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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo construir práticas pedagógicas nas aulas 

de espanhol que contribuíssem com o processo de (re) construção das identidades desses 

alunos a partir do letramento crítico e da perspectiva intercultural.  As atividades foram 

realizadas em uma escola pública do município do Rio de Janeiro, com alunos do ensino 

fundamental. Por meio desta pesquisa, demonstramos a eficácia de ensinar o espanhol 

através de uma abordagem intercultural crítica na contribuição para formações 

identitárias desses estudantes. 
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clases de español que ayudasen con el proceso de (re) construcción de identidades de esos 
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formaciones identitarias de esos estudiantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse por abordar nas diversas áreas de pesquisa a temática das identidades 

vem crescendo nos últimos anos. Essa abordagem está vinculada a um grande desafio da 

teoria social: entender a formação dos indivíduos emoldurados pelas relações sociais. 

Trata-se de um referente complexo, uma vez que a formação do indivíduo está em 

constante transformação e a qualquer momento novas identidades vão emergindo. Hall 

(2006, p. 12-13) esclarece que: 

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. É definida historicamente 

e não biologicamente. 

 

Essas mudanças ocorrem quando nos relacionamos com outras culturas, 

pensamentos e objetos diferentes, tornando-se, desta forma, a identidade não estática, ou 

seja, sempre sujeita às mudanças. 

 Diante das novas exigências desse mundo globalizado e em constante 

transformação acreditamos que um trabalho na sala de aula de línguas que explore 

práticas de letramento crítico contribuirá de fato para construção e reconstrução das 

identidades desses estudantes. Coradim (2008) corrobora esse pensamento ao afirmar que 

o letramento vai além dos mecanismos básicos da alfabetização. Segundo o autor, esse 

modelo envolve questões extra textuais, como o contexto, o momento histórico, a cultura 

e, além disso, fomenta o desenvolvimento da consciência crítica.  

Sabemos, também, que a escola representa um papel central na formação e 

construção das identidades dos estudantes. Isso quer dizer que os significados construídos 

na escola sobre a vida social, paralelamente a outros significados que construímos e a que 

somos expostos, trazem importantes contribuições na legitimação das identidades sociais 

(LOPES, 2002).  

Buscamos relacionar, nesta pesquisa, os elementos língua, identidade e cultura, 

visto que é através deste entrelaçamento que a aprendizagem torna-se significativa. A 

educação intercultural facilita esse processo, uma vez que, como aborda Silva (2001), ela 

possibilita uma inter-relação entre as culturas e tem como característica a luta pela justiça 

social.  

Neste trabalho, consideramos algumas perguntas centrais para a construção de 

atividades ancoradas no interculturalismo crítico: como construir práticas pedagógicas 
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que podem dar voz aluno? Que tipo de perguntas posso fazer para provocar reflexões, 

sem impor a minha opinião? Como essas atividades podem contribuir para sua interação 

social?  

Para responder a tais questionamentos, nos pautamos nas teorias de Silva (2009), 

que traz importantes contribuições acerca das identidades e cultura, e Mendes (2004), que 

defende a educação intercultural e advoga por prática pedagógica que faça sentido para o 

aluno. 

Com base nas considerações acima, esta pesquisa teve como objetivo construir 

práticas pedagógicas nas aulas de espanhol que colaborem com processo de (re) 

construção das identidades desses alunos a partir do letramento crítico e da perspectiva 

intercultural. Dessa forma, rompemos com visões estereotipadas das culturas dos diversos 

países hispânicos e desenvolvemos, nesses estudantes, uma visão mais ampla da cultura 

do outro o que, consequentemente, os ajudará em sua formação crítica. 

Em conformidade com essa pesquisa, optamos pela metodologia pesquisa-ação, 

pois, como nos explica Lopes (1996), esse tipo de pesquisa, contribui para a concretização 

da teoria de forma interativa e, além disso, dá espaço para que o aluno (re) construa suas 

ideias e seu conhecimento. Elliott (1998, p.43) acrescenta que a pesquisa ação é 

importante para a atividade do professor, uma vez que: 

 

Sendo a pesquisa-ação [...] vista como um processo de experimentação [...], 

faz pouco sentido falar em desenvolvimento de professores como 

pesquisadores-ação em contextos nos quais eles não podem livremente 

experimentar com suas práticas. 

 

Acreditamos que ensinar espanhol a partir das perspectivas teóricas relacionadas 

ao letramento crítico e ao interculturalismo coaduna com nossos objetivos, pois propicia 

a interação social através de atividades pedagógicas interculturais que, 

consequentemente, contribuirão na formação de cidadãos críticos e reflexivos. 

 

2 ABORDAGENS INTERCULTURAIS PARA O ENSINO DO ESPANHOL 

A interação entre as pessoas, os intercâmbios culturais e a luta dos desfavorecidos 

tornaram-se objeto de estudo nos últimos anos. Com objetivo de compreender essas 

relações, o interculturalismo torna-se um novo campo teórico que busca estudar as 

diversas manifestações culturais dos povos, baseadas na interação entre as pessoas e na 
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diversidade constitutiva na sociedade contemporânea. Martínez (2007) nos esclarece que 

o interculturalismo é a: 

[...] interação, solidariedade, reconhecimento mútuo, correspondente aos 

direitos humanos e sociais, respeito e dignidade para todas as culturas.Portanto, 

podemos entender que a interculturalidade, mais do que uma ideologia (que 

também o é) é percebida como um conjunto de princípios antirracistas, 

antissegregadores, e com um forte potencial de igualitarismo. A perspectiva 

intercultural defende que se conhecemos a maneira de viver e pensar de outras 

culturas, nos aproximamos mais delas. (MARTÍNEZ et al, 2007, p.134). 

 

 O autor acredita que toda a sociedade deveria ter acesso à aprendizagem 

intercultural uma vez que, a partir das diferenças, descobrimos nossas identidades e 

dialogamos com determinadas culturas, que são plurais e diversificadas. 

 Para Silva (2001, p. 130), o interculturalismo carrega características do 

movimento multicultural norte americano no que diz respeito ao diálogo entre as culturas, 

às lutas por justiça social, resultando, desta forma, na construção de múltiplas identidades. 

Trata-se de questionar o poder, os padrões de racialização e, além disso, desenvolver 

discussões sobre viabilização dos diferentes modos de ser, se preocupando, assim, com a 

não exclusão e negação de grupos subalternos e marginalizados. 

 A escola tem o papel de dar subsídios para a construção de novos conhecimentos 

e, consequentemente, compartilhar e dialogar com as novas culturas, que, muitas vezes, 

estão presentes na sala de aula e distantes dos velhos paradigmas da cultura dominante. 

Portanto, classificar a cultura dominante como única e exclusivamente aceitável interfere 

de forma significativa nos indivíduos pertencentes às culturas menos favorecidas. Paulo 

Freire nos alerta para a função social e política do educador: 

 

Não há prática social mais política que a prática educativa. Com efeito, 

a educação pode ocultar a realidade da dominação e da alienação ou 

pode, pelo contrário, denunciá-las, anunciar outros caminhos, 

convertendo-se assim numa ferramenta emancipatória. O oposto de 

intervenção é adaptação, é acomodar-se, ou simplesmente adaptar-se a 

uma realidade sem questioná-la”. (FREIRE, 2004, p. 34) 

 

O autor supracitado acredita que o ato de ensinar é um ato político. Para ele, 

através da educação podemos mascarar realidades dominantes ou intervir na reinvenção 

da sociedade contemporânea. 

 Um outro desafio diz respeito aceitação da educação intercultural, que geralmente 

é oferecida apenas aos grupos étnicos ou desprivilegiados quando na verdade toda a 

sociedade a necessita. Artunduaga (1997, p.05), compartilha dessa ideia em seu artigo 
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intitulado “La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en 

comunidades indígenas de Colombia” ao afirmar que: 

[...] Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente diferenciados, 

sino también para la sociedad nacional colombiana, que tiene el deber y el 

derecho de conocer, valorar y enriquecer nuestra cultura con los aportes de 

otras, en una dimensión de alteridad cultural a partir de un diálogo respetuoso 

de saberes y conocimientos que se articulen y complementen mutuamente. 

Em consonância com esse pensamento, Walsh (2009) nos alerta que a educação 

intercultural, posta com o viés crítico, não tem originalidade e antecedentes no Estado, 

tampouco nas academias. Mas sim, se desenvolveu através de discussões políticas 

realizadas por movimentos sociais que questionavam o poder e o modelo a ser seguido 

dos grupos hegemônicos. 

 Sabemos que esse posicionamento deve envolver toda a sociedade para um debate 

amplo, pois existem teorias cristalizadas que interferem diretamente nas possibilidades 

de currículo e ensino. Seguindo essa mesma linha, Artunduaga (1997, p. 08), jornalista 

colombiano, ressalta que: 

 

En esta perspectiva, el currículo constituye un proceso intencional de selección 

y organización de cultura, que se fundamenta en la visión o perfil del hombre 

y de la sociedad que el pueblo desea construir. Este proceso se objetiviza o 

materializa en planes y programas educativos, en funciones curriculares, en las 

relaciones maestro-alumno-comunidad, en las acciones administrativas y 

operativas escolares y, sobre todo, en una cultura escolar. 

Outra autora que compartilha da perspectiva intercultural como o caminho para o 

ensino/aprendizagem de línguas é Mendes (2007). A autora explica a importância de 

refletir sobre a construção de materiais didáticos com conteúdo intercultural: 

Parece-nos relevante afirmar, portanto, que estamos diante da problemática de 

tentarmos compreender de que maneira o material didático intercultural 

propiciaria uma formação integral do indivíduo. Nesse sentido, uma formação 

adequada deverá estar voltada para uma consciência reflexiva e democrática 

que promova a consolidação de valores e de identidade cultural, para que os 

sujeitos possam desenvolver “competências para ser e agir de modo crítico, 

autônomo e criativo”. (MENDES, 2007, p. 59). 

Um dos objetivos deste trabalho é o de provocar reflexões sobre antigas e novas 

práticas discursivas que possibilitam ao educando a (re) construção de pensamentos, 

desenvolvendo sua a consciência crítica e o demonstrando, desta forma, diferentes 

aspectos culturais e sociais.  

 



8 

 

 

3 O LETRAMENTO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

Uma das grandes inquietações que impulsiona o desenvolvimento deste trabalho 

reside na deficiência leitora dos estudantes da escola básica comprovada em diversos 

exames institucionais. Tal fato potencializa a preocupação em inserir o aluno num mundo 

letrado. Por esse motivo, as práticas de letramento tem sido um tema pesquisado por 

diversas áreas do conhecimento, especificamente no campo das ciências humanas, 

visando contribuir na formação de leitores proficientes. Kleiman (1995, p. 61) nos 

esclarece que: 

 No Brasil, os estudos do letramento iniciaram-se mais efetivamente na 

segunda metade da década de 1980. A área do conhecimento pioneira nesses 

estudos foi a Linguística Aplicada. Hoje, contudo, letramento é assunto de 

debate em diversas outras áreas, como Educação, Antropologia, História e 

Sociologia, para citarmos apenas algumas. Seguindo as tradições Americana e 

Européia, pesquisadores no Brasil começam a perceber que, embora 

escolarizadas, as pessoas não sabem fazer uso de seu conhecimento de leitura 

e escrita para comunicarem-se com sucesso em suas interações sociais, 

pessoais e profissionais. Assim, o Brasil entra na discussão internacional, 

incluindo, para tanto, um item vocabular novo em seu léxico: a 

palavra letramento (ainda não dicionarizada), cunhada, no Brasil, em 1986. 

Existem diferentes perspectivas de letramento, no entanto, nos embasaremos, 

nesta pesquisa, no modelo ideológico e na perspectiva crítica. 

Para Lankshear (1997, p. 06 apud BRAHIM, 2007, p. 15) o letramento é a: 

 

[...] habilidade de ler e usar informação escrita e escrever adequadamente, em 

uma variedade de contextos. É usado para desenvolver conhecimento e 

compreensão, para alcançar crescimento pessoal e funcionar efetivamente em 

nossa sociedade. O letramento também inclui o reconhecimento de números e 

sinais matemáticos básicos e símbolos no texto. O letramento envolve a 

integração da fala, compreensão auditiva, e pensamento crítico com leitura e 

escrita. 

 

 

Para o autor supracitado (1997), o letramento está diretamente relacionado às 

transformações de uma consciência social e política. Trata-se de um ensino que busca a 

reflexão e o desenvolvimento da consciência crítica. 

Street (1984) apresenta diferentes modelos de letramento que estão relacionados 

a diferentes abordagens. O autor nos explica que o modelo autônomo é aquele que 

considera a escrita independente da leitura e dos contextos sociais, em que o foco se 

concentra no indivíduo. Este modelo funciona a partir do pressuposto de que o letramento 

terá efeitos em outras práticas sociais e cognitivas. Entretanto, nessa perspectiva, acredita 

que tais práticas são neutras e universais, dessa forma, mascara e silencia as questões 
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culturais e ideológicas que a elas são subjacentes, desconsiderando assim fatores 

culturais, políticos e sociais. 

Contrapondo-se ao modelo autônomo, Street (1984) prefere o modelo 

ideológico, uma vez que este está diretamente relacionado a contextos culturais 

específicos e suas práticas estão associadas às relações de poder e ideologia. Jung (2003, 

p. 60) corrobora esta opinião quando diz que: 

 

[...] o modelo ideológico propõe observar o processo de socialização das 

pessoas na construção de significado pelos participantes. Além disso, esse 

modelo está interessado nas instituições sociais gerais e não apenas nas 

educacionais, como se observa no modelo autônomo. 

 

Meurer (2000, p. 160) também acredita em um ensino que transforme a 

sociedade. Para esse autor, o modelo autônomo é ineficaz e ultrapassado. Em 

contrapartida, o modelo de letramento ideológico possibilita o desenvolvimento da 

consciência crítica do cidadão: 

 

Na primeira (modelo autônomo), a ênfase está na interpretação e discussão dos 

aspectos restritos aos textos. Na segunda (modelo ideológico), há interesse em 

criar novos discursos, questionando ideologias vigentes e promovendo 

transformações sociais. 

 

No que diz respeito às contribuições da teoria da crítica social, Cervetti, Pardales 

e Damico (2001, p. 45) argumentam que: 

 

Grande parte da teoria crítica de letramento foi derivada, em parte da teoria da 

crítica social, particularmente o que diz respeito ao aliviamento do sofrimento 

humano e a necessidade de formação de um mundo mais justo através da crítica 

da existência de problemas político-sociais e desenvolvimento de alternativas 

para estes problemas 

 

No que se refere ao letramento crítico, esta perspectiva consiste em desafiar o 

próprio texto. O leitor reflete sobre o que está lendo e dialoga com os discursos que, de 

alguma forma, podem ter sido considerados como verdades absolutas. Como aborda 

Scoot (1998), não existe vencedor nesse processo de questionamento e interação. O que 

existem são leituras de mundo para refutar as possíveis intencionalidades de persuasão e 

manipulação do autor.  

Scoot (1998) também afirma que a crítica não deve ser vista como algo negativo 

ou incorreto. Para ele, criticar é sinônimo de reflexão sobre o que está sendo abordado no 

texto e quais são os embasamentos teóricos e intencionalidades que levaram o autor a 

determinado posicionamento político, social ou ideológico. Dentro dessa perspectiva, o 



10 

 

 

autor sugere a análise de alguns fatores fundamentais para a leitura de um texto: para 

quem e por quem o texto foi publicado, qual é o seu objetivo e com que objetivo este 

texto foi publicado. 

Os autores a seguir também desenvolvem pesquisas acerca da leitura 

crítica. Coradim (2000) advoga pela perspectiva crítica e argumenta que esse tipo de 

leitura leva o aluno ao desenvolvimento autônomo no aprendizado. As autoras Busnardo 

e Braga (2000) se ancoram nas teorias de Paulo Freire, gramscianas e em Giroux, e 

afirmam que a abordagem crítica contribui, de fato, para transformação da sociedade. 

Coradim (2008) acrescenta que o letramento crítico vai além de decodificações 

de palavras. Essa perspectiva propõe uma abordagem voltada para as práticas sociais, que 

envolve textos, contextos, ideologias, sujeitos, cultura, momento histórico e se preocupa 

com o desenvolvimento da consciência crítica, com a transformação e a inclusão social. 

As correntes teóricas, citadas acima, assumem posições e práticas de leitura que 

desafiam o leitor a tomar uma posição, questionar e dialogar com o texto lido. O 

letramento crítico, que é o modelo base deste trabalho, desconstrói a ideia de que os textos 

e seus discursos não são tendenciosos. Acredita-se que todo argumento é imbuído de 

alguma ideologia. Por isso, tal perspectiva considera também a origem e as crenças do 

autor do texto, para assim, a leitura fazer sentido. Elementos temporais, sociais e culturais 

também são relevantes nesse processo. Luke e Freebody nos esclarecem sobre as práticas 

de letramento crítico: 

 
Incluem uma consciência de como, porque, e segundo os interesses de quem, 

textos em particular podem funcionar. Ensinar letramento crítico, assim, 

encoraja o desenvolvimento de posições e práticas de leitura alternativas para 

questionar e criticar textos e suas formações sociais e assunções sociais 

afiliadas. Também pressupõe desenvolver estratégias para se falar sobre, 

reescrever e contestar textos da vida cotidiana (LUKE; FREEBODY, 1997, p. 

218, apud WIELEWICKI; JORDÃO). 

 

Kato (1986, p. 33) afirma que “[...] a chamada norma-padrão, ou língua falada 

culta é consequência do letramento, motivo por que indiretamente, é função da escola 

desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita.”  

Ser letrado não se restringe apenas à leitura e à escritura. Este processo vai além 

da decodificação de palavras e extração de informações dos textos propostos. É um 

desafio do professor fazer com que o aluno saiba empregar os registros adequados em 

anuência com o que lhe é exigido na sociedade. É importante que o leitor reconheça os 

diferentes gêneros textuais, identifique as diferenças e, ademais, passe questionar e a 
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criticar as leituras feitas. Nesse processo, a função do professor é a de fomentar a leitura, 

a produção, a interpretação e a capacidade de questionar o próprio texto. Neste sentido, a 

teoria da crítica problematiza as desigualdades existentes na nossa sociedade ao fomentar 

a desconstrução de ideias cristalizadas. 

Para cumprir com o nosso objetivo, focaremos na abordagem crítica que permite 

ao aluno a interação social e a expansão da percepção sobre temáticas diversas. Desta 

forma, esperamos que os nossos alunos de espanhol também possam criar subsídios e 

habilidades necessárias para posicionar-se criticamente na sociedade contemporânea. 

 Na próxima seção, com objetivo reconhecer questões históricas e políticas que 

influenciaram e influenciam o ensino de espanhol no Brasil, falaremos um pouco do 

contexto histórico do ensino de espanhol no âmbito nacional, bem como da realidade 

política dessa língua no município do Rio de Janeiro onde o trabalho foi realizado. 

 

4 O ENSINO DO ESPANHOL NO BRASIL E SUA SITUAÇÃO ATUAL NO 

MUNICÍPIO DO RIO 

Segundo Chagas (1967, p.105), no Brasil, o ensino oficial de línguas estrangeiras teve 

início em 1837, com a criação do Colégio Pedro II. O autor esclarece que: 

As línguas modernas ocuparam então, e pela primeira vez, uma posição 

análoga à dos idiomas clássicos, se bem que ainda fosse muito clara a 

preferência que se votava ao latim. Entre aquelas figuravam o francês, o inglês 

e o alemão de estudo obrigatório, assim como o italiano, facultativo; e entre os 

últimos apareciam o latim e o grego, ambos obrigatórios. 

Quando nos referimos especificamente ao ensino do espanhol, sabemos que esta 

trajetória enfrentou percursos desafiadores, no que diz respeito ao seu espaço dentro das 

escolas com relação a outras línguas estrangeiras, por exemplo, o inglês e o francês. 

Paraquett (2006) nos explica que em 1919 o ensino de espanhol foi implementado, pela 

primeira vez, no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, com o professor Antenor Nascentes, 

dando início ao fomento do idioma nos currículos do atual Ensino Básico. Posteriormente, 

o idioma foi incluído no que hoje classificamos como Ensino Médio por meio de uma lei 

orgânica. 

Desde então, a língua foi ganhando espaço de forma gradativa nas escolas do 

Brasil. Tal fato se deu devido a diversos fatores, como, transformações políticas, 

influência das relações harmônicas e desarmônicas com alguns países hispânicos e 

mudanças nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Consequentemente, em alguns estados, a língua se manteve presente de forma 
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significativa, já em outros, ainda ausente. Paraquett (2006) também comenta que, durante 

o governo de Getúlio Vargas, ainda no período da 2ª guerra mundial, em vez do espanhol, 

o alemão foi preterido na grade curricular brasileira. No entanto, a lei de diretrizes e bases 

de 1961 derrubou essa decisão, deixando a cargo das instituições a escolha do idioma a 

ser ensinado. Dessa forma, os idiomas escolhidos foram o inglês e o francês. 

Posteriormente, com a necessidade de implantação do ensino técnico, respaldado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1971, houve a redução de carga 

horária da língua e, com isso, o idioma perdeu espaço nas escolas do Brasil.  

Já a LDB nº 9394 de 1996, determinava o ensino da língua espanhola da seguinte 

maneira: 

Para o Ensino Fundamental: Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 

das possibilidades da instituição. [...] Para o Ensino Médio: Será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 

comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

possibilidades da instituição (BRASIL, 1996, p. 16, p.19). 

 

Um fator importante para o início da implementação do espanhol no Rio de 

Janeiro foi o surgimento da fundação Associação de Professores de Espanhol do Estado 

do Rio de Janeiro (APEERJ), implantada nos anos 80, que veio com o objetivo de lutar 

pela volta do Espanhol nas escolas, visto que o idioma havia praticamente desaparecido. 

Algumas de suas conquistas foram: aprovação e homologação da lei estadual 

(21/05/1984), publicada em 1985 (D.O 17/01/1985), a qual formalizava o ensino do 

espanhol nas escolas estaduais do Rio. Em 1998, o município do Rio oferece seu primeiro 

concurso para professores da língua. Em seguida, o idioma tornou-se mais uma opção 

como língua estrangeira a ser escolhida nos exames de vestibular (PARAQUETT, 2006). 

A retomada do espanhol ganhou mais força quando, em 05 de agosto de 2005, foi 

sancionada a Lei 11.161 que torna obrigatória a oferta do espanhol em todas as escolas 

de Ensino Médio no país e no Ensino Fundamental, de 6º ao 9º ano, essa oferta torna-se 

facultativa no ano de 2010. Essa lei foi criada com a justificativa de que era necessária a 

interação com os povos hispânicos, especificamente, os pertencentes ao Mercado Comum 

do Sul (Mercosul), possibilitando a integração destes países e facilitando a comunicação 

entre eles. Com isso, sentiu-se a necessidade de professores preparados para dar aulas no 

Ensino Médio e Ensino Fundamental, uma vez que estes estavam dentro de cursos livres 

e/ou universidades. 
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Posto isso, no dia 04 de agosto de 2009, a Agência Brasil publicou uma notícia 

que assustou os professores do idioma. Nela, informava que o Ministério de Educação 

(MEC)e o Instituto Cervantes haviam firmado um acordo, no qual o Instituto Espanhol, 

com nove filias no Brasil, seria o responsável pela formação dos professores e forneceria 

os materiais didáticos e técnicos para o ensino da língua nas escolas públicas do Brasil 

(PARAQUETT, 2006). Em uma de suas publicações em conjunto, Costa, Rodrigues e 

Freitas (2009) abordam que tal fato provocou indignação e preocupação nos 

pesquisadores da área, uma vez que o instituto é caracterizado como “centro cultural”, na 

modalidade curso livre. Seu principal objetivo era o de divulgar a língua e cultura 

espanhola, e não possuía articulação alguma com a formação superior. Além disso, o 

acordo desapontava a lei de diretrizes de bases de 1996, que estabelecia a formação de 

professores exclusivamente através de universidades. Outro fator não menos importante: 

não houve licitação pública, prevista em lei, para disponibilizar os materiais didáticos 

dessa instituição. Todos os materiais devem passar por avaliação rigorosa, nos que diz 

respeito à adequação e conteúdos para a realidade de cada série e contextos na educação 

brasileira, feita por professores especializados, assim como acontece do Programa 

Nacional de Livros didáticos (PNLD). 

Por conta dessa problemática, surgiram alguns grupos virtuais com o intuito de 

promover uma ação conjunta nas universidades, formou-se uma Comissão Permanente 

para o Acompanhamento da Implantação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro, 

promovendo debates e instituindo um abaixo-assinado, até que essas reivindicações 

chegassem ao MEC por meio de um documento que questionasse a carta intenções 

formalizadas entre o MEC e Instituto Cervantes. Segue uma parte do texto escrito por 

uma comissão: 

Quem realmente deve ter a responsabilidade de formar professores de língua 

espanhola no Brasil? As universidades e faculdades credenciadas pelo MEC, 

seguindo as orientações da LDB, ou quaisquer outras instituições não regulares 

de ensino superior, nacionais ou estrangeiras que, mediante pactos e acordos 

unilateriais se dispõem a "colaborar" com essa formação? 

Que papel desempenhariam os professores das escolas públicas? Seriam meros 

aplicadores de um método (“tutores”) e perderiam sua função de agentes 

educativos envolvidos no planejamento das atividades docentes? 

Como estaria presente, em dito curso virtual formulado por uma instituição 

forânea, o lugar educativo e formativo da língua estrangeira no currículo da 

escola básica, tão bem descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio? 

Que modelo de cidadão pode promover esse tipo de ensino que possui um 

público-alvo cujas realidades sócio-históricas, económicas, culturais e mesmo 

linguísticas são tão diferentes das de nossos estudantes brasileiros? 

Se a parceria com o Instituto Cervantes de deu devido ao interesse da Secretaria 

de Ensino a Distância de otimizar o uso das novas tecnologias nas escolas, 
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estaríamos diante de uma iniciativa que estimularia o ensino de espanhol na 

modalidade não presencial? 

Finalmente, a quem este tipo de ensino vai incluir? E a quem ele vai, 

certamente, excluir? (COSTA; RODRIGUES; FREITAS, [2008], p.1]) 

 

Somente no dia 28 de agosto de 2005, os profissionais da comissão receberam os 

documentos formalizados entre o MEC e o instituto para uma análise minuciosa e, em 

seguida, enviaram suas críticas para que o ministro e o MEC apreciassem e marcassem 

outra reunião (COSTA; RODRIGUES; FREITAS, [2008]). 

Mesmo com todas as possiblidades culturais, políticas e econômicas que 

possibilitaria a manutenção do ensino do espanhol em todas as escolas do Brasil, essa 

língua vem perdendo espaço nas escolas municipais desde 2014 – período de Copa do 

mundo. Desapontando a lei federal 11.161, sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula 

da Silva, o prefeito do Rio de Janeiro, outrora, Eduardo Paes, eliminou a língua de forma 

gradual: primeiro, retirou da grade curricular do 6º ano e, ao passar dos anos, os 7º, 8º e 

9o anos também não tiveram acesso a essa língua. Os últimos anos somente terão acesso 

caso não haja professor de inglês: 

A Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 

(APEERJ) se manifestou, ao entender que esta é uma "política linguística 

equivocada que “desvaloriza" o castelhano e "ignora" uma lei municipal de 

1999 que obriga a oferecê-lo em todos os anos do Ensino Fundamental. "Dizem 

que não há espaço para duas línguas estrangeiras, mas na grade curricular 

sempre houve duas. Por que privar os alunos do espanhol da noite para o dia, 

justamente neste momento que o Brasil vive com a Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos? É contraditório", disse à Agência Efe o presidente da APEERJ, 

Renato Pazos Vázquez. (TERRA, 2013, p. 1) 

 O sucessor de Eduardo Paes manteve a mesma linha de pensamento. Hoje, os 

professores do Rio somente podem lecionar no 9º ano, nos Programas de Educação de 

Jovens e Adultos (PEJA) e nas escolas bilíngues em Língua Espanhola. 

Acreditamos que com esse trabalho podemos fomentar novas práticas de ensino 

do município do Rio de Janeiro e, além disso, possibilitar a construção de possíveis 

caminhos que possam servir de facilitadores para prática da sala de aula diante realidade 

desafiadora. 

Na próxima seção, explanaremos, neste trabalho, um exemplo de atividade 

multicultural realizada com os alunos da Escola Municipal Hilton Gama, demonstrando 

passo a passo e as reflexões provocadas dentro deste contexto. 

 

5 PRÁTICAS DE LETRAMENTO E ATIVIDADE INTERCULTURAL 
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Ancorados na perspectiva intercultural e tendo como base o letramento crítico, 

montamos uma atividade idealizada para alunos do ensino fundamental do 2º segmento, 

que pudesse contribuir para a (re) construção de identidades e, também, que provocasse 

reflexões acerca de paradigmas já estabelecidos dentro da nossa sociedade. Motta (2008, 

p.36) afirma que:  

 

O letramento crítico busca engajar o aluno em uma atividade crítica através da 

linguagem, utilizando como estratégia o questionamento das relações de poder, 

das representações presentes nos discursos e das implicações que isto pode trazer 

para o indivíduo em sua vida e comunidade.  

Ao se referir especificamente sobre o ensino de línguas, Ramos (2011, p. 78) 

acrescenta que: 

[...] um trabalho em sala de aula E/LE baseada em uma abordagem multicultural 

contribui não somente para uma dialética entre culturas como também para o 

questionamento das diferentes manifestações culturais e as relações de poder 

existentes na sociedade e, consequentemente, para a desconstrução de visões 

hegemônicas e homogêneas preconizadas, muitas vezes, no espaço de sala de 

aula. 

 

 Nessa atividade, abordamos dois temas considerados polêmicos pela nossa 

sociedade: padrões de beleza e racismo. Para melhor acompanhamento da construção de 

nossa prática, optamos por descrever o passo a passo da atividade (ativação de 

conhecimentos prévios com imagens de pessoas com características diversas, vídeo sobre 

racismo, atividade de interpretação e atividade de pós-leitura) para facilitar o 

entendimento dessa trajetória cíclica. 

 No primeiro momento, mostramos algumas imagens de pessoas, com 

características físicas diversas, que traduzissem as diversidades culturais existentes na 

sociedade. Concomitantemente, fizemos perguntas que provocassem reflexões e 

discussões acerca dos padrões de beleza de prestígio e dos menos aceitáveis. Pedimos 

para que os alunos escolhessem uma das imagens, fazendo perguntas como: “¿Es posible 

elegir el/la más guapo(a)?”, “¿Y el más simpático?”, “Si pudieras saber a través de los 

rasgos físicos, ¿cuál seria el más inteligente para ti? ¿cuál elegerías?”, “¿Cuál elegerías 

para ser tu novio(a)?”. E, além disso, pedimos que os alunos justificassem suas respostas. 

Mostramos as seguintes imagens, sequencialmente: 
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Quadro 1 – Imagens com pessoas de características físicas diversas 

Imagem 1 – foto de Antônio Banderas 

 

 

Imagem 2 - foto de Ricardo Darín (Contrapondo-se com a 

imagem 1) 

 

Fonte:http://www.nndb.com/people/596/000023527/ Fonte:http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-

19718/ 

Imagem 3 – foto de Penélope Cruz 

 

 

Imagem 4 – Foto de Maria Júlia Coutinho (contrapondo-se 

com a imagem 3) 

 

 

Fonte: https://www.biography.com/people/penelope-

cruz-9262753 

Fonte: http://conselhodemulher.com/mulheres-negras-importantes/ 

Imagem 5 – Foto de modelo Plus Size  

 

Imagem 6 – Foto de modelo 

(contrapondo-se com a imagem 5) 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/415105290637766680/ 

 

Fonte:https://pencefundamental.wordpress.com/tag/biquini-para-

mulheres-magras/ 

Fonte: A autora, 2017. 

 No momento em que pedíamos aos alunos para escolher entre uma das imagens, 

percebemos que a maioria elegeu como o melhor, ou o mais bonito, aquele padrão de 

beleza que a nossa sociedade impõe através dos meios de comunicação. Quando 

perguntávamos o porquê da escolha, a justificativa, na maioria das vezes, era a mesma:   

Aluno A: “eu prefiro a magra porque ela é mais bonita”  
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Aluno B: “eu prefiro o coroa porque o olho azul é mais bonito e charmoso” 

 

 Contrapondo-se aos ideais de padrões de beleza impostos pela sociedade, uma das 

alunas causou polêmica quando a professora perguntou se, para os alunos, existiam 

roupas específicas para gordos e para magros. 

Aluno C: “Claro, né, professora! Uma gorda não pode usar biquíni que fica 

ridículo! Tem que usar maiô” 

Aluna D: “Claro que não, seu preconceituoso! A mulher usa o que ela quiser, 

independente se é magra ou gorda.” 

 

 Nesse momento, visualizamos na prática o que comenta o educador Silva (2009, 

p. 75): “O indivíduo, no decorrer da vida, vai construindo e desconstruindo seus conceitos 

e preconceitos a partir da interação com seu meio social e sua identidade será referência, 

a norma e a diferença será o que ele não é.” 

 Depois de largas discussões acerca do preconceito contra pessoas acima do peso, 

percebemos que nem mesmo o próprio aluno em questão tinha a consciência de que 

reproduzia discursos alheios e, ao final da aula, notamos que a atividade intercultural 

contribuiu de forma significativa para que o mesmo refletisse sobre seu posicionamento 

e, nesse caso, uma possível reconstrução de seu pensamento, ao dizer no final das 

discussões: 

Aluno... “Eu não havia pensando por esse lado.” 

 

 No segundo momento da atividade, colocamos um vídeo que mostra um 

experimento com crianças, realizado com bonecos brancos e negros, afim de contribuir 

com a desconstrução de posicionamentos racistas na sala de aula. Nesse momento, deixei 

os alunos responderem oralmente em português. 
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Figura 1 – Experimento com crianças sobre o racismo 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6rE9u8Zlu2c . Acesso em: 28/11/2017. 

Depois disso, para debater sobre o tema, lançamos as seguintes perguntas:  

1. ¿Qué crees que sea el racismo? 

2. ¿Crees que nuestro país es un país racista? 

3. ¿Les parecen que el prejuicio y la discriminación están presentes en 

nuestro cotidiano? 

4. ¿Qué otro tipo de prejuicio identificas? 

5. ¿Ya has sufrido o ya has visto alguna situación de prejuicio? 

6. Opina sobre los niños del video. 

No terceiro momento, separamos dois textos com a mesma temática, um em 

espanhol e outro em português. Fizemos uma interpretação de texto oralmente. Pedimos 

para que os alunos relacionassem o tema dos dois textos, discutissem e produzissem um 

pequeno parágrafo que expressasse sua opinião sobre o assunto. O primeiro era uma tira 

da Mafalda, do cartunista argentino Quino, que aborda o preconceito mascarado de 

Suzanita. Sua fala não coaduna com a prática. O segundo, diz respeito a um trecho da 
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entrevista com o jogador Neymar, realizada pelo jornal Estadão, onde o jogador não se 

conhece como um negro. 

Figura 2 – Tirinha sobre preconceito 

Fonte: UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2013. 

Quadro 2 – Entrevista com o jogador Neymar 

Fonte: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100426/not_imp542923,0.php 

 

No último momento, pedimos para que os alunos pesquisassem diversos casos de 

preconceito em países hispânicos e que apresentassem para turma, relatando sua opinião 

sobre o assunto. 

Entrevista com Neymar, em 26 de abril de 2010. (Trecho de una entrevista de Débora Bergamasco al 

jugador del equipo Santos, Neymar. Luego coméntalo com un/a compañero/a. [...] ) 

Jornalista: Falando nisso, qual é a parte chata de fazer sucesso? 

 Neymar: Ah, não tem parte chata. Eu acho que é sempre legal.  

Jornalista: Já foi vítima de racismo? 

 Neymar: Nunca. Nem dentro e nem fora de campo. Até porque eu não sou preto, né? [...] 

Jornalista: Você alisa mesmo os cabelos a cada 20 dias? 

 Neymar: Aliso. Nem sei o que eles (cabeleireiros) fazem. Só sei que tem um cheiro ruim. Mas fica bom 

porque meu cabelo é meio enrolado. Aí tem que alisar para o moicano espetar. E também pinto de loiro. 

Sou meio maluco, né? [...]  
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 Notamos, ao longo dessa atividade, que muitos discursos proferidos pelos alunos 

são reflexos da nossa cultura que não questionam a existência das diferenças. Percebemos 

que a maioria deles reproduzia falas cristalizadas pela mídia e pela sociedade. No entanto, 

estávamos cientes de que este trabalho orientando a partir de uma perspectiva intercultural 

crítica estava contribuindo de fato para formação de novos leitores críticos, pois, como 

afirma Mendes (2004, p. 3): 

 

[...]um dos princípios, portanto, que deve caracterizar o ensino de línguas 

voltado para o desenvolvimento da interculturalidade é justamente a 

construção, a elaboração de sentidos a partir de outros, sejam eles dados como 

ponto de partida ou descobertos ao longo do caminho. 
 

 A valorização da interação dentro de sala foi fundamental para a prática 

intercultural, possibilitando, assim, reflexões acerca dos temas propostos e uma possível 

mudança de atitude e desconstrução de pensamentos já impregnados. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acreditamos que o ensino de línguas possui um papel político social dentro da 

nossa sociedade desigual. Nesse sentido, torna-se necessário incorporar novas práticas 

que permitam debates acerca de temas que desenvolvam a consciência crítica do aluno, 

bem como a sua interação com aspectos sociais e culturais. Por meio desta pesquisa, 

demonstramos a importância de trabalhar o ensino de espanhol através de uma abordagem 

intercultural crítica e, dessa forma, contribuímos para as formações identitárias desses 

estudantes. 

 Propusemos atividades que vão além de apresentação das culturas dos países 

hispânicos, bem como seus costumes, hábitos e valorização da diversidade cultural 

existentes nos mesmos. O nosso objetivo foi tornar a sala de aula um espaço de reflexão 

e interação, fomentando propostas pedagógicas que promovam o diálogo sobre as culturas 

diferentes que lhes foram apresentadas e, a partir de suas próprias experiências, provocar 

reflexão crítica sobre elas. 

Pudemos perceber durante as aulas que, em todas as etapas da mesma, os alunos 

se mostraram engajados e participativos, pois perceberam que as aulas de espanhol 

poderiam ser interessantes com temas motivadores. Notamos também que foi possível 

dar voz ao aluno. Encontramos alguns desafios na hora dos debates, pois a turma era 

grande e a mesma não estava acostumada com essa prática nas aulas de espanhol, mas 
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isso não impediu de promovera reflexão e a (re) construção de identidades que,a partir do 

contato com o outro, estão sempre em movimento. 

Desta forma, podemos concluir que, o presente trabalho contribuiu de forma 

significativa para a formação crítica e intercultural desses alunos ao promover nas aulas 

de espanhol debates com temas relacionados à realidade, provocando reflexões e 

desconstruindo velhos conceitos. Concordamos com Souza (2011, p. 1) ao afirmar que 

“preparar os aprendizes para confrontos com diferenças de toda espécie se torna um 

objetivo pedagógico atual e premente, que pode ser alcançado através do letramento 

crítico”. 
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