professores sigam de acordo com cada área do conhecimento. Tem por objetivo 

“fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, bem como em estudos 

posteriores e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao 

exercício da cidadania” (RIO DE JANEIRO, 2012, p.2). Os autores justificam que não 

pretendem solucionar todas as dificuldades da Educação Básica, e que certamente haverá 

a necessidade de ajustes ao longo da aplicação do currículo, mas almejam criar um solo 

firme para que haja um desenvolvimento das práticas educacionais. Com isso, destacam-

se os seguintes pontos: “o ensino interdisciplinar e contextualizado; oferta de recursos 

didáticos adequados; a inclusão de alunos com necessidades especiais; o respeito à 

diversidade em suas manifestações; a utilização das novas mídias no ensino; a 

incorporação de projetos e temáticas” (RIO DE JANEIRO, 2012, p.2).  

Nesse sentido, buscamos as Orientações Curriculares para o Ensino Médio –

OCEM (BRASIL, 2006) para aclarar as bases da construção do Currículo mínimo de 



31 
 

 
 

Língua Estrangeira do Estado do RJ. O documento foi criado para orientar as 

competências gerais a serem abordadas no Ensino médio de todo os país, de acordo com 

a LDB 9394/93 e tem como perspectiva propor reflexões que alimentem a prática docente, 

procurando estabelecer uma articulação entre as áreas do conhecimento.  

As OCEM (BRASIL, 2006, p.8) destacam em sua apresentação a importância do 

estudo da cultura, pois, para o documento, o currículo nada mais é do que um instrumento 

de política cultural, já que seleciona práticas culturais a serem trabalhadas na escola. As 

orientações entendem que o ensino se baseia na articulação de conhecimentos, levando 

em consideração as especificidades do aluno, por meio da interdisciplinaridade e da 

contextualização. Com o ensino de línguas estrangeiras estimula-se que o estudante tenha 

uma mente mais aberta a novos conhecimentos a partir de uma nova cultura. Nesse 

sentido, ele deve entender que existem diversas maneiras de se manifestar através do uso 

da linguagem. Para isso, há a necessidade de propor uma reflexão maior, levando em 

consideração a pluralidade linguística e cultural das comunidades falantes do espanhol e 

assim, compreender a linguagem como interação social, reconhecendo a diversidade 

social e histórica expressa por meio de suas diversas manifestações. As OCEM seguem a 

orientação de que é preciso 

 
 [...]estender o horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua 

comunidade linguística restrita própria, ou seja, fazer com que ele entenda que 

há uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem, heterogeneidade esta 

contextual, social, cultural e histórica. Com isso, é importante fazer com que o 

aluno entenda que, em determinados contextos (formais, informais, oficiais, 

religiosos, orais, escritos, etc.), em determinados momentos históricos (no 

passado longínquo, poucos anos atrás, no presente), em outras comunidades 

(em seu próprio bairro, em sua própria cidade, em seu país, como em outros 

países), pessoas pertencentes a grupos diferentes em contextos diferentes 

comunicam-se de formas variadas e diferentes[...] (BRASIL, 2006, p.92) 

 

Além disso, o documento ressalta que há uma ligação importante entre a escrita e 

a cultura. Assim, quando consideramos os gêneros da escrita, devemos refletir que esses 

variam de uma cultura a outra, logo, o uso da escrita deve ser contextualizado, pois ele 

está vinculado aos diferentes contextos, a seus usuários e aos fins específicos de sua 

sociedade. (BRASIL, 2006, p.100). Nessa perspectiva, o ensino de língua estrangeira na 

escola está para além de uma matéria escolar, está relacionado a uma função cidadã, de 

abrir os horizontes dos alunos, quanto à comunicação e à conexão com o mundo, além de 

interferir de maneira positiva na relação que esses alunos tem com o próprio espaço e 
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com sua própria língua (BRASIL, 2006, p.133). As OCEM indicam isso, quando 

destacam que 

[e]mbora a utilidade do conhecimento para fins escolares ou profissionais seja 

real, não se pode esquecer que dominar uma língua estrangeira supõe conhecer, 

também e principalmente, os valores e crenças presentes em diferentes grupos 

sociais, que certamente entrarão em contato ( BRASIL, 2006, p.147). 

 

As OCEM (BRASIL, 2006) reconhecem o papel importante da cultura no ensino 

de LE quando destacam a língua como veículo de tradições, costumes, conhecimentos, 

que permitem ao aluno estabelecer uma comunicação internacional e interdisciplinar em 

sociedade. Dessa forma, legitimam o papel essencial e a orientação para que o estudo da 

cultura esteja presente no currículo do ensino de LE. Entendemos que devemos pensar o 

currículo de maneira intercultural, já que é na integração com a língua materna que 

acontecerá o desenvolvimento das competências do aluno em língua estrangeira.  

Portanto, é inegável a importância de inserir a cultura no ensino de LE. O trabalho 

intercultural vem de encontro ao próprio objetivo do currículo mínimo, de inserir um 

ensino interdisciplinar e contextualizado, trabalhar a identidade do aluno como falante do 

português a partir da relação da interação entre os participantes do ato discursivo. Com 

isso, há que se levar em consideração as questões sociais e culturais que contribuam na 

construção da identidade do nosso aluno.  

Com esse intuito, trazemos reflexões sobre o CM de LE do Estado do Rio de 

Janeiro, nosso objeto de análise, pautado nos documentos de bases educacionais e na 

matriz da avaliação externa do ENEM. O CM de LE propõe promover a 

interdisciplinaridade, por meio de temáticas apresentadas pelos gêneros discursivos 

pautado no teórico Bakthin (2003). Os autores explicam que o documento tem como foco 

a identidade do aluno como falante de português do Brasil e seu contato com as diferentes 

variantes da LE. Os eixos temáticos do currículo são os gêneros discursivos, pois esses 

são produtos da interação que existe no dia a dia, quando geramos diversos tipos de texto 

e enunciados em nossas relações com os demais. Logo, as competências a serem 

desenvolvidas serão a escrita e a oral, com ênfase na compreensão. Inserido na área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o CM de LE determina que as atividades sejam 

pautadas em: 

1. reconhecer a potencialidade expressiva das artes, línguas e práticas corporais 

como manifestações culturais, históricas e identitárias, os princípios 

específicos de LE assim ficam definidos: 
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2. conhecer as diferentes formas de expressão das diversas linguagens e as 

diferentes manifestações artísticas e culturais dos povos que se expressam em 

língua espanhola, francesa e inglesa; 

3. reconhecer as linguagens em suas diferentes manifestações como fontes de 

preservação, mudança, legitimidade e questionamento de diferentes tipos de 

interações (RIO DE JANEIRO, 2012, p.3). 

 

O documento é dividido por bimestres, com eixos que apontam habilidades e 

competências a serem trabalhadas a partir de gêneros discursivos determinados. São 2 

eixos principais que se dividem em 3 habilidades e competências: Compreensão escrita 

e oral; A língua em uso e a Produção escrita e oral. 

O documento determina o uso de diferentes gêneros discursivos ao longo dos 

bimestres e estes são positivos por fazerem parte do cotidiano do aluno. Elencam-se 

gêneros como: notícia, entrevista, publicidade para a 1ª série do ensino médio; sinopse 

e curta-metragem para a 2ª série; Curriculum Vitae e biografia para a 3ª série do Ensino 

Médio. O alvo do currículo em todos os bimestres e séries é o reconhecimento dos 

recursos linguísticos a partir das características dos gêneros discursivos. Observa-se que 

há uma ênfase no reconhecimento dos gêneros e não em como eles são construídos 

socialmente no processo de interação das práticas discursivas. Outro ponto destacado 

no CM é compreender as características do gênero. No entanto, para tal, acreditamos ser 

necessário o entendimento de como se dá a produção deste socialmente, e quando se 

trata da LE, essa compreensão se dá em outro contexto social, com outra forma de ver 

o mundo, outra sociedade, outra cultura. 

Segundo as considerações de Moita Lopes (2002), as práticas discursivas são 

produzidas socialmente por meio da linguagem e da interação de seus falantes, por isso 

refletem seu meio social. Desse modo, não há como trabalhar o gênero sem levar em 

consideração as práticas culturais do povo falante da língua estrangeira. Levar a cultura 

ao ensino de LE perpassa o ensino de temas específicos como datas comemorativas e 

reacende a questão de entender como uma outra sociedade funciona, criando paralelos 

com a nossa. O CM não dá esse direcionamento ao professor e foca o estudo do gênero 

discursivo apenas em sua estrutura como algo central ao ensino de LE, contrariando sua 

proposta na introdução do documento, quando afirma que é importante reconhecer a 

potencialidade expressiva das diversas linguagens e manifestações culturais e artísticas 

dos povos falantes da LE.  Esses objetivos estabeleceriam um acréscimo aos estudos dos 

gêneros, se por meio deles se incluísse a cultura, responsável pelas características e 

particularidades expressas por meio da linguagem que produz os gêneros na sociedade. 
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Nesse sentido, enriqueceria o eixo de língua em uso, traços característicos das regiões 

dos países falantes de espanhol, abordando assim, o uso das variantes.  

Por um lado, o CM propõe o trabalho da LE baseado na identidade do brasileiro 

como falante de português, isso proporciona a ideia de um trabalho intercultural, já que 

podemos refletir sobre as duas culturas, segundo os estudos de Mendes (2014), 

considerando o diálogo que deve existir entre elas. A língua é um veículo de comunicação 

entre os falantes das diversas culturas, portanto, é importante fazer uma reflexão de como 

nos posicionamos no mundo, como nos vemos e somos vistos, a partir de nossas práticas 

culturais.  No entanto, no CM só aparecem as indicações dos gêneros a serem abordados, 

sem que haja um direcionamento ao professor para a construção social dos temas 

norteadores dos bimestres. Assim, acreditamos ser necessário desenvolver uma proposta 

intercultural a partir de temas que reflitam a sociedade na qual a língua espanhola está 

inserida a partir do que está proposto no próprio CM.  

Reiteramos que o trabalho com gêneros discursivos é muito importante por se 

tratar de construções que fazem parte da realidade da sociedade, mas destacamos que não 

podemos deixar que a construção social desses gêneros se perca diante de um estudo 

focado somente nas estruturas linguísticas. É comum em todos os bimestres do CM, na 

habilidade de compreensão escrita e oral, tópicos que se referem à compreensão da 

estrutura do gênero discursivo determinado para o bimestre. De igual maneira, quando se 

refere a habilidade língua em uso, destacamos que o foco se volta ao reconhecimento dos 

recursos linguísticos e de sua finalidade para o gênero. Estes culminam no eixo de 

produção escrita e oral que determina uma produção do gênero trabalhado ao longo do 

bimestre, este trabalho final está associado à integração do aluno com a sociedade que o 

rodeia, seja voltado para a família ou para comunidade escolar.  

 A partir de uma análise do currículo de todas as séries, entendemos que estão 

presentes de maneira geral o reconhecimento dos elementos linguísticos em todos os 

anos. Como objeto de análise, optamos pelo CM referentes a 1ª série, 3º e 4º bimestres, a 

2 série, 1º e 2º bimestres, e a 3ª série, 3º e 4º bimestres.  Destacamos esses, pois são os 

que apresentam maior ênfase no estudo das estruturas linguísticas, principalmente os do 

1º e 2º ano, nos quais se faz menção clara ao foco em verbos, coesão, conjunções e etc.., 

mesmo quando se trata da habilidade língua em uso. Já o CM do 3º ano foi eleito, por ser 

único que faz referência clara aos aspectos sociais, históricos e culturais que devem ser 

estudados por meio da leitura do gênero.   
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Ao começar nossa análise pelo CM da 1ª série (cf. Fig.1), 3º bimestre, gênero 

Carta do Leitor, observamos que no eixo de compreensão escrita e oral destaca-se a 

percepção da estrutura do texto de opinião. Já no eixo seguinte, do mesmo bimestre, a 

ênfase está em reconhecer os elementos linguísticos do gênero. Para tal, devem ser 

levados em consideração verbos de opinião, conectivos, flexões de 3ª pessoa, voz 

passiva, vocativos, modais de possibilidades e advérbios. A produção do bimestre é 

sugerida por meio de uma composição de uma carta ao leitor com base em um 

acontecimento da escola ou bairro. No entanto, é interessante observar que o gênero 

carta do leitor é o único que foge do padrão de gêneros usados no cotidiano da sociedade 

atual, por se tratar de um gênero não tão utilizado e conhecido pelo jovem dessa faixa 

etária. Entretanto, podemos pensar em uma adaptação, se utilizarmos conteúdo 

semelhante, mas atual, como os comentários feitos em publicações e reportagens nas 

redes sociais e sites na internet.  

 

Figura 1 -  CM 1ª série - 3º Bimestre 

 

Fonte: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

Observamos aqui aspectos que poderiam ser utilizados segundo a construção 

social do gênero. Quando o CM pede no eixo compreensão escrita e oral que se compare 

informações por meio de fontes e pontos de vista diversos, entendemos que os fatores 

cultural e intercultural estariam intimamente associados a isso, já que quando falamos 

de pontos de vista diferentes, podemos trabalhar com opiniões vindas de sociedades 

distintas, e, nesse sentido, fazer com que o nosso aluno veja as diferentes formas de se 

posicionar a partir de outras formas de ver o mundo.  

No 4º bimestre da mesma série (cf.Fig.2) o gênero sugerido é a publicidade. No 

eixo de compreensão escrita e oral se fala de distinguir a função social relacionando seu 
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uso as práticas cotidianas. Nessa perspectiva, entendemos que o uso do gênero é associado 

à sua finalidade em sociedade, destacando no segundo tópico do mesmo eixo, a 

importância do contexto para o seu entendimento. No entanto, nos outros eixos, volta-se 

para a estrutura do gênero e seu reconhecimento.  

 

Figura 2 - CM 1ª série – 4º Bimestre 

 

Fonte: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

O gênero publicidade está relacionado intimamente com as práticas cotidianas de 

uma sociedade e representa muitas particularidades que só um integrante daquela 

comunidade poderá compreender. Dessa maneira, é uma forma de mostrarmos aos alunos 

como um outro corpo social desenvolve sua persuasão por meio desse gênero. A produção 

escrita e oral volta-se, neste momento, para a confecção de uma publicidade bilíngue, 

algo positivo para propor uma reflexão aos alunos de como confeccionar algo para um 

outro país e para o próprio.  

No CM da 2ª série do ensino médio (cf. Fig.3), referentes ao 1º bimestre, destaca-

se o uso do gênero discursivo sinopse (livro e filme). No primeiro eixo, ressalta-se a 

compreensão do tema, as relações entre as partes do texto e os recursos de 

impessoalidade, que fazem parte da construção do gênero. No eixo seguinte, na habilidade 

língua em uso, encontramos o uso da língua relacionado aos seus recursos linguísticos. 

Para tal, se pede a compreensão da finalidade da presença de verbos, coesão sequencial e 

referencial, marcas de impessoalidade e tópicos frasais. No último eixo de habilidades e 

competências, temos a produção escrita e oral direcionada à produção de uma sinopse de 
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um filme e sugere a produção de um programa cultural, conforme vemos na figura 3 a 

seguir.  

 

Figura 3 - CM 2ª série - 1º Bimestre 

 

Fonte: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

O gênero sinopse é um texto muito acessível nos dias atuais, além de muito 

popular entre os jovens. Esse gênero retrata realidades sociais, culturais e históricas 

fictícias ou não. A partir dele, seria interessante uma indicação de como atrelar esses 

fatores a temas pertinentes à realidade da sociedade atual, realizando um trabalho de 

produção e comparação de sinopses brasileiras e estrangeiras.  

No 2º bimestre (cf.Fig.4), os gêneros a serem trabalhados são resumo e resenha. 

Encontramos mais uma vez a compreensão voltada para estrutura dos gêneros e das 

relações entre as partes do texto. A língua em uso está focada no reconhecimento das 

marcas linguísticas de impessoalidade e de opinião, além do emprego de coesão 

sequencial e de tempos verbais, advérbios e marcadores temporais. Na produção escrita, 

sugere-se a elaboração de uma síntese de informações retiradas de um texto. Já a oralidade 

está inserida na produção de um documentário cultural a partir dos resumos produzidos, 

conforme constatado na figura 4 a seguir.   
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Figura 4 - CM 2ª série – 2º Bimestre 

 

 

Fonte:<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

O CM para os gêneros resumo e resenha indica a atenção ao reconhecimento das 

informações implícitas no texto e suas marcas linguísticas que expressam opiniões. 

Quando se trata de LE, entendemos que estas informações e marcas podem ser 

expressadas de diferentes formas, por isso não se pode ignorar o contexto em que está 

inserido o texto.  

Nessa análise, observam-se algumas menções a aspectos culturais em algumas 

partes do currículo, como nas propostas citadas acima, nos 1º e 2º bimestres da 2ª série, 

por meio de produções orais e escritas de um programa e documentário cultural.  No 

entanto, a maior ênfase no aspecto cultural está no 3º e 4º bimestres da 3ª série do ensino 

médio (cf. Figs. 5 e 6), nas quais encontramos então, a compreensão escrita e oral voltada 

para “apreender realidades históricas, culturais e socias de determinada época e lugar, de 

forma significativa e contextualizada através da leitura de biografias” (RIO DE 

JANEIRO, 2012, p. 19). O mesmo vemos no 4º bimestre, acrescentando a função social, 

mas, desta vez, com o gênero autobiografia. No entanto, voltamos ao caráter do 

reconhecimento dos elementos linguísticos no eixo seguinte.  
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Figura 5 - CM 3ª série – 3º Bimestre 

 

 

Fonte: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

Nesse bimestre (cf.Fig.5), ficam claras as indicações para o trabalho do gênero 

com seus componentes culturais e sociais a partir da apreensão dessas realidades. Porém, 

no eixo de habilidades língua em uso, nada nesse sentido é mencionado, voltamos ao 

caráter do reconhecimento dos elementos linguísticos do tipo narrativo, com a menção 

aos verbos no pretérito perfeito do indicativo, uso de terceira pessoa, marcado tanto pelos 

pronomes pessoais como possessivos ou adjetivos. Com esse gênero podemos fazer um 

trabalho enriquecedor já que o gênero biografia está envolto por questões sociais e 

históricas que perpassam a vida da pessoa biografada.   

No bimestre seguinte (cf. Fig.6), sugere-se o gênero autobiografia. Este, além das 

indicações referentes à apreensão das realidades históricas e culturais já contidas no 

bimestre anterior, ressalta detalhes das marcas linguísticas do texto autobiográfico, 

conforme o observado a seguir. 
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Figura 6 - CM 3ª série - 4º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5776111> Acesso em: 18/08/2018 

 

O trabalho com o gênero autobiografia possibilita pôr em prática o que se aprende 

com o gênero anterior, a biografia. A autobiografia pode motivar a criação e a comparação 

de realidades sociais distintas. É positiva, a nosso ver, a elaboração de uma autobiografia 

dos alunos. Dessa maneira, reconhecemos que nesses bimestres está mais explícito o uso 

da contextualização, da cultura e do social de maneira significativa. Isso ajuda ao 

professor a pensar o gênero considerando todos os seus fatores e não só sua composição 

estrutural. Seria importante que todos os bimestres e anos tivessem uma indicação de 

como usar o gênero levando em consideração suas particularidades em meio à sociedade 

em que é construído.  

Reiteramos que o foco deste trabalho está na cultura como parte integrante da 

construção do currículo escolar, entendendo a língua como discurso e representação de 

uma sociedade. Logo, por essa perspectiva, o elemento cultural, como observado nas 

análises está pouco citado no CM ao longo dos 3 anos de ensino médio e quando citado, 

está sem o direcionamento para que o professor possa integrá-lo em seu planejamento. 

Tendo em vista os aspectos mencionados nesta breve análise, entendemos que a 

partir de um trabalho de complementação, poderemos incluir mais sensivelmente a 

cultura como um fator indissociável ao estudo de LE. O CM apresenta aspectos positivos 

quando pensamos no estudo da língua como discurso, na consideração dos gêneros 

discursivos como produto da sociedade em que vivemos, mas ainda podemos acrescentar 

pontos que ressaltem a língua em uso diante de relações interculturais. Para tal, propomos 

no próximo capítulo um acréscimo a atividades já sugeridas por meio da própria 

Secretaria de Educação do Estado em sua página na internet. 
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7 ATIVIDADADES AUTORREGULADAS: UMA PROPOSTA 

INTERCULTURAL 

O CM SEEDUC/RJ é o documento base para as propostas de atividades a serem 

desenvolvidas pelos professores da rede, conforme já explicitamos nesse trabalho. A 

fim de contribuir na complementação e na construção do planejamento anual dos 

professores da rede, estabelecendo o entendimento do trabalho a ser desenvolvido com 

os gêneros discursivos, a secretaria disponibiliza em seu site na página “Conexão 

professor” atividades pedagógicas de aprendizagem autorreguladas. Essas atividades 

fazem parte de um caderno baseado integralmente nas orientações do CM de acordo 

com as habilidades e competências definidas para cada bimestre. O caderno é composto 

por 3 aulas, divididas por uma explicação base e atividades respectivas e ao fim se 

encontra uma proposta de avaliação para reforçar a aprendizagem, geralmente, em 

forma de pesquisa. Assim, o caderno visa que o aluno possa conhecer o gênero, 

identificar suas características e seus recursos linguísticos mais utilizados.  

Esse material é de grande ajuda ao professor, uma vez que proporciona o acesso 

imediato a atividades já prontas que estão de acordo com o que é pedido no 

currículo.Com isso, temos uma base para a construção de nossas próprias atividades, já 

que vemos, na prática, como funcionam as habilidades e competências determinadas 

pelo CM. Além disso, a disponibilidade dessas atividades pode servir como um auxílio 

em um momento de imprevisto, levando em consideração o número de turmas que o 

professor da educação básica tem, sobretudo quando falamos do professor de espanhol, 

com cerca de 12 turmas e 1 tempo de aula por semana. Entendemos que nos colégios 

onde a língua é optativa, qualquer mecanismo de ajuda é bem-vindo.  

Pautado em textos de gêneros variados, didaticamente bem organizados, não há 

como negar a positividade da existência dessas atividades. Entretanto, levando em 

consideração o elemento cultural, análise que estamos registrando, constatamos que as 

atividades seguem à risca o currículo que as tem como base, logo, quase não se registra 

a ocorrência do componente cultural, e não se registra o intercultural, mesmo nos 

bimestres em que essa nomenclatura é citada. Nesse sentido, entendemos que cabe, 

nesse trabalho, uma proposta de complementação que possa tentar suprir essa 

necessidade de incluir a cultura e mais profundamente o intercultural no ensino de LE. 

Tomamos como base para a proposta o CM do 3º bimestre da 3ª série do ensino 

médio (Fig.5, p.40) e seu caderno de atividades autorreguladas correspondente (cf. 
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Fig.7). Inicialmente, observamos que as atividades trazem novamente as orientações do 

CM e as habilidades associadas que serão o objetivo das atividades e aulas elaboradas.  

 

Figura 7 - Caderno de Atividades Autorreguladas 3ª série - 3º bimestre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5692668. Acesso em: 22/10/2018. 

 

Nesse bimestre, o gênero a ser trabalhado é a biografia. De acordo com o CM, 

devem ser trabalhadas as habilidades do aluno em reconhecer, compreender e aprender 

com os elementos biográficos, sejam eles de natureza linguística, histórica e/ou 

informativa. As aulas nesse bimestre estão distribuídas em Biografia ¿qué es? ¿Cómo se 

escribre uma biografia? e hechos passados. Escolhemos a atividade 3 (cf. Fig.8) referente 

à aula 3, do caderno de atividades do 3º bimestre, para uma proposta de complementação. 

A ideia é acrescentar elementos que remetam a cultura dos povos hispânicos, levando em 

consideração a identidade do brasileiro como falante de português.  A atividade 3 se 

baseia nos elementos característicos da tipologia narrativa, para isso tem seu foco na 

conjugação de verbos no passado indefinido e seus marcadores temporais.  

Nesse sentido, a atividade segue o mesmo foco e centraliza seu objetivo na 

conjugação dos verbos pedindo ao aluno que complete os espaços em branco com as 

formas conjugadas dos verbos em pretérito indefinido. Ao mesmo tempo, solicita que se 

organize o resumo da biografia de Miguel de Cervantes, numerando-a de forma 
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cronológica. A atividade chega a seu segundo exercício e pede que o aluno escreva uma 

breve biografia de um artista que admire, conforme explicitada na fig.8 a seguir. 

Figura 8 - Atividade Autorregulada 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5692668. Acesso em: 22/10/2018. 

 

Nota-se que as atividades propostas estão focadas na estrutura linguística do 

gênero, que é importante para sua compreensão de significados, porém não levam em 

consideração os elementos extralinguísticos, importantes para apreender as realidades 
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históricas, culturais e sociais presentes nos textos, objetivo citado nas habilidades a serem 

trabalhadas no terceiro bimestre pelo CM.  

 Tendo em vista que o texto escolhido para o exercício é a biografia de um dos 

mais importantes e conhecidos autores da literatura em língua espanhola e mundial, 

Miguel de Cervantes, entendemos que seria imprescindível um trabalho, mesmo que 

breve, com a obra do autor de Don Quixote de la Mancha. É pertinente que o aluno de 

língua espanhola conheça um pouco de uma obra que é máster na literatura e cultura da 

língua que está aprendendo. Contudo, não se pretende nesse trabalho, analisar a literatura 

como instrumento didático principal em aula de LE. Logo, atribuiremos a ela o papel de 

veículo para compor um trabalho cultural e intercultural a partir do gênero proposto no 

CM. 

Nesse sentido, depois da atividade 1(cf. Fig 8. p.43) proposta pelas atividades 

autorreguladas, que usa como base a biografia do escritor Miguel de Cervantes, 

sugerimos que se introduza a obra Dom Quixote de la Mancha do autor Miguel de 

Cervantes, apresentando um vídeo que conta brevemente, em 4:10 min, a história do 

personagem. O vídeo se trata de uma animação e é intitulado Cuentos infantiles: El 

ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, está disponível na internet no site You 

tube.    

Figura 9 - Vídeo Cuentos infantiles: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: https://youtu.be/DESCGF5Us4M. Acesso em: 25/10/2018. 

 

O vídeo possui áudio em espanhol com legenda na mesma língua. Apresenta o 

personagem, seus principais companheiros de história e mostra uma de suas aventuras, a 

mais famosa, o episódio dos Moinhos de Vento.  
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A fim de trabalhar elementos interculturais, propomos a leitura da história do 

personagem de Cervantes partindo da literatura de cordel, que faz parte da literatura 

popular brasileira, típica da região norte e nordeste do país. A literatura de cordel foge do 

tradicional, é composta de linguagem popular e retrata temas do cotidiano por meio de 

recursos divertidos e forte oralidade. Essas características podem ser apresentadas 

brevemente aos alunos.   

 

 

DOM QUIXOTE 

Olegário Alfredo 

Vou contar neste cordel/ Com jeito bem brasileiro/ A história dum fidalgo/ e seu fiel 

escudeiro / Dom Quixote se chamou/ Este nobre cavaleiro/ O andarilho Dom Quixote/ 

Viveu em terras distantes/ O seu gênio criador/ Digo, foi Miguel de Cervantes/ Dom 

Quixote pelo mundo/ Está vivo nas estantes. 

Lá pelas bandas da Espanha/ Onde nuvem se desmancha / Viveu um nobre fidalgo/ 

Dotado de muita cancha/ Conhecido pelo nome/ Dom Quixote de la Mancha/ Gostava 

muito de ler/ História de cavaleiro/ Acabou se confundindo/ Com um desse aventureiro/ 

Saiu pelas redondezas/ Em garbo de justiceiro. 

[...] 

Quixano já amadurecido/ Cinquenta anos no cangote/ Preferiu trocar de nome/ E passar 

pra Dom Quixote/ Por ser título de cavaleiro/ Com cavalo bom de trote. / Bastante rico 

ele foi/ Mas em pobre se tornou / Não perdeu a elegância / Roupas boas sempre usou / E 

quem via sua figura/ Pensava ver um doutor.  

Extraído de: Formación en español: lengua y cultura. 2012, p.20. 

 

O texto conta a história do personagem e suas principais características. Os alunos 

podem fazer uma leitura compartilhada. Em seguida, é interessante que respondam a 

questões como: Quem é Dom Quixote de la Mancha? Quais são os principais 

personagens? Qual a história que o texto conta? 

É interessante destacar a riqueza linguística do texto, possibilitando inclusive o 

trabalho com as variantes linguísticas do português brasileiro.  

O passo seguinte seria apresentar aos alunos imagens em que o personagem Don 

Quixote aparece no mundo e na atualidade (estatuas, músicas, sátiras, o Instituto 

Cervantes, frases e etc..). Neste momento, se propõe uma reflexão envolvendo 

intertextualidade e contemporaneidade. Dom Quixote se parece com algo ou alguém que 

conhecemos?  
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Figura 10 - Monumento Dom Quixote na Espanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: https://www.flickr.com/photos/samuel_santos/3909463160.  Acesso em: 26/10/2018. 

 

Figura 11 - Sátira de Dom Quixote em Chespirito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: http://alemdocaleidoscopio.blogspot.com/2012/06/o-engenhoso-fidalgo-dom-quixote-de-la.html?m=1   Acesso 

em: 26/10/2018. 

 

 

 

Figura 12 - Tira de Armandinho. 

 

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/129578840234/tirinha-original/amp. Acesso em: 26/10/2018. 
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Figura 13 - Dom Quixote tema da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: https://www.lpm-blog.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Dom-Quixote-chega-ao-Brasil.png.Acesso em: 

26/10/2018. 

 

A proposta é para que os alunos tenham ideia de que o personagem de Cervantes 

aparece em muitos lugares no mundo e que por vezes não temos ideia do porquê, se não 

conhecemos o mínimo de sua história.  

Dentro dessa perspectiva, como produção final, sugerimos que se monte em 

cartaz, um mapa mental a partir do tema gerador Dom Quixote. Os alunos escreverão 

palavras em português, que criem rimas, associadas ao personagem, que irão ao encontro 

deste tema. Portanto, a proposta de complementação entende que trabalho com o gênero 

discursivo é importante, mas pode ser complementado associando a contemporaneidade 

e a interculturalidade dos povos a fim de tornar o ensino aprendizagem de LE mais 

relacionada ao cotidiano e mais atrativa aos alunos, conforme sugere o próprio currículo 

mínimo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista os aspectos mencionados, concluímos que o aluno do século XXI 

possui novas demandas, pois faz parte de uma nova configuração de identidade que é 

construída a partir de sua relação em sociedade. Essa identidade é caracterizada por 

adquirir um pouco de tudo que é oferecido a ela, por ser influência e ao mesmo tempo 

influenciada a todo tempo. Nesse sentido, é importante levar em consideração essas 

identidades culturais a fim de transformar a sala de aula em algo que dialogue com a 

realidade do aluno. Assim, é fundamental que este trabalho tenha um viés crítico a fim de 

que o aluno possa questionar e observar as identidades construídas socialmente.  

Nessa perspectiva, a linguagem é a representação das identidades socialmente 

determinadas. Ela é construída a partir das práticas discursivas e reflete os hábitos 

adquiridos por um povo, sua cultura. A partir desse pensamento, língua e cultura se 

relacionam intimamente e não devem ser trabalhadas em separado ou 

descontextualizadas, muito menos visando somente à compreensão das estruturas 

linguísticas.  

Ao refletir o papel do professor de LE como mediador entre uma nova língua e 

sua cultura, compreendemos que se deve ir além das estruturas formais de ensino e 

mostrar ao aluno que o conhecimento da língua é, na verdade, um conjunto de fatores que 

se integram para alcance da língua alvo. A língua estrangeira tem por objetivo a 

comunicação e a formação cidadã e estas não acontecem sem o mínimo de entendimento 

cultural. Para tal, o professor deve adotar uma nova postura diante dos aspectos culturais, 

abrindo os horizontes para diversas manifestações, rompendo o olhar fixo para o lugar 

comum. Logo, o ensino de uma LE parte do processo de interação entre culturas, de um 

diálogo entre a língua materna e a estrangeira no sentido de refletir e compreender melhor 

seu espaço, quem somos e como expressamos nossas experiências e as vivenciamos. 

Portanto, um trabalho que leve em consideração as práticas culturais no ensino de língua 

estrangeiras é importante para que nossos alunos entendam como se organiza uma outra 

comunidade linguística e cultural, fazendo uma associação com sua própria cultura e 

ultrapassando as barreiras dos estereótipos e preconceitos.  

Com isso observado, fez-se necessária a produção de um material culturalmente 

sensível a esses pontos para que se chegue aos objetivos mencionados. Com base nas 

considerações das OCEM (BRASIL,2006) entendemos que o ensino se baseia na 

articulação de conhecimentos, levando em conta as especificidades do aluno, por meio da 



49 
 

 
 

interdisciplinaridade e da contextualização. Dessa forma, para organizar e orientar uma 

classificação do conhecimento a ser oferecido em aula, o currículo escolar é um 

instrumento fundamental. 

Comtemplando a realidade estabelecida hoje ao ensino de língua estrangeira, e 

principalmente a língua espanhola, levamos em consideração um currículo já construído 

e base do ensino da língua a todo o estado do Rio de Janeiro.  O CM analisado, neste 

trabalho, tem como eixo principal os gêneros discursivos, que são inerentes ao cotidiano 

da sociedade. No entanto, constatamos que ele tende para um trabalho voltado ao 

reconhecimento dos gêneros e suas características composicionais, elementos e recursos 

linguísticos, apesar de seus objetivos lograrem o contrário. O CM, aqui analisado, cita de 

maneira breve os elementos sociais e culturais que fazem parte de sua formação e, 

portanto, necessita de um maior direcionamento em sua possibilidade de uso.  

Ao objetivar um trabalho que leve em consideração a contextualização, a 

interdisciplinaridade e a formação cidadã, torna-se necessário um acréscimo aos estudos 

dos gêneros discursivos, incluindo o componente cultural, responsável pelas 

características e particularidades expressas por meio da linguagem que os produz na 

sociedade. Neste sentido, cabe esclarecer ao nosso aluno por meio do uso, as diversas 

maneiras de se manifestar, por pessoas pertencentes a grupos diferentes em contextos 

diferentes, não deixando de lado sua identidade como brasileiro e falante do português. 

Nesse sentido, o professor deve ter um outro olhar sobre as orientações do CM e 

pensar em um trabalho de complementação ao que lhe é proposto. Assim, como indicado 

na apresentação do documento, entendemos que ajustes são necessários ao longo de sua 

aplicação, como a de qualquer material. Nós, como profissionais, devemos sempre estar 

refletindo à prática, acrescentando, aprendendo, trocando, enriquecendo o trabalho uns 

dos outros, a fim de nos fortalecer como docentes e melhor auxiliar na formação dos 

nossos alunos.  

Ao deparar-nos com o CM, por meio das atividades pedagógicas de aprendizagem 

autorreguladas, ainda sentimos a necessidade de incluir a contemporaneidade e a 

interculturalidade, e assim, trabalhar a identidade do aluno como falante do português a 

partir da relação da interação entre os participantes do ato discursivo. Para tal objetivo, 

apresentamos uma proposta que teve como base uma atividade sugerida pelo caderno de 

autorreguladas.  

Nesse sentido, escolhemos um bimestre em que os componentes culturais são 

pretendidos em seus objetivos, mas não alcançados em sua prática. A partir das 
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considerações teóricas deste trabalho, entendemos que é necessário sair das referências 

hegemônicas, por isso nos chamou a atenção uma atividade na qual se faz menção a 

biografia de Cervantes, sem uma referência maior ao seu mais famoso personagem, pouco 

conhecido pelo estudante de espanhol brasileiro como representante da cultura espanhola.  

Dessa forma, propusemos um trabalho interdisciplinar com a língua portuguesa, 

chamando à cena a cultura brasileira por meio da literatura de cordel. Este tipo de 

literatura é pouco conhecida pelo aluno residente no Rio de Janeiro, além de ser uma nova 

forma de explorar a história de Dom Quixote. Ao buscar elementos que remetam a 

contemporaneidade, trazemos uma reflexão mais próxima à realidade, ao questionar, por 

exemplo, se alguém com as características do personagem está entre nós.  

Fica claro que não se pretende deixar os elementos linguísticos dos gêneros 

discursivos sem serem estudados, mesmo porque também objetivamos a competência 

escrita do nosso aluno, embora nem sempre tenhamos a possibilidade de alcançá-la. No 

entanto, é importante ir além e buscar elementos que enriqueçam o trabalho e levem em 

consideração as referências sociais presentes em sua construção. Cada vez mais devemos 

pensar o ensino-aprendizagem como algo significativo, contextualizado, contemporâneo, 

intercultural e interdisciplinar, tendo em vista a sociedade vigente, seus conflitos e 

desafios. A partir de um novo olhar frente aos desafios da prática, voltando-se para dentro 

e para fora dela, lograremos estimular a reflexão coletiva, mostrar as diferenças e respeitá-

las contribuindo para uma melhor relação em sociedade. 
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 ANEXO A – CURRÍCULO MÍNIMO DO ENSINO MÉDIO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEEDUC/RJ 2012 
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ANEXO B – CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE 

APRENDIZAGEM AUTORREGULAS-03 
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