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RESUMO 

 

GARBIN, Renato Moreira. El candombe y las llamadas: uma proposta didática para o ensino 

decolonial em aulas de espanhol. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

O negro, durante e após o período de escravização transatlântica, viu-se em situação social 

desfavorável e subalterna, do ponto de vista sóciocultural e político. No entanto, há pouco mais 

de 10 anos, estudos voltados para a desconstrução dessas condições, denominados decoloniais, 

já aparecem no cenário acadêmico, porém com pouca intensidade, principalmente quando o 

foco é o ensino de língua estrangeira, conforme apontamentos desta pesquisa. Dessa forma, o 

presente estudo, “El candombe y las llamadas: uma proposta didática para o ensino decolonial 

em aulas de espanhol” pretende demonstrar, a partir de uma proposta didática, a importância 

que também a cultura de origem Afrodescendente desempenha em sala de aula no processo de 

ensino-aprendizagem e que as culturas de raízes africanas devem também ser ressaltadas, em 

conjunto com a ocidental, já que os negros fazem parte da formação do continente Latino 

Americano. Para isso, adotou-se como pressupostos teóricos considerações sobre concepções 

de língua e linguagem, de acordo com as OCN (Orientações Curriculares para o Ensino Médio) 

e das ideias de Piaget, Vigotschy e Becker; Sobre o pensamento e ações decoloniais, as obras 

de Mignolo, Quijano e Catherine Walsh; Acerca das Pespectivas multiculturalistas, os escritos 

de Stuart Hall e McLaren sobre identidade e multiculturalismo; Além das contribuições de 

Montaño, detalhando a manifestação cultural Candombe. Pretende-se com este trabalho a 

contextualização das aulas de espanhol e o enriquecimento linguístico e cognitivo de alunos do 

3º ano do Ensino Médio, de maneira a subsidiar a formação crítica e social desses discentes.  

 

 

Palavras-chave: Língua. Multiculturalismo. Identidades. Decolonial. Candombe.  

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

GARBIN, Renato Moreira. El candombe y las llamadas: uma proposta didática para o ensino 

decolonial em aulas de espanhol. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

The Black, during and after the period of transatlantic enslavement, was seen in unfavorable 

social situation and submissive, from the socio-cultural and political point of view. However, 

just over 10 years ago, studies focused on the deconstruction of these conditions, called 

decolonial, already appear in the academic scenario, but with little intensity, especially when 

the focus is the teaching of foreign language, as Notes of this research. Thus, the present study, 

"El Candombe y las Llamadas: A didactic proposal for decolonial teaching in Spanish classes" 

intends to demonstrate, from a didactic proposal, the importance that also the culture of Origin 

afro descendant plays in the classroom In the teaching-learning process and that the cultures of 

African roots should also be emphasized, together with the Western ones, since blacks are part 

of the formation of the Latin American continent. For this, adopted theoretical assumptions 

about language and language conceptions, according to the considerations of the OCN 

(curricular guidelines for high school), Piaget, Vigotschy and Becker; On the teaching 

decolonial Mignolo, Quijano and Catherine Walsh; Multiculturalist perspectives Stuart Hall, 

Mclaren and Montaño, detailing the cultural manifestation Candombe. This paper intends to 

contextualize Spanish classes and the linguistic and cognitive enrichment of Third-year high 

school students, In order to  subsidize the critical and social formation of these students. 

 

 

Keywords: Language. Multiculturalism. Identity. Decolonial. Candombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN  

 

GARBIN, Renato Moreira. El candombe y las llamadas: uma proposta didática para o ensino 

decolonial em aulas de espanhol. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização 

em Ensino de Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

El negro, durante y después del período de la esclavitud transatlántica, se encontraba en una 

situación social desfavorable y de inferioridad, desde el punto de vista sociocultural y político. 

Sin embargo, hace poco más de 10 años, los estudios centrados en la deconstrucción de estas 

condiciones, llamados decolonial, ya aparecen en el escenario académico, pero con poca 

intensidad, especialmente cuando el enfoque es la enseñanza de la lengua extranjera, como 

notas de esta investigación. Así, el presente estudio, "El candombe y las llamadas: una 

propuesta didáctica para la enseñanza decolonial en las clases de español" pretende demostrar, 

a partir de una propuesta didáctica, la importancia que también la cultura de origen 

afrodescendiente desempeña en el aula desde el proceso de enseñanza-aprendizaje y que las 

culturas de raíces africanas también deben ser enfatizadas, junto con las occidentales, ya que 

los negros son parte de la formación del continente latinoamericano. Para ello, fue adoptado 

como hipótesis teóricas consideraciones sobre concepciones de lengua y lingüísticas, según la 

OCN (Orientaciones Curriculares Nacionales) para la escuela de enseñanza media y las ideas 

de Piaget, Vigotschy y Becker; Sobre la enseñanza de Mignolo colonial, Quijano y Catherine 

Walsh; Acerca de las Pespectivas multiculturalistas, pensamientos de Stuart Hall y McLaren; 

Además de las aportaciones de Montaño, detallando la manifestación cultural Candombe. Este 

trabajo pretende contextualizar las clases de español y el enriquecimiento lingüístico y 

cognitivo de estudiantes de tercer año de secundaria, para subvencionar la formación crítica y 

social de estos estudiantes. 

 

 

Palabras Chaves: Lengua. Multiculturalismo. Identidad. Decolonial. Candombe. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o período colonial do Brasil até os tempos atuais o negro é marginalizado e posto 

em situação de raça subalterna frente à hegemonia branca, em todos os matizes do meio social 

no qual foi inserido. A falsa tentativa de se produzir uma identidade unificada entre o povo 

negro e o branco alcançou proporções imensuráveis, mantendo os africanos e afrodescendentes 

à margem daquilo que foi convencionado como socialmente correto e aceitável pela sociedade 

imperante.  

É comum ouvirmos, em contextos como os de salas de aula que “a cultura negra se resume 

a samba e/ou camdomblé. Que importância teria para aulas de língua materna ou estrangeira?”, 

ou simplesmente que “seria interessante trazer como tema alguma vertente das manifestações 

culturais afrodescendentes”, mas eventualmente se vê no escopo de aulas expositivas com a 

utilização de materiais didáticos, textos digitais ou quaisquer gêneros que tratem dessa temática 

com o mesmo valor e profundidade com que se verifica a exploração da cultura ocidental, 

deixando claro o caráter colonial que o ensino nas escolas brasileiras sustentam como regras a 

serem seguidas. 

Com o avanço das pesquisas, nota-se que o discurso epistêmico propõe, tanto para o 

ensino de língua materna quanto para o de língua estrangeira, um ensino multicultural, capaz 

de atingir a todas as classes, independente da etnia, para assim formar cidadãos críticos nos seus 

espaços de convivência, incluso o educacional. Apesar disso, ao longo de nossas experiências, 

principalmente no que tange as aulas de Língua Espanhola, desde o Ensino Fundamental até o 

Universitário, raramente verifica-se a inclusão do arcabouço etno-cultural dessa parcela que 

constitui, mesmo em posicionamento de inferioridade, parte da formação política, social e 

cultural do nosso país.  

Desse modo, o presente trabalho denominado El Candombe y Las Llamadas: uma 

Proposta Didática para o Ensino Decolonial em Aulas de Espanhol, que traz como justificativa 

a ausência da cultura negra em aulas de Espanhol, como marca de um colonialismo imperante 

e indissociável, que a todo custo e ao longo da história desenvolveu-se no sentido de promover 

o apagamento do negro africano e afrodescendente em todas as esferas do continente latino 

americano, lançando seus olhares somente para as questões brancas de origem europeia e norte-

americana. Ainda sobre esse assunto, vale lembrar que as poucas ocorrências de cultura de 

origem negra insistem, até a década atual, em vulgarizar o negro, a exemplo das escolas de 

samba, que embora apresentem mulheres dos mais variados tons de pele, as negras são 

frequentemente postas somente como objetos de desejo.    
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Contudo, alguns países da América Latina lutaram ao longo dos anos para manterem viva 

a cultura desse povo, a exemplo do Uruguai, cuja cultura negra, em dias atuais, representa a 

identidade daquele país, que ostenta com orgulho a realização do “Candombe y las Llamadas”, 

objeto desta pesquisa. 

Para tanto, utilizou-se como base teórica as discussões de conceituados autores da 

modernidade, que versam sobre concepções de língua e linguagem, as OCN (Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio), Piaget, Vigotschy e Becker. Da mesma forma, serviram 

como base as considerações sobre o ensino decolonial de Mignolo, Quijano e Catherine Walsh, 

bem como os aportes de Stuart Hall, McLaren e Montaño, detalhando a manifestação cultural 

Candombe. 

Nesta pesquisa, optou-se por desenvolver uma proposta didática no âmbito acadêmico, 

com o objetivo de levar a cultura negra, que se faz presente na América Latina, para as aulas de 

Espanhol, a partir do momento em que se observou a ausência e/ou a sua subalternalização nas 

escolas de Ensino Médio. 

O “Camdombe y Las Llamadas” são manifestações culturais que por diversas vezes 

sofreu a tentativa de apagamento ao longo da história de colonização da América, quando foi 

trazido para este continente pelos negros escravizados e, por esse motivo e os já expostos, foi 

escolhido. Não houve, durante as pesquisas iniciais, movimento mais expressivo em toda a 

América Latina, embora outros tenham sido encontrados, porém com menor intensidade.   

Quanto a proposta didática, quatro momentos foram considerados, Pré-leitura, Leitura, 

Conhecimentos Linguísticos e Pós-leitura, cada um com objetivos específicos de aprendizado, 

pensando no caráter social e linguístico do processo de ensino-aprendizagem de alunos do 3º 

ano do Ensino Médio.  

Ao fim, foram apresentadas considerações sobre a importância do tema e da atividade, 

bem como os efeitos positivos que uma proposta como esta pode levar para os contextos 

diversos de sala de aula. 
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OBJETIVOS 

 

O “Candombe y las Llamadas” configura uma manifestação cultural de origem 

afrodescendente que se realiza no Uruguai, país da América Latina, que possibilita provar, assim 

como outras variadas que se manifestam na América, que é possível trabalhar o ensino de língua 

estrangeira em sala de aula não só por meio de uma cultura ocidental, como tem sido por longos 

anos, mas também ressaltando costumes e tradições de outros povos, já que, de acordo com 

fatores históricos que veremos ao longo deste trabalho, o continente latino-americano fora 

colonizado e se desenvolveu com o uso de mão de obra de povos escravizados até o final do 

século XIX. O Índio e o Negro desempenharam papel de suma importância, ignorar seus 

costumes e tradições na construção e desenvolvimento da América Latina, os quais se fazem 

presentes nos dias de hoje, seria também negar as origens desse povo que nela habita. Além disso, 

pode-se refletir sobre as concepções de língua que um professor leva para a sala de aula, a 

concepção que esses alunos possuem, ressaltando o objetivo de se aprender uma língua 

estrangeira e situar o negro conforme sua etnia e culturas de origem, dando-lhe empoderamento 

e conhecimento sobre o seu papel na história de construção desse continente deveras diverso do 

ponto de vista humano.  

Dessa forma, “EL CANDOMBE Y LAS LLAMADAS: uma proposta didática para o ensino 

decolonial em aulas de Espanhol/LE” pretende demonstrar a importância que também a cultura 

de origem afrodescendente desempenha em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem e 

que as culturas de raízes africanas devem também ser ressaltadas, em conjunto com a ocidental, 

já que os negros também fazem parte da formação do continente latino-americano. A atividade 

proposta pretende levar ao alunado conhecimento de uma cultura específica, desenvolvida em 

um país específico, já que as correntes culturais são inúmeras, devido à quantidade de países da 

América Latina que possuem o Espanhol como língua oficial, e população predominantemente 

negra ou miscigenada, a exemplo de Cuba. Faz-se, ainda, um panorama histórico sobre a vinda 

dos africanos para o Brasil e os objetivos da prática dessa cultura, além de atestar o conhecimento 

dos alunos sobre outras culturas semelhantes, dentro e fora do continente.  
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1.1 Objetivo Geral 

 

Pretende-se com este estudo demonstrar a importância que a cultura de origem 

afrodescendente desempenha em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem e que as 

culturas de raízes africanas devem também ser ressaltadas, em conjunto com a ocidental, já que 

os negros também fazem parte da formação do continente latino-americano. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram listados de acordo com a ordem em que as 

discussões são apresentadas, desde a concepção de língua até a proposta didática apresentada, a 

saber: 

 

1. Refletir sobre as concepções de língua que tanto professor quanto estudantes devem ter no 

processo de ensino-aprendizagem; 

2. Apresentar um novo conceito de educação, o Decolonial, e suas diferenças entre o já 

conhecido Descolonial, além de contextualizá-los; 

3. Ressaltar a importância de se desenvolver em sala de aula um ensino decolonial; 

4. Apresentar as manifestações afrodescendentes “Candombe y las Llamadas” do ponto de 

vista histórico-cultural, desenvolvida no Uruguai; 

5. Contextualizar as manifestações artísticas historicamente; 

6. Apontar a relevância de um ensino multicultural nas escolas brasileiras de ensino médio; 

7. Dar ênfase ao desenvolvimento da competência leitora no ensino de língua estrangeira; 

8. Apresentar uma proposta de atividade didática de compreensão leitora que possa contribuir, 

de maneira efetiva, para a inserção da cultura negra nas aulas de E/LE, sobretudo em aulas 

para o 3º ano de Ensino Médio; 

9. Auxiliar o professor, no sentido de desenvolver práticas decoloniais que valorizem 

identidades e origens afrodescendentes, e que visem a superação da educação ocidentalizada 

instaurada no Brasil desde os tempos coloniais; 

10. Dar aos leitores e pesquisadores conhecimento da importância de se trabalhar a cultura negra 

em aulas de Espanhol, no Ensino Médio. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas, com o advento da globalização, o cenário no qual as relações 

políticas, culturais e econômicas entre o Brasil e os países da América Latina vêm se 

desenvolvendo cada vez mais próximas, é notória a crescente necessidade do estudo de línguas 

estrangeiras, principalmente da língua espanhola. Debates, discussões e reflexões assumem 

posição de destaque quando a problemática das relações entre diferença cultural e educação são 

postas em pauta, evidenciando a intensificação da busca por novos processos educativos, na 

tentativa de priorizar práticas multiculturalistas, que atribuam valor às diferenças étnicas, além 

das identidades culturais. Porém, o cenário educacional desejado pela maioria ainda deixa muito 

a desejar. 

Desde a aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 

(BRASIL, 1998) e das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006), que prevê um contexto multicultural em sala de aula, tanto para o ensino de língua 

portuguesa quanto para o de línguas estrangeiras, espera-se do professor uma prática que valorize  

as diferenças, contudo o que se vê nos principais cursos de ensino de idioma, escolas regulares e 

até cursos universitários são modelos tradicionais, totalmente voltados para uma educação 

colonizadora, ou seja, imposta pelos povos que dominaram a América Latina, no início do século 

XV. 

Embora o continente latino americano apresente dezenove países falantes do espanhol 

como língua oficial, percebe-se nos materiais didáticos e paradidáticos utilizados nas aulas de 

Espanhol como língua estrangeira (E/LE) certa preferência por apresentar em sua temática a 

cultura de países economicamente mais próximos do Brasil, como Argentina, Paraguai, Uruguai, 

México ou Chile. O que se vê, frequentemente, é a exaltação da “cultura branca”, 

desconsiderando o fato de que a cultura Negra e a Indígena também se fazem fortemente 

presentes em toda a América Latina. Todavia, essas culturas assumem papel de desprestígio 

quando da eleição das temáticas para a práxis escolar da atualidade, que continua sendo 

desenvolvida sob a soberania colonial em sala de aula.  

A partir dessa constatação, surge a necessidade de promover no espaço acadêmico a 

inserção de temas voltados para relações étnico-raciais, o multiculturalismo e as identidades 

culturais, com a inserção de textos e mídias de gêneros diversos nas aulas de Espanhol como 

língua estrangeira (E/LE), além de outros recursos, os quais não encerram as possibilidades de 

trazer tais temas à tona e que contemplem a disseminação de culturas diversas, e não mais de 
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uma só etnia, especialmente da cultura negra, alienada e desprezada em função da colonização, 

que será proposta como objeto deste trabalho. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O presente trabalho, que pretende a construção de uma proposta didática direcionada a 

alunos cursando o 3º ano do Ensino Médio, adota como fundamentação teórica três principais 

obras: as OCN (Orientações Curriculares para o Ensino Médio), que traz considerações sobre 

concepções de língua e linguagem, além das ideias de Piaget, Vigotschy e Becker (2001); Sobre 

o pensamento e ações decoloniais, as obras de Mignolo, Quijano (2010) (Colonialidade do 

poder), e Catherine Walsh (2007); Acerca das Pespectivas multiculturalistas, os escritos de 

Stuart Hall (2009) (Multiculturalismo crítico)  e as ideias de McLaren (2000), sobre identidade 

e multiculturalismo. Complementam essas obras as considerações de demais autores que 

dialogam com os mesmos, e ainda, as contribuições de Montaño (2010), detalhando a 

manifestação cultural Candombe, com o intuito de provocar a contextualização das aulas de 

Espanhol e o enriquecimento linguístico e cognitivo dos discentes, formando-os cidadãos 

críticos e participativos na sociedade em que vivem. 

 

1.3  Concepções de Língua e linguagem: uma visão necessária 

 

 

Durante décadas, desde a consolidação do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, que 

alguns questionamentos são feitos por professores, orientadores e pesquisadores: como se deve 

aprender ou ensinar uma língua? O que fazer para tornar esse processo mais eficiente e eficaz?  

Essas respostas costumam variar de acordo com o objetivo que se pretende alcançar, seja ele 

para uma formação profissional e de cunho acadêmico, para conhecimento de uma nova cultura, 

ou ainda por pura satisfação pessoal. 

 O conhecimento de uma língua estrangeira nos dias de hoje tornou-se requisito 

primordial, em quase todos os países do mundo, visto as crescentes interações sociais que 

surgiram com o advento da globalização. Algumas línguas estrangeiras tornaram-se 

obrigatórias nos currículos escolares e, com isso, incrementou-se a importância do papel do 

professor como motivador e responsável pela tarefa de pôr em prática o processo de aquisição 

e desenvolvimento da nova língua estudada. Para isso, esse professor precisa ter conhecimento 

e estar seguro sobre o(s) caminho(s) que irá seguir para uma prática exitosa. 
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[…] las decisiones del profesor de lenguas sobre el proceso de enseñanza deberían 

fundamentarse principalmente:  

a) En el conocimiento de la materia que se está enseñando (la lengua y la cultura 

metas);  

b) En el conocimiento del grupo concreto de aprendices con que se trabaja;  

c) En el conocimiento del proceso de aprendizaje de la lengua. (FREEMAN; LONG, 

apud GARGALLO, 1995, p. 22). 

 

Nesse contexto, surge a necessidade de compreender os conceitos sobre língua. Ao 

buscar a primeira corrente de pensamento a ser abordada, o behaviorismo, constata-se que para 

essa corrente de pensamento, a língua é considerada um comportamento social, desenvolvida e 

estimulada periodicamente pois, à medida que vai sendo intensificado, maior será a velocidade 

com que o indivíduo a aprende ou adquire. Nessa concepção, os métodos de ensino são 

aplicados privilegiando muito mais os aspectos relacionados à forma do que aos sentidos das 

construções que vão sendo apresentadas ao longo do processo de aprendizagem. Dentro dessa 

perspectiva de língua, o aprendizado se dá de acordo com o professor, que assume papel central 

na relação mestre-aluno, através de exercícios de repetição, provocando uma espécie de 

automatização da língua, o que impõe padrões linguísticos de aprendizagem. Becker (2001) 

entende que todo indivíduo é desprovido de conhecimento ao nascer, o que também chama de 

tábula rasa. Desse modo, conclui-se que a língua é considerada, nesse período, um conjunto de 

signos e regras, os quais os alunos devem praticar incessantemente, sem que sejam cometidos 

erros sucessivos que os levem a adquirir a língua de forma errada, provocando no aluno certa 

resistência para por a língua em prática, efetivamente em uso, com espontaneidade, autonomia 

e criatividade livres.  Ivan Pavlov, filósofo Russo e Skinner, psicólogo americano foram os 

principais pesquisadores dessa corrente no início do século XX. Devido a essa postura de 

concepção de língua, onde os professores deveriam se comportar a todo o tempo como o centro 

do processo, com uma postura de imposição de formas, que se verificou a necessidade de 

estudos no campo da neurociência, o que leva ao enfraquecimento dessa concepção de língua 

para dar lugar a uma nova visão, a do cognitivismo. 

 Piaget, um dos principais precursores do cognitivismo, apesar de considerar, ainda, o 

comportamento dos aprendizes no processo de ensino-aprendizagem, compreende a língua 

como um saber que o aluno já traz em si, um saber que necessita ser despertado, ou seja, 

organizado. 

           Segundo essa concepção o indivíduo nasce com conhecimentos linguísticos e não 

linguísticos, que serão ativados posteriormente durante o processo de aprendizagem. Nessa 

mesma linha de pensamento surge Vygotsky, que de acordo com Becker, (2001, p. 24), entende 
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a língua como “instrumento de comunicação e interação necessário para as práticas sociais que 

irão  influenciar relevantemente no processo de aprendizagem”, pois o homem necessita da 

linguagem para ter acesso mediado aos objetos que o auxiliarão na aquisição da língua, 

enquanto sujeitos do conhecimento. Nesse contexto, a língua funciona como instrumento de 

interação social no desenvolvimento dos processos mentais.  

 

O professor é aquele que, detendo mais experiência, funciona intervindo e mediando 

a relação do aluno com o conhecimento. Ele está sempre em seu esforço pedagógico, 

procurando criar Zonas de desenvolvimento proximal (ZDP), isto é, atuando como 

elemento de intervenção, de ajuda. Na ZDP, o professor atua de forma explícita, 

interferindo no desenvolvimento dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. (FREITAS, 2000, apud NEVES e DAMIANI, 2006, p.9) 

  

É em função da necessidade do homem de se comunicar e interagir para construir conhecimento 

é que ocorre o desenvolvimento e a evolução da língua.  

A partir dessas visões e concepções de língua anteriormente expostas, diversos métodos 

de ensino-aprendizagem foram criados, com o objetivo de levar conhecimento aos aprendizes 

de uma língua estrangeira. De acordo com Leffa (1998), desde o método da abordagem da 

gramática e da tradução até o da abordagem comunicativa, e demais criados após este último, 

percebe-se uma indecisão de finalização de método considerado correto: 

   

As abordagens que dão origem aos métodos são geralmente monolíticas e dogmáticas. 

Por serem uma reação ao que existia antes, tendem a um maniqueísmo pedagógico 

sem meio termo: tudo estava errado e agora tudo está certo. Abordagens pedagógicas, 

que pela experiência do professor deveriam conviver na prática, tornam-se preceitos 

antagônicos e irredutíveis: indução versus dedução, escrita versus fala, significado 

versus forma, aprendizagem versus aquisição, material autêntico versus material 

adaptado -são apenas alguns exemplos. Daí que a história do ensino de línguas tem 

sido comparada por alguns metodólogos aos movimentos de um pêndulo, balanceando 

sempre de um lado a outro; uma constante sucessão de tese e antítese sem jamais 

chegar à síntese. (LEFFA, 1988, p. 25) 

 

 Assim, muito tem sido feito para que a síntese, à qual se pretende chegar seja alcançada, 

de acordo com as perspectivas sócio interativas propostas pelos documentos oficiais, as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, doravante OCN (2006), que prevê as 

diretrizes para o ensino de Língua Estrangeira no Brasil. Essa visão compreende que o homem 

só se torna sujeito a partir das práticas de linguagem que realiza no meio social ao qual faz 

parte, levando-os a refletir sobre sua própria existência, no momento em que passa a interagir 

por meio da compreensão e produção textual, que cria nesse mesmo sujeito o gosto pela leitura 
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e pela escrita, já que é gerado um conforto por se tratar de temas tão próximos a ele, 

estabelecendo, assim, intimidade entre sujeito e sistemas semióticos, numa relação considerada 

indireta por se tratar de práticas convencionais de aprendizagem da língua, que provocam no 

discente transformações a partir de novos usos. 

 

[...] tem-se que, se é pelas atividades de linguagem que o homem se constitui sujeito, 

só por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo. Pode-se ainda 

dizer que, por meio das atividades de compreensão e produção de textos, o sujeito 

desenvolve uma relação íntima com a leitura – escrita –, fala de si mesmo e do mundo 

que o rodeia, o que viabiliza nova significação para seus processos subjetivos. 

Um outro ponto essencial, nesse quadro, é o de que, sendo a linguagem uma 

capacidade humana de simbolizar e de interagir e, por essa via, condição para que se 

construam as realidades, não se pode dizer que entre os signos que constituem os 

diferentes sistemas semióticos e o mundo haja de fato uma relação direta. Assume-se, 

portanto, o pressuposto de que as relações entre mundo e linguagem são 

convencionais, nascem das demandas das sociedades e de seus grupos sociais, e das 

transformações pelas quais passam em razão de novos usos, que emergem de novas 

demandas. (BRASIL, 2006, p. 24) 
 

Nessa perspectiva de língua e linguagem, torna-se iminente a necessidade de verificar 

como essas questões vêm sendo desenvolvidas em contextos educacionais, desde o 

descobrimento das Américas até o século atual. 

  

1.4  Colonizar, Descolonizar e Decolonizar: conceitos distintos 

 

 Os estudos decoloniais vêm, no decorrer de pouco mais de vinte anos, sendo 

desenvolvidos por um grupo de estudiosos de origem latina, que objetivam problematizar a 

questão da educação na modernidade e suas perspectivas, já que vivenciam a problemática em 

condição de subalternos. Esses estudos ainda são considerados novos no espaço acadêmico, já 

que o termo “decolonial” propõe principalmente a inserção de ações que interfiram diretamente 

nas relações étnico-raciais, na propagação da prática do multiculturalismo e disseminação das 

identidades culturais. 

 Colonizar é um conceito complexo que aponta para diversas teorias, das quais 

trataremos das mais importantes para este trabalho. Nesse contexto, os estudiosos da área 

buscam apresentar uma visão crítica do ponto de vista histórico, sociológico, e ainda, filosófico, 

frente à chamada modernidade/colonialidade ocidental, hegemônica desde o século XVI, 

momento em que se inicia o processo educacional no Brasil. Segundo Mignolo (2005), os 
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estudos sustentam que colonialidade e modernidade caminham lado a lado, porém jamais 

devem ser confundidas, uma vez que é a partir da colonialidade que surge a modernidade, 

proporcionando a produção das ciências humanas como modelo universal a ser seguido na 

produção do conhecimento, desconsiderando as demais epistemologias presentes nos demais 

países ocidentais. 

 Em contrapartida, outros dois conceitos devem ser observados analogamente, já que 

possuem distinção conceitual: o conceito de colonialismo e colonialidade. Quijano (2007), 

explica o primeiro, considerando que se trata de uma forma de poder regida pela prática de 

dominação e exploração exercida por autoridade política responsável por controlar a exploração 

do trabalho e as riquezas das colônias em benefício do colonizador. Já a colonialidade, o autor 

pontua que consiste em um fenômeno histórico mais profundo e complexo que atravessa as 

barreiras do tempo e se mantém até os tempos atuais, estabelecendo um padrão de poder atuante 

através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistemológicas, 

garantindo a exploração capitalista, além da subalternização e obstrução dos conhecimentos, 

experiencias e formas de vida dos povos ditos dominados e/ou explorados. Da mesma forma, 

porém de maneira mais esclarecedora, Torres (2007) diferencia os dois conceitos: 

 

O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de um 

povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um 

império. Diferente desta ideia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que 

emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a 

uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como 

o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam 

entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. (TORRES, 2007, 

p. 131) 
 

Assim, segundo Ballestrin (2013), os países de terceiro mundo que, até a primeira 

metade  do século XX se encontravam sob o julgo de países mais desenvolvidos, vivenciaram 

o fim do colonialismo, porém permaneceram sofrendo o processo de colonialidade, que 

representa a manutenção do poder exercido durante o período de colonialismo, mesmo sem a 

atuação dos administradores coloniais. Dessa forma, conclui-se que se inicia uma nova forma 

de poder, que se desenvolve em tripla dimensão: do poder em si, do saber e do ser. 

Corroborando com Torres (2007), Quijano esclarece o conceito de colonialidade: 
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Colonialidade: um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 

poder capitalista. Sustenta é -se na imposição de uma classificação racial/étnica da 

população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada 

um dos planos, meios e dimensões materiais e subjetivos, da existência social 

quotidiana e da escala societal. (QUIJANO, 2010, p.84) 

 

Dessa forma, reconhecendo as injustiças impostas aos povos considerados subalternos 

e os sofrimentos decorrentes das diversas formas de colonialidade, que se pode desafiar esse 

tipo de sistema. 

 Um dos primeiros estudiosos a ressaltar a existência de diversos tipos de colonialidades, 

denominado colonialidade do poder, foi Aníbal Quijano, que considera em seus estudos que a 

noção de raça foi, se não o único, o principal eixo que propiciou a exploração e a imposição 

advinda do processo de colonização. O autor explica que, na tentativa da conquista pelos 

colonizadores, estabelece-se a diferença em relação à raça dos povos, na qual eram postos uns 

em posição natural de inferioridade diante do outro. “Essa ideia foi assumida pelos 

conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional, das relações de dominação 

que a conquista exigia.” (QUIJANO, 2005, p. 107). O autor ainda considera o uso da concepção 

de raça como sendo uma forma de justificar o injustificável, uma vez que, tomando como 

exemplo as designações de origem dos falantes da língua portuguesa ou da língua espanhola, 

que até as presentes ações indicavam o local ou país ao qual pertenciam, passam a servir como 

referência para a indicação identitária de etnia, ou seja, passam a indicar a raça.  

 Fanon (2004) trata da colonização como uma prática violenta, onde os povos 

colonizados são e continuam sendo fabricados pelo colonizador. Quijano (2005) completa, 

considerando que essa imposição da situação de inferioridade se estende para os traços 

fenotípicos desses grupos, igualmente para suas ideologias e seus hábitos culturais. Portanto, 

conclui-se que o principal parâmetro adotado para a separação de raças foi a cor da pele, já que 

os negros africanos/colonizados constituíam a principal mão de obra explorada em terras 

americanas, em oposição aos chamados “brancos poderosos”, a raça colonizadora.  

 Além desse modo de colonialidade tratado até este ponto, acerca da colonialidade do 

poder, surge a necessidade de se verificar o papel do conhecimento. Através do conceito de 

colonialidade do saber, verifica-se uma forma de estabelecer um posicionamento social de 

superioridade/inferioridade entre os povos, onde a seleção dos conhecimentos científicos, 

impostos pelos europeus, assume posição de superioridade em relação às outras formas de 

conhecimento, que ignoram outras formas de saberes alheios aos impostos. Lander (2005) 
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explica que os demais povos, em detrimento do europeu, deveriam seguir ou alcançar essas 

formas consideradas como únicas válidas, um padrão a ser seguido: 

 

[...] as formas do conhecimento desenvolvidas para a compreensão dessa sociedade 

se converteram nas únicas formas válidas, objetivas e universais de conhecimento. As 

categorias, conceitos e perspectivas (economia, Estado, sociedade civil, mercado, 

classes etc.) se convertem, assim, não apenas em categorias universais para a análise 

de qualquer realidade, mas também em proposições normativas que definem o dever 

ser para todos os povos do planeta. Estes conhecimentos convertem-se, assim, nos 

padrões a partir dos quais se podem analisar e detectar as carências, os atrasos, os 

freios e impactos perversos que se dão como produto do primitivo ou o tradicional em 

todas as outras sociedades. (LANDER, 2005, p. 13). 

 

 Diante dessa constatação, propõe-se pensar sobre que tipos de saberes têm sido 

priorizados em aulas de língua estrangeira, Espanhol, e de que forma eles têm sido 

apresentados. Assim, surge a necessidade de considerar uma outra forma de colonialidade que 

afeta diretamente os nossos estudos: a colonialidade linguística. 

 Como exposto no primeiro capítulo desse trabalho, a língua pode e deve ser entendida 

como parte constitutiva do ser, o que nos leva a pensar que todo o processo descrito até o 

momento jamais deixaria de afetar os conceitos de linguagem do homem colonizado. Pensando 

dessa forma, verifica-se que a língua, assim como o ser em si, também constitui um objeto das 

investidas coloniais, ou seja, objeto que também sofre influências ao longo dos tempos, sendo 

consideradas, de acordo com Garcés (2007), inferiorizadas em relação às derivadas do latim e 

do grego, que, segundo o autor se tornam as únicas nas quais é possível expressar o 

conhecimento verdadeiro e válido: 

 

[...] Assim, dos centros coloniais se canoniza e se valida o conhecimento legítimo e as 

línguas que servem para expressá-lo. Dada a diferença colonial e a colonialidade do 

poder, o conhecimento gerado nas periferias coloniais não tem caráter de 

conhecimento. Da mesma forma, as línguas faladas nas ditas periferias não têm valor 

expressivo de conhecimento objetivo. A diferença colonial construiu o outro como 

um diferente não válido. (GARCÉS, 2007, p. 224).   

 

  Dessa forma, observa-se que o europeu torna inválida toda e qualquer língua ou 

conhecimento linguístico que possa emanar de outra etnia, ou de qualquer parte do mundo, 

produzindo assim um intenso processo de apagamento de outras formas de saberes, produzindo 

assim, do ponto de vista epistemológico, o estabelecimento de parâmetros impostos pelo 
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pensamento científico eurocêntrico que vem, desde o período colonial, definindo e validando o 

que poderia ou não ser considerado conhecimento:  

Ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar epistêmico étnico-

racial/sexual/de gênero, a filosofia e as ciências ocidentais conseguem gerar um mito 

sobre um conhecimento universal verdadeiro que encobre, isto é, que oculta não só 

aquele que fala como também o lugar epistêmico geopolítico e corpo-político das 

estruturas de poder/conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se pronuncia. 

(GROSFOGUEL, 2010, p. 459). 

Ao tratar o termo colonizar e suas teorias ramificadas, faz-se necessário teorizar sobre 

o processo de descolonização. 

 Segundo Walsh (2007), nas ciências sociais e culturais na América Latina impera um 

modelo de ciência que reproduz uma série de pressupostos, sobre os quais se estabelece toda 

uma hierarquia epistêmica que se estende até inícios dos anos 90, como parte da extensão à 

ciência e ao conhecimento da globalização neoliberal. Para a autora, torna-se insuficiente o ato 

de somente “abrir as ciências sociais”, repensá-las ou reestruturá-las para garantir uma efetiva 

descolonização do conhecimento. O que se quer é uma intervenção que apresente um caráter 

mais profundo, que questione as bases do pensamento eurocêntrico imperante. Para iniciar os 

estudos a essa forma de descolonização do conhecimento, deve-se desconstruir duas das demais 

concepções: a primeira é a de que o lugar de produção do conhecimento se limita à academia, 

idealizada pelos europeus e, o segundo, o conceito de racionalidade que rege o conhecimento 

específico. Desconsiderar essas duas afirmações, inicialmente, objetiva evidenciar as intenções 

coloniais e imperiais contidas neles. Walsh (2007) entende que, é a partir dessa configuração 

onde predomina o pensamento eurocêntrico ocidental nas ciências sociais e culturais na 

América Latina que os pensamentos e conhecimentos que não correspondem a essas duas 

perspectivas tendem a ser inviabilizados e subalternalizados. Além disso, prevê que, só dessa 

forma, será possível a potencialização do ato de descolonizar as ciências sociais e culturais, 

para construir o que denomina “ciências sociais/culturais outras”.  

 

[…] pensamientos/conocimientos otros, entendidos no como un pensamiento o 

conocimiento más que podría ser sumado o añadido al conocimiento “universal” (una 

suerte de multiculturalismo epistémico), sino como un pensamiento/conocimiento 

plural desde la(s) diferencia(s) colonial(es), conectado por la experiencia común del 

colonialismo y marcado por el horizonte colonial de la modernidad. (WALSH, 2007, 

p. 110). 

 

 

 Alinhado a esse pensamento, surge então uma séria inquietação dos estudiosos do 

assunto: Walsh (2013) argumenta sobre a diferença entre se pensar em uma perspectiva 

descolonial e outra decolonial. Para a autora, “o prefixo des-, carrega em si uma semântica 
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alinhada com a ideia de um desfazer, como se possível fosse anular as colonialidades que 

persistem por longos anos”. (Walsh, 2003, p. 25). Em contrapartida, o termo decolonial, 

evidenciado pela própria Walsh (2003), configura “postura, posicionamentos, horizontes e 

projetos de resistir, transgredir, intervir, insurgir, criar e incidir” (WALSH, 2013, p.25). Desse 

modo, a crítica decolonial apresenta como objetivo transcender a epistemologia e o cânone 

ocidentais, “provocando uma crítica ao eurocentrismo por parte dos saberes silenciados e 

subalternizados” (GROSFOGUEL, 2010, p. 455). Um ponto convergente entre essas duas 

linhas de pensamento é a compreensão de que a mudança do paradigma é necessária, se a 

intenção é contrapor-se à lógica já existente. À medida que as pesquisas avançam no sentido de 

observar as perspectivas dos ditos subalternos, se o é feito com base nas epistemologias 

ocidentais, de nada adianta. Mignolo (2009) prevê que os grupos subalternizados não devem 

apenas ser citados em estudos, mas impor a sua voz, principalmente embasados em 

epistemologias geradas no Sul, em suas origens. O autor oferece seu apoio àqueles que 

 

[...] mantêm que não basta mudar o conteúdo da conversa, que é essencial mudar os 

termos da conversa. Na medida em que controvérsias e interpretações permaneçam 

dentro das mesmas regras do jogo (termos da conversa), o controle do conhecimento 

não é questionado. E para questionar o princípio moderno/colonial de controle do 

conhecimento, é necessário focalizar o conhecedor ao invés do conhecido. 

(MIGNOLO, 2009, p.4) 

 

O pensar diferente não se resume a repensar somente o que é falado ou exposto, mas 

também repensar os sujeitos participantes e que posições ocupam no desenvolvimento dessas 

perspectivas. Grosfoguel (2010) corrobora, chamando a atenção para o que ou quem assume o 

protagonismo na representação do conhecimento considerado subalterno: 

 

 

[...] o fato de alguém se situar socialmente no lado oprimido das relações de poder não 

significa automaticamente que pense epistemicamente a partir de um lugar epistêmico 

subalterno. Justamente, o êxito do sistema-mundo colonial/moderno reside em levar 

os sujeitos socialmente situados no lado oprimido da diferença colonial a pensar 

epistemicamente como aqueles que se encontram em posições dominantes. 

(GROSFOGUEL, 2010, p. 459) 

  

 Com isso, compreende-se que os limites cognitivos também sofrem influências das 

colonialidades, com a imposição de suas características linguísticas e suas formas de produção 

de conhecimento, sem que o próprio sujeito atuante se dê conta da força dessa influência.   

 Foi pensando na desconstrução dessas influências que este trabalho direciona as 

pesquisas para o que afirma Mignolo (2012), ao falar sobre o pensamento acional de fronteira, 
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que é o mesmo que se engajar com a decolonialidade: “ Nós queremos conhecimento que 

contribua para eliminar a colonialidade e para melhorar as condições de vida no planeta” 

(MIGNOLO, 2012, p.27).  

Ao problematizar a situação dos conhecimentos voltados para a cultura afrodescendente 

como uma forma de pôr em prática uma perspectiva decolonial nas aulas de Espanhol no Ensino 

Médio das escolas brasileiras, emerge a necessidade  de se pensar em uma educação que 

contemple não só a cultura ocidental, mas também que traga uma diversidade cultural para o 

contexto escolar, visão defendida pelos autores que sustentam um ensino multiculturalista como 

ponto de partida para se chegar às considerações já expostas até este ponto. 

 

1.5 Concepções de Identidade e Multiculturalismo em sala de aula 

 

Com o advento da modernidade e seu caráter universalista, onde julgamentos, valores 

escolhas e comportamentos devem seguir a um só modelo, surgiram as inquietações de 

diferentes povos e culturas, que buscam até os dias de hoje não só a justiça pela igualdade, mas 

também o respeito à diferença, à diversidade de identidades e à superação de um regime colonial 

dominante e opressor. Sobre essa questão, Silva, Hall e Woodward (2000) consideram que 

identidade e diferença surgem a partir da criação de atos da fala para a promoção da diferença 

e da diversidade, já que as mesmas precisam ser nomeadas e discutidas, para que se estabeleça 

o caráter diversificador: 

  

Dizer, por sua vez, que identidade e diferença são o resultado de atos de criação 

linguística significa dizer que elas são criadas por meio de atos de linguagem. Isto 

parece uma obviedade. Mas como tendemos a tomá-las como dadas, como "fatos da 

vida'', com frequência esquecemos que a identidade e a diferença têm que ser 

nomeadas. É apenas por meio de atos de fala que instituímos a identidade e a diferença 

como tais. A definição da identidade brasileira, por exemplo, é o resultado da criação 

de variados e complexos atos linguísticos que a definem como sendo diferente de 

outras identidades nacionais. (SILVA; HALL; WOODWARD, 2000, p. 76). 

 

 

Após a violenta dominação no continente africano praticada pelo europeu, e a 

escravização do negro, a missão colonizadora passa a realizar o que se chama de identidade 

unificada, momento no qual os negros passam a ser reduzidos epistemologicamente, além de 

ontológica e teologicamente, conforme Munanga (2012). O autor enfatiza que a sociedade 

colonial considerava aqueles povos como seres selvagens que necessitavam ser domesticados, 

ou retirados daquela condição. “Para eles a única identidade que lhes seria razoável era a de 
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que constava de um povo sem história, sem memórias e sem registros” (MUNANGA, 2012, p. 

27). 

 Frente a esse pensamento, Hall (2009) lembra que na diáspora, momento histórico no 

qual ocorre o deslocamento dos negros africanos para as diversas partes do mundo latino para 

serem escravizados, as identidades são múltiplas, já que são construídas de sentimentos 

compartilhados com outros povos que habitavam o mesmo espaço juntamente com os negros. 

Com o passar dos anos, o processo de construção da(s) identidade(s) negra(s) sofre pouca 

alteração, uma vez que possui como marca principal a representação do negro introjetadas no 

imaginário social. É comum ver o sujeito negro ser associado e carregado de estereótipos negativos, 

construídos a partir de um processo histórico, cultural e psíquico que contrapõe negro e branco, 

colocando o segundo como modelo ideal de beleza, cultura e poder. 

  No Brasil, as práticas racistas tomaram grandes proporções, porém ainda impossíveis 

de mensurar de acordo com as consequências atingidas. Tais práticas construíram uma 

hierarquia entre indivíduos negros e brancos, fazendo com que, até hoje, um grupo étnico seja 

mais privilegiado e valorizado que outro, em todos os aspectos culturais e sociais. Como 

salienta Munanga (2012 apud GOMES, 2008) aos negros foi atribuído uma identidade de pouco 

valor, inferiorizada, enquanto os brancos surgem no contexto social como superiores e modelo 

de exemplo a ser seguindo. Fanon (2008) explica que o negro é acometido por complexos de 

inferioridade a partir de dois processos: o econômico e o de epidermização da inferioridade- 

quando o ideal da brancura invade o corpo negro. Desse modo, segundo Fanon, ao negro se 

impõe uma situação que o confere apenas duas possibilidades: aproximar-se do ideal branco ou 

manter-se na animalidade negra. O processo de desalienação do negro necessita de uma tomada 

de consciência de acordo com Fanon(2008), o qual sustenta que a alienação do negro não é 

individual, e sim provocada por diversos fatores externos que o isola. 

 Todo esse processo de inferiorização identitária jamais seria possível se a comunicação 

não assumisse o protagonismo das relações humanas. O discurso, nesses casos, desempenha 

um importante papel que Moita Lopes (2006) conceitua como uma forma de co-participação 

social: 

 

Os participantes discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao 

envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e institucionais 

particulares [...] é por meio desse processo de construção do significado, no qual o 

interlocutor é crucial, que as pessoas se tornam conscientes de quem são, construindo 

suas identidades sociais ao agir no mundo por intermédio da linguagem.” (MOITA 

LOPES, 2006, p. 30). 
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  As considerações do autor atuam de maneira elucidativa para o desenvolvimento desta 

pesquisa, pois permitem uma melhor compreensão da atuação dos processos discursivos na 

construção de uma identidade positiva ou negativa, no caso dos negros, negativa, em função 

das interações sociais estabelecidas desde a época da colonização até hoje.  

 Conforme Silva (2011),  nesta etapa é que o movimento do multiculturalismo chega às 

salas de aula como um movimento responsável por representar esse grupo etnológico submetido 

às ações de dominação, porém sem que seja tomado somente como uma forma de tolerância e 

respeito à diversidade cultural, pois pensar assim dificultaria enxergar a identidade e a diferença 

como processos de produção social que possuem neles enraizada uma relação de poder, 

caracterizado por um sentimento de disputa e luta, para fazer todo sentido no mundo social. O 

autor propõe como estratégia pedagógica possível de ser classificada como liberal a propagação 

dos bons sentimentos com a diversidade cultural, já que se subentende que a natureza humana 

é diversa e multifacetada diante das inúmeras formas de se expressar culturalmente, para que 

todos aqueles inseridos no contexto escolar sejam estimulados a compartilhar culturas diversas, 

de diferentes grupos identitários. 

 Para além dessa perspectiva de simples aceitação da existência da diferença, McLaren 

(2000, p 123) sustenta um pensamento crítico em relação ao de Silva (2011), que compreende 

a “representação de raça, classe e gênero como o resultado de lutas sociais mais amplas”, que 

tem como tarefa central a transformação das relações sociais, culturais e institucionais. Também 

considerado multiculturalismo de resistência pelo autor, essa visão remonta a concepção de 

cultura, que passa a protagonizar um cenário tenso, de características conflitivas e nada 

consensual ou harmonioso, a partir da prática de políticas críticas voltadas para um 

posicionamento social justo para todos. Mas como desenvolver a crítica em favor da 

transformação através das práticas culturais e sociais em sala de aula, de acordo com o papel 

da língua como produtora de experiências? 

 Para responder a esses questionamentos, faz-se necessário reconhecer os efeitos dessa 

produção. Em relação ao pensamento ocidental, McLaren (2000) entende que se criou ao longo 

dos tempos, desde o período de colonização até o pós-moderno, binarismos do tipo 

branco/preto, bom/ruim, normal/perturbado, dentre outros do tipo, dando aos primeiros termos 

uma espécie de hegemonia positiva, pressupondo hierarquização entre eles, estabelecendo que 

este, o branco considerado bom e normal jamais existiria se não dentro daquele, o preto visto 

como ruim e perturbado.  



27 
 

 

Numa estrutura lógica de produção de construção de sentidos que classifica pessoas de 

acordo com uma distribuição desigual de prestígio e de poder, colocando o negro quase sempre 

como um ser irracional e selvagem, subalterno, enquanto o branco, civilizado e racional.  

Um exemplo disso foi a denominação utilizada durante as décadas de 60 e 70 que se 

referia ao grupo afrodescendente como “minorias étnicas”, que relacionava a negritude a “um 

menor, uma figura infantil e miserável necessária à legitimação da ideologia paternalista de 

assimilação e integração que deram a base para as estratégias do multiculturalismo 

conservador”, ou seja, o não-crítico. Essa exemplificação proporciona a compreensão do 

posicionamento do multiculturalismo crítico em relação às diferenças: que elas são produzidas 

a partir dos significados apontados pela produção ideológica dos signos culturais, sinalizando, 

na verdade, construções históricas e culturais. 

 Assim, pretende-se neste estudo assumir uma postura multiculturalista, viabilizando 

práticas docentes que provoquem a desconstrução desses significados e do hábito de buscar  

culturas diversas de maneira isolada e restrita, sem que sejam expostos os fatores históricos e 

sociais que posicionam o negro e sua cultura como um povo marginalizado, subjugado e à 

margem de uma sociedade colonialista e preconceituosa. 

Destarte, optou-se por uma proposta didática que valorize a riqueza cultural do negro, 

da América Latina para o mundo, assim como tem sido feito pelos grupos sociais de propagação 

cultural do Uruguai, país precursor e disseminador da manifestação cultural de origem 

afrodescendente denominada “Candombe y las Llamadas”, cuja metodologia de construção 

revela a necessidade de ressaltar a relevância de práticas que englobem uma temática 

diversificada no universo educacional. 
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PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, optou-se por desenvolver uma proposta didática no âmbito acadêmico, 

a partir de uma metodologia de abordagem qualitativa, tendo por base a análise documental de 

textos que contribuíram para a construção da sequência didática, a ser trabalhada em turmas 

do 3º ano do Ensino Médio, levando a cultura negra, que se faz presente na América Latina, 

para as aulas de Espanhol, a partir do momento em que observou-se a ausência e/ou a 

subalternalização de culturas advindas de outras etnias nesses contextos, seja no Ensino Médio, 

ou nos cursos superiores de Graduação e de Pós-Graduação. Cellard (2008) atribui grande valor 

à metodologia aqui adotada: 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 

reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele 

represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 

épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho 

de atividades particulares ocorridas num passado recente. (CELLARD, 2008, p. 

295). 

 

Ao pensar na América Latina como um continente que contém em sua formação 

dezenove países falantes de Espanhol como língua oficial, todos colonizados, e portanto, 

dotados de uma população miscigenada, considera-se minimamente incoerente pensar no 

ensino da língua estrangeira por eles falada sem que a cultura diversa presente nesses países 

seja mencionada, quase sempre ignorada pelos profissionais docentes ao desenvolver suas 

atividades.  

Assim, com o início das investigações acerca do assunto, chegou-se a um grupo de 

estudiosos que, desde o início da década de 80, vêm propondo um novo olhar para as aulas de 

língua estrangeira e que pode também se estender para outras vertentes no âmbito acadêmico, 

o que trouxe motivação para desenvolver, por meio de uma pesquisa bibliográfica, um trabalho 

que oferecesse fundamentação teórica para o tema, já que pouco se ouviu ou viu tratar em salas 

de aulas dos diversos segmentos acadêmicos o assunto em questão, a educação decolonial.  

 Desse modo, optou-se por apontar as contribuições de autores que atuam com suas 

pesquisas em diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de reunir teorias que apontem 

para aspectos sobre as Concepções de Língua, linguagem e aprendizagem, o conceito 

decolonial, o multiculturalismo e a fragmentação das identidades, além de trazer ao 

conhecimento dados sobre uma das manifestações culturais afrodescendentes, objeto da 
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proposta didática que preconiza, sobretudo, a legitimação da educação decolonial em aulas da 

disciplina Espanhol, contextualizando a relação entre linguagem e sociedade contemporânea. 

 A existência de estudos voltados para o tema “decolonial”, motivou a investigação de 

culturas ou manifestações culturais na América Latina, oriunda de outras etnias, que não a 

branca, de índios, negros e outros grupos considerados desprivilegiados.  Assim, em conversas 

com os professores durante o curso de Especialização em Práticas Docentes em Espanhol, 

realizado entre os anos de 2017 e 2018, indagando sobre a ausência de textos voltados para 

religiosidades, principalmente as de matriz africana, verificou-se que havia pouco interesse por 

esse tipo de literatura.  

 A partir dos estudos e investigações, chegou-se à constatação de que algumas culturas 

de origem africana se mesclavam com a religiosidade desse povo, dado o fato de que muitas 

das manifestações culturais oriundas do imaginário negro genuinamente africano, tinham suas 

bases nos rituais primitivos praticados pelos grupos trazidos para o continente Latino 

Americano para serem escravizados. Deu-se então o conhecimento de culturas como a chamada 

Santería, que consiste em uma expressão religiosa praticada até os dias atuais em Cuba, e que 

possuem proximidades com religiões de matriz africana praticadas no Brasil, como a Umbanda 

e o Candomblé, das quais utilizam seus próprios instrumentos para os festejos, e o povo negro 

utilizava para cantar e dançar em ocasiões de festejos.  

Porém, a necessidade de se buscar uma vertente cultural que apontasse para a identidade 

de um povo, de uma etnia, tornou-se cada vez mais frequente, à medida que as investigações 

avançavam. Foi então que se conheceu a existência de uma manifestação cultural que identifica 

e representa um país Latino Americano, a qual o lança para todo o mundo, como uma marca 

identitária e oriunda da cultura afrodescendente: “El candombe y las llamadas”.  

 Inicialmente, iniciou-se um trabalho de conhecimento da manifestação, onde foram 

levantados dados históricos, inclusive empíricos, sua trajetória na América Latina, 

especialmente no país Uruguai, onde se faz mais forte, obras, artistas, e grupos artísticos 

variados que se encarregam de levar essa arte a ser conhecida por todos os hemisférios. 

Intensificou-se o interesse ao constatar-se que o Candombe se destaca como a maior 

manifestação cultural de matriz africana da América Latina, que não só representa o povo negro, 

como no passado, mas sim toda uma população de uruguaios, na atualidade, independentemente 

da cor da pele, raça ou credo religioso. 

 A busca por materiais que orientassem a proposta didática descrita neste trabalho se deu 

através do site oficial criado pelas autoridades do próprio país Uruguai, cujo objetivo mais 
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amplo consiste na projeção do país em questão para o mundo, mostrando que o mesmo possui 

sua própria identidade, só que de maneira não-fragmentada.  

 Dessa forma, procedeu-se à eleição de materiais relacionados a essa Identidade cultural 

para a construção de uma proposta didática dedicada a discentes do 3º ano do ensino médio. 

Tal elaboração segue as orientações de Walsh (2007), Stuart Hall (2009) e Mc Laren (2000), 

que versam sobre a importância do desenvolvimento de atividades que visem uma educação 

multicultural e decolonial voltada para o desenvolvimento e formação do estudante crítico e 

participativo na sociedade em que vive, respeitando e atuando na questão das múltiplas 

diversidades existentes, de acordo com as etapas a serem seguidas durante a aplicação da 

proposta, além dos aspectos a serem observados do ponto de vista linguístico e semântico. 

Considera-se nessa etapa o nível de capacidade do aluno em expressar-se diante de uma nova 

cultura identitária, a cultura de si ou a do outro, enquanto cidadão pertencente a uma sociedade 

diversificada. 

 Por fim, tendo em vista a temática proposta, acredita-se que uma atividade de leitura 

que provoque no alunado reflexão acerca de temas presentes na sociedade à qual faz parte, 

sobre um ensino multicultural e que promova a quebra de paradigmas pré-existentes em nossa 

sociedade desde o período colonial e pós-colonial, seja de extrema relevância na formação de 

sujeitos críticos, capazes de enxergar o mundo que os cerca de uma outra maneira, e de refletir 

sobre a existência e o respeito à cultura do outro, para então, dessa forma, engajar-se como 

sujeito atuante e consciente de sua própria existência enquanto cidadão, cumprindo seu papel 

libertador e questionador diante de tantos saberes. 

 Portanto, com o objetivo de levar ao conhecimento dos jovens a temática da diversidade 

cultural, e aos professores a possibilidade da educação decolonial, favorecendo o conceito 

multicultural em aulas de Espanhol, é que se passa a detalhar histórica e culturalmente a 

manifestação em tela.   
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EL CANDOMBE Y LAS LLAMADAS: “UNA CULTURA “RECHAZADA” 

 

Em aulas de Espanhol, dificilmente as culturas de matriz africana aparecem como tema 

a ser trabalhado. Quase sempre essas culturas são deixadas de lado em detrimento de outras 

manifestações de origem europeia ou de países da América Latina que possuem proximidade 

política e econômica com o Brasil. Por esse motivo, este trabalho traz uma temática voltada 

para costumes de um povo que segue sofrendo ainda os efeitos de um processo de colonização 

que teve início nos primórdios do século XVI e persiste até os dias atuais. 

 Segundo Montaño (2010), Candombe é uma palavra pertencente ao idioma   Kimbundu, 

parte das línguas bantús faladas no Congo, na Angola e em diversas partes do continente 

africano, formada pelo prefixo Ka e sufixo Ndombe que significa “povo angolano”, nome 

genérico dado a diferentes formas de danças de origem africana praticadas no país Uruguai, e 

nasce da junção das culturas advindas de mais de vinte tribos africanas que foram aprisionadas 

e levadas à América Latina para ser escravizadas. Cada um deles possuía seu próprio idioma, 

sua forma de ser, de se vestir, de praticar suas culturas e danças, além dos seus cantos de 

diferentes naturezas: sagrado ou profano, festivo ou de luto, dentre outros. 

 Apesar da grande diversidade de costumes, o “Candombe” foi a dança e a expressão 

musical-religiosa mais importante e significativa dentre todas as outras que se praticava. Com 

o passar do tempo, essa vertente cultural, vencendo todas as barreiras do tempo e da repressão, 

e ainda condenada à extinção como muitas outras de mesma raiz, tornou-se tão forte, profunda 

e essencial no Uruguai, que hoje, após a grande aceitação do povo uruguaio, configura-se um 

elemento cultural que identifica o país no mundo inteiro.  

 A primeira menção ao vocábulo Candombe em “Río de la Plata” se faz presente em uma 

publicação no diário “El Universal de Montevideo”, ocorrida em 27 de novembro de 1834. 

Antes da referenciação pelo nome, somente noticiava-se bailes de negros, sem quaisquer 

especificações de cultura. 

 Os primeiros toques de Candombe eram praticados pelos negros africanos. A música e 

a dança eram para eles uma forma de fugir da realidade, uma válvula de escape para todo aquele 

sofrimento e submissão aos quais eram expostos a todo tempo, uma forma de se sentirem vivos, 

extravasando toda a rebeldia diante das imposições e atrocidades que tinham de suportar.  
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Figura 1 – Negros africanos escravizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.candombe.com.uy/historia_seccion1.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

 

Durante essas reuniões, que aconteciam nas costas montevideanas, faziam cantos de 

súplicas por suas vidas à mãe África, fazendo do mar a conexão entre eles, firmando suas 

tradições através da força espiritual que creditavam emanar de sua terra natal. Nessas reuniões 

com todos pertencentes à mesma nação originária, o realizar o Candombe os faziam viajar de 

volta para sua terra de origem, ainda que na imaginação, os transformando em africanos, como 

se em seu país África estivessem. Nessa época em que o Candombe era permitido sem que 

fossem perseguidos aqueles que o praticavam, os africanos organizavam as rodas de danças 

todos os domingos e em dias mais significativos como na época de comemoração do Ano Novo, 

Natal, Páscoa, dias de santos como São Bento, Virgem do Rosário e São Baltazar. 

Por volta do ano 1800, as reuniões eram organizadas na Praça do Mercado, localizada 

em frente ao mar, no lado sul da muralha que seguia na mesma direção, desde a cidadezinha 

situada, anteriormente, na hoje chamada Praça Independência. Era permitido que os festejos 

ocorressem entre vinte e cinco de dezembro e seis de janeiro, datas nas quais as autoridades da 

época permitiam, pois saíam de visita às casas dos amigos e nobres do mais alto escalão da 

colonização. Os encontros podiam, além dessas datas, ocorrer em outros dias do ano fosse 

possível, situação que deu origem ao movimento denominado “protesta de los vecinos” 

(situação na qual, se valendo da oportunidade de estar diante das autoridades, o povoado 

protestava por melhores condições de vida, já que não os era permitido ir até aqueles nobres 
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detentores do poder, para fazê-lo) e por consequência, tiveram de enfrentar a proibição das 

autoridades. 

A manifestação apresentava grande riqueza instrumental quando executada no interior 

dos salões, em detrimento dos acordes executados nas ruas. Nesta, quando seguiam em 

procissão ao encontro das autoridades com o objetivo de fazê-las uma espécie de saudação, 

quem deferia  as primeiras notas eram os “tamborileros”, nome dado aos integrantes que 

soavam os tambores e, junto com os demais personagens típicos, sobre tudo o “bastonero” e o 

“escobero”, atuavam nas salas ou nas avenidas como verdadeiros maestros do Candombe. Esses 

elementos, desempenhando a mesma função, utilizavam uma vassoura (“escoba” - em 

Espanhol) representando uma lança que ele manipulava à frente do desfile, como símbolo de 

proteção, e ao toque dos tambores, com maestria o personagem a transformava em um malabar. 

Em geral, o ritmo era tocado em lugares fechados ou nas ruas de diversas formas. Não é 

possível, segundo o autor, precisar em que momento histórico iniciou a realização dos toques e 

cantos caminhando pelas ruas, porém é certo que ocorria de maneira bem diferente da atual.  

Os tambores utilizados eram sustentados por uma correia, chamada “talín”, que era posta 

cruzando o peito e tendo o ombro direito como sustentação, e a ele se somavam outros 

instrumentos denominados tacuara, huesera, mate ou porongo, marimba, palillos, bambora e 

alguns objetos de ferro para fazer barulho,  além do  “macú”, que era um tambor considerado 

cerimonial.  

 

Figura 2 – Candombe e instrumentos de 1800: saudação das autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.candombe.com.uy/historia_seccion3.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
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Vicente Rossi, pesquisador dos candombes que se realizavam no fim do século XIX, 

descrevia a dança como uma roda de dançarinos que em determinados momentos se 

desprendiam da mesma para apresentar passos individuais, ao passo que, uma vez formadas as 

rodas, alternavam-se um homem e uma mulher por vez, ou vários integrantes de mesmo sexo, 

pois a dança não exigia que fossem sempre casais. Não havia regras para eles, nem passos 

marcados, a única exigência primordialmente relevante era a de que todos cantassem e 

dançassem sem cessar, pois a entoação das canções era o que ditava o caráter e o compasso do 

baile. “Calugan-gué” cantava o “bastonero”. “Oyé-ye-yúmbanbué”, respondia a roda durante o 

tempo que considerassem confortável para eles. O compasso da dança era lento, mas algumas 

vezes o “bastonero” subia o tom para agitar todos os integrantes e trazer alegria para a festa.  

Da mesma forma, Marcelino Bottaro (1934), escritor afro que também testemunhou os 

candombes dessa mesma época, informa que no início a organização do candombe não era 

pública como consideram alguns estudiosos das culturas afrodescendentes, ou seja, se uma 

pessoa de fora tentasse entrar na roda de dança, os originários paravam a canção, que 

imediatamente era substituída por qualquer outra sem importância. A participação só era 

permitida aos defensores do movimento e seus familiares.  

Segundo Lauro Ayestarán (1953) as coreografias do Candombe eram divididas da 

seguinte maneira: Cortejo inicial, onde todos os integrantes seguiam pelas ruas, juntando-se uns 

aos outros, à medida que iam ouvindo os toques dos tambores. Em seguida, todos se 

encaminhavam para as ruas com o propósito de estabelecer uma formação. A partir daí, 

iniciavam-se as chamadas “ombligadas”, que consistia numa espécie de treino de danças, 

realizado a pares. Na sequência, os integrantes esquentavam os tambores tocando um ritmo que 

carregava características puramente populares. Por ser um toque ligeiro, às vezes interpretado 

como grosseiro e picante, o ritmo ajudava os dançarinos a se soltarem na dança, até chegar o 

momento, denominado “cuplés”, em que se formavam rodas que se juntavam umas às outras e, 

assim,  constituiam o denominado “entrevero”. 
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Figura 3 – Baile de Candombe: Pintura de Ruben Galloza 

  

 

 

 

 

  

 

Fonte: <// http://www.candombe.com.uy/historia_seccion4.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

 

 Sobre as salas de nação onde as danças e cultos religiosos eram realizados, Montaño 

(2010) elucida que até aproximadamente vinte anos antes do fim do século XIX, ainda que 

persistissem inúmeras variações do candombe herdadas de determinadas nações africanas, 

poucos eram os nativos que ainda mantinham essas tradições, resistindo apenas alguns poucos 

integrantes descendentes daqueles negros escravizados. Em cada sala mantinham-se vivos os 

cultos e a crença nas entidades religiosas dos seus antepassados, que os sucessores lutavam para 

manter vivas a fé e a devoção, mesmo diante da forte repressão que sofriam. Dessa forma, dois 

principais cultos eram praticados frequentemente pelos adeptos: os dedicados a São Benito e a 

São Baltasar, considerados patronos das salas de nação.  

No período colonial comemorava-se o dia de São Baltasar, sempre no dia seis de janeiro 

e o de São Benito, sempre em onze de julho. As festas eram grandiosas, com todas as pompas 

possíveis, pois os mesmos tinham para os negros representação altamente significativa dentro 

das salas consideradas verdadeiros santuários religiosos por eles. Cada comemoração possuía 

seríssimas regras a serem seguidas por seus adeptos, e também hierarquia de direção: Rei, 

Rainha, príncipe, princesa, dentre outras autoridades nomeadas pelos grupos de frequentadores 

adeptos, e todos tinham a obrigação de acompanhar os toques dos tambores e demais 

instrumentos que se juntavam a eles com palmas e cantos ressoantes. O mesmo ocorria quando 

um membro vinha a óbito. Todos se reuniam nas salas, tocando seus tambores, dançando e 

cantando, como se celebrassem a libertação daquele membro do sofrimento que era viver 

naquelas condições.  
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Beraza (1968) aponta outros rituais e danças, além do candombe, como as primeiras 

manifestações de danças africanas em Montevideo: “la bámbula”, “la chica” y “la samba”. 

Figura 4 – Velório nas salas de nação: Pintura de Ruben Galloza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.candombe.com.uy/historia_seccion5.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

Todos esses ritmos eram embalados ao toque de tambores, que estão presentes no 

Uruguai há mais de 200 anos, e ao longo dos anos, com a evolução dos povos e o passar dos 

tempos tiveram alterados seu modo de execução, seus nomes e sons, sem que fosse deixada de 

lado sua essência. 

 No princípio, esses instrumentos eram denominados “Macú”, “bombo” e “congo”, 

todos acompanhados por demais instrumentos que junto formavam um misto de sons e 

melodias: a “mazacalla”, “marimba”, “mate o porongo”, “huesera”, “caña tacuara”, “palillos” 

e os “trozos de hierro”.  

Atualmente, nas salas de dança somente três nomes permaneceram, pois muitas 

tradições e costumes morreram juntamente com os grupos de originários africanos. Ferreira 

(1997) esclarece que os tambores utilizados na atualidade consistem em um único tipo 

sobrevivente ao tempo, nomeado de acordo com seus tamanhos: “piano”, “repique” e “chico”, 

onde o primeiro representa o de maior tamanho, o segundo médio e o terceiro o menor, 

respectivamente. Apresentam aspecto arredondado com um barril, e anatomicamente aberto na 

extremidade oposta ao couro, além disso é fabricado artesanalmente com ripas de madeira. 
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Figura 5 – Temperando tambores encravados: foto de Lalo Baráibar 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.candombe.com.uy/historia_seccion7.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

   

Após a fabricação e interposição couro na parte superior, os tambores passam por um 

processo de cozimento, onde é feita uma fogueira e os tambores dispostos lado a lado por 

algumas horas, para que o couro seque bem o que os adeptos chamam de “curtir o couro” e, 

posteriormente, produzir melhor os sons ecoantes, de acordo com a afinação que adquirir depois 

desse processo.  

Figura 6 – Tambor repique com sistema de tensores: foto de Lalo Baráibar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.candombe.com.uy/historia_seccion7.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

Diferentemente dos mostrados na figura 5, o tambor da figura 6 possui um sistema 

diferente de afinação, que é o mais utilizado na atualidade. São agarras nas laterais ajustadas 
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pelos chamados “tamborileros”, à medida que vai sendo testado pelos mesmos com golpes 

semelhantes ao do efetivo toque.  

Para os uruguaios, os tambores do “Candombe” persistem mantendo acesa a magia da 

cultura negra, representando de forma clara e forte o ecoar da voz dos ancestrais negros, embora 

algumas gerações recusassem a expressão “de los negro”, pois os tambores tornaram-se 

verdadeiros embaixadores para referenciar a cultura afrodescendente no Uruguai pelo mundo 

inteiro, com dignidade e sem rancor, figura da qual seus habitantes se orgulham 

veementemente.  

Uma prática que ainda é comum no Uruguai são “Las Llamadas”. Segundo relatos de 

Isidoro de María (1938), aponta-se na história que, por volta de 1760, todos os domingos era 

permitido aos escravizados irem a uma espécie de espaço de terra coberto por uma lona para se 

reunir com outros de mesma nacionalidade, para assim seguir tocando seus tambores chamando 

seus companheiros, os quais saíam de suas senzalas ou das casas de senhores e os 

acompanhavam, para então dar início a seus canto e dança, através da música entoada pelos 

instrumentos. Eram Canbindas, Benguelas, Marises, Casanchez, Moyolos, Ukolos e muitos 

outros de outras nações africanas que, de acordo com o autor, produziam seu cadencioso yé, yé, 

yé, calunga yé, eeé llumbá, cantado no dialeto próprio de suas etnias. Com o passar do tempo, 

as “llamadas” evoluíram e passaram a ir mais longe, conforme nos conta Isidoro (1938), já por 

volta de fins do século XIX e início do XX. Nessa época, em vez de “llamar” os africanos para 

cantar e dançar nas ruas, negros de cada bairro se reuniam para visitar outros bairros mais 

afastados, e assim produzir uma mistura de ritmos, já que cada bairro possui distintas 

caracerísticas de sonoridade, servindo assim como marca de identificação de cada bairro onde 

ocorrem as “llamadas”. 

Assim, a principal finalidade das “llamadas” afrouruguaias era incitar aos “tamboreros” 

que não haviam conseguido se fazer presentes nas “salas de nación”, e depois de reunidos 

saírem para visitar as autoridades locais com seus festejos. Curiosamente, o autor ressalta que 

essa prática ainda ocorre no continente africano com a mesma finalidade por alguns grupos 

como por exemplo, os yorubas, uma nação nigeriana, que além de reproduzirem as “llamadas” 

por tambores, também o fazem pela voz. Ferreira (1997) aponta que essa é uma forma de 

aqueles povos manterem viva a tradição e os costumes dos seus ancestrais, e sentirem em seus 

corações e pulsar em suas veias a força de um povo que resiste ao tempo e às convenções 

sociais. 



39 
 

 

Na arte, muitos artistas se destacaram na difusão do folclore afro-uruguaio para além 

dos limites do país, com destaque para alguns dos mais importantes. 

“La Calenda Beat”, grupo tradicional de Candombe, fundado em 1992, por Fernando 

Lobo Núñez, é atualmente o maior representante dessa cultura nos principais festivais e 

espetáculos nacionais e internacionais, fazendo a fusão dos ritmos tradicionais do Candombe 

com outros gêneros musicais de origem africana como o afro-beat, jazz, funk, hip-hop dentre 

outros. Diversos artistas atuais, bem como de outras épocas desempenharam papel semelhante, 

músicos como Romeo Gavioli, Negrocan, Rubén Rada, Lágrima Ríos, Rodolfo Morandi e 

Jorginho Gularte, com destaque para artistas que vão mais a fundo como “Isabel Chabela 

Ramírez”, ativista, cantora, atriz, escritora e organizadora de atividades de promoção da 

identidade étnica e de gênero.  

Figura 7 – Isabel Chabela durante as gravações do filme “La Redota”, octubre, 2009 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: http://www.candombe.com.uy/chabela.html>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

Além de Isabel, outros artistas contemporâneos também trabalham na disseminação da 

cultura afro: Oscar d. Montaño, Mary Porto Casas e Daniel Tatita Márquez, esse último com 

diversos projetos próprios e significativos para a cultura afrouruguaia, pontua Montaño (2010). 

 Ao relatar a história do Candombe e toda a trajetória e luta pela sobrevivência dessa 

manifestação cultural-religiosa, nota-se a grande importância dessa cultura para o povo 

uruguaio, país de língua oficialmente espanhola, e consequentemente, a importância de se levar 

ao estudante de uma língua estrangeira uma aula ressaltando o valor dessa corrente cultural, 

que atravessa gerações, trazendo marcas de ancestralidade e identidade de um povo que tanto 

contribuiu para a evolução histórica de um país que carrega em si uma verdadeira e orgulhosa 

identificação nessa tão relevante arte de origem afrodescendente. 
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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE  

 

A proposta de atividade didática, cujo tema é o objeto desta pesquisa, foi elaborada com 

o objetivo de contribuir, de maneira efetiva, para a inserção da cultura negra nas aulas de E/LE, 

sobretudo em aulas para o 3º ano de Ensino Médio e auxiliar o professor, no sentido de 

desenvolver práticas decoloniais que visem à valorização da identidade e origem 

afrodescendente, além de servir como ferramenta de superação da educação ocidentalizada 

instaurada no Brasil desde os tempos coloniais. 

Além disso, pretende-se levar ao alunado uma visão crítica do mundo ao seu redor para 

compreender novas culturas, dentro e fora do contexto social em que vivem, considerando uma 

didática antirracista, verdadeiramente multicultural e de grande relevância e enriquecimento 

dos conhecimentos do discente. Três etapas serão consideradas para o desenvolvimento da 

proposta, a saber:  

 

 

1.6  Pré-leitura 

 

Nessa atividade, faz-se a apresentação de figuras originais de elementos característicos 

da cultura negra, mais precisamente do candombe uruguaio, utilizando-se o computador, por 

meio do programa Power Point, sem deixar claro para o alunado a origem ou a etnia das 

imagens, tampouco a nomenclatura da manifestação cultural. As figuras são apresentadas e o 

professor segue questionando os alunos sobre as mesmas, com o objetivo de verificar os 

conhecimentos que esses estudantes já possuem sobre a cultura de origem africana. Além disso, 

o professor vai enriquecendo as informações apresentadas pelos alunos, através de explicações 

sobre o que veem.  

Esta etapa não deve demorar mais que 10 minutos, já que toda a atividade possui a 

duração de 100 minutos, ou seja, dois tempos de aula seguidos, divididos em duas partes de 50 

minutos. Antes do início da apresentação dos slides, o professor deverá introduzir o tema com 

algumas poucas informações sobre fatores históricos que levaram à escravização e chegada dos 

negros na América Latina, como recurso de motivação e retenção da atenção da turma para o 

início do trabalho que desenvolver-se-á a partir de então. 

Após a explanação introdutória do professor, inicia-se a apresentação dos slides, que se 

dá por meio do recurso “Revelar”, onde a cada toque na tecla “enter” do teclado do computador, 
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as imagens e as perguntas seguem aparecendo uma a uma, de modo que apareça, em primeiro 

lugar, a figura, ou as figuras, seguidas dos questionamentos, que obedecerão a mesma ordem 

crescente. Dessa forma, os discentes poderão acompanhar a apresentação de maneira gradativa 

e crescente do ponto de vista “informação acrescentada”, à medida que vai desvelando, com 

seus próprios conhecimentos, aquilo que veem nas figuras apresentadas. Após a tentativa dos 

alunos de identificação do que se trata, por meio de perguntas feitas pelo professor, o slide 

seguinte apresenta transcrições do que realmente se trata, dando assim ao alunado a informação 

oficial acerca de cada figura. 

A respeito da primeira figura apresentada, que traz a imagem dos principais 

instrumentos utilizados nesta manifestação cultural, deverão ser feitas as seguintes perguntas:  

 

Figura 8 – Tambores Tino, médio e repique, apresentados no 1º slide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Candombe>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

1) “¿Qué ves en el recuadro?  

2) ¿Piensas que los objetos pertenecen a qué grupo étnico-cultural?  

3) ¿Hay diferencias entre ellos? ¿Cuáles son las que percibes? 

 

À medida que as perguntas vão sendo feitas, e os alunos dando respostas, diálogo que 

estabelece-se em língua espanhola, avança-se com as aparições, e as perguntas seguintes vão 

aparecendo no mesmo slide, sem que se perca a imagem, referência para os questionamentos. 

As respostas às perguntas, que serão fornecidas pelo professor, somente devem ser apresentadas 

aos alunos depois das considerações feitas pelos mesmos.  

Em seguida, um novo slide com a mesma figura é apresentado, o de número dois, 

trazendo as respostas das perguntas anteriores, para que os alunos possam comparar com as 
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considerações que acabaram de realizar a respeito das figuras, apresentadas sem texto. As 

figuras 1, 2 e 3 ilustram de maneira gradativa como a apresentação se realiza.  

 

Figura 9 – Imagem dos tambores e pergunta 1 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Candombe>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

 

Figura 10 – Imagem dos tambores e perguntas 1 e 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Candombe>. Acesso em: 5 jan. 2018. 
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Figura 11 – Imagem dos tambores e perguntas 1,2 e 3 

 

A segunda imagem, com duas figuras, expõe novamente os tambores, porém em uma 

nova situação a qual os alunos deverão avaliar e identificar o que ocorre, pois nesse momento 

já são capazes de pensar que na cultura africana, todas as ações são partes de uma série de rituais 

até o destino final, que é o emprego na manifestação cultural, que o professor, após essa 

atividade de reconhecimento da figura, falará aos alunos de que manifestação se trata, o 

Candombe. Nesse slide, foram postas as seguintes perguntas:  

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.wikiwand.com/de/Candombe>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

 

Figura 12 – Imagem dos tambores sendo temperados e perguntas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: https://viaggioversoilsud.wordpress.com/tag/candombe/>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

 

A próxima apresentação ilustra os tambores do Candombe prontos para utilização, 

caracterizados com pinturas de cores que remetem às preferências culturais africanas, ou seja, 

cores fortes, tendenciadas para o amarelo, o vermelho e o verde, frequentes nas bandeiras da 

maioria dos países do continente africano. Além disso, alguns também trazem as máscaras 

utilizadas pelas tribos africanas em seus rituais religiosos, que servem para espantar os maus 
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espíritos. Assim, o quarto slide é apresentado para atestar os conhecimentos dos estudantes 

sobre essas características que são muito particulares do povo africano, com as perguntas que 

seguem: 

Figura 13 – Imagem dos tambores caracterizados e perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: https://bodegagarzon.com/es/blog/candombe-uruguay/>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

 

Após as respostas dos alunos, o professor, como nos slides anteriores, informa as 

respostas corretas e verifica quantos alunos se aproximaram delas. O objetivo principal da 

proposta de apresentação das figuras não é que o professor se atenha a elas por muito tempo, 

mas que ele apresente aos alunos os tambores integrantes da manifestação cultural Candombe 

que está sendo estudada. 

O slide de número 5 apresenta quatro figuras onde uma delas, a que está em preto e 

branco, representa a dança de matriz africana sendo executada de maneira bem simples,  de 

maneira ainda primitiva, com negros africanos dançando e cantando com os pés descalços e 

batendo palmas, diferentemente das outras três que estão em cores, já com a utilização dos 

tambores que acabamos de expor. Após a exposição do slide, os alunos deverão responder às 

seguintes perguntas: 
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Figura 14 – El Candombe y Las Llamadas 

 

Fonte: http://www.viajeauruguay.com/cultura/que-es-el-candombe-de-uruguay.php>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

 

Nesse momento da aula, o aluno poderá fazer associação com o carnaval que se realiza 

no Rio de Janeiro, porém poderá ficar em dúvida quanto à utilização de tambores, visto que no 

carnaval o único instrumento tocado pelas baterias de escolas de samba que se assemelha ao 

tambor é o bumbo, tocado por uma espécie de batedor, que consiste em um pedaço de pau com 

uma bola de espuma na ponta, diferentemente do tambor do Candombe, que se toca com as 

mãos. 

Sendo assim, no próximo slide, o de número 6, o professor inicia a apresentação do 

vídeo 1, com o objetivo de elucidar a última pergunta do slide anterior (¿Qué es el Candombe?), 

do ponto de vista histórico e cultural. 

O vídeo, com duração de 2 minutos e quarenta e cinco segundos, consiste em um 

minidocumentário que, ao toque dos tambores, vai contando resumidamente a história do 

Candombe no Uruguai. Nesse momento, após a primeira apresentação do vídeo, o professor 

realiza nova apresentação fazendo pausas quadro a quadro, para a explanação sobre o tema e 

abre espaço para que os alunos façam perguntas e reflitam sobre os dados apresentados no 

mesmo. Tomadas as ações anteriores, inicia-se a atividade de leitura, a partir da qual 

desenvolve-se uma atividade de compreensão leitora, com perguntas que são elaboradas com o 

objetivo de avaliar nos alunos tal habilidade. 
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1.7  Leitura 

Figura 15 – Documentário em vídeo sobre a história do Candombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.viajeauruguay.com/cultura/que-es-el-candombe-de-uruguay.php>. Acesso em:  

5 jan. 2018. 

 

  

Tras ver al video, y hacer la lectura del texto presentado en él, contesta a las preguntas en 

Español:  

1) ¿Cuál es la tipología textual utilizada pelo autor del documentario? 

2) Apunta los principales riesgos de esa tipología. 

3) ¿Qué objetiva el autor al elegir el género utilizado? 

4) ¿Por qué empieza el Candombe en Uruguay? 

5) Explica el fenómeno que ocurre para que el Candombe tenga ese nombre. 

6) ¿Por qué el Candombe en la época de la esclavitud era importante para los esclavizados? 

7) Además de ser una manifestación cultural, ¿de qué forma los africanos esclavizados 

realizaban el Candombe?  

8) ¿Cómo comienza la realización del Candombe? ¿Qué sentimientos las músicas y las 

danzas despertaban en el pueblo negro? 

9) ¿En qué días se reunían? ¿Y en qué situaciones? 

10) ¿Qué pasa con la realización del Candombe a principios del siglo XX? ¿Y actualmente? 

11) ¿Consideras importante conocer la historia de esa manifestación cultural? ¿Por qué? 
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Na sequência, o vídeo 2 apresenta um documentário que oferece detalhes sobre a história 

do Candombe, que tem o objetivo de dar aos alunos conhecimento de como a manifestação 

cultural ocorre na prática, com imagens desde a preparação dos tambores até a realização do 

Candombe, tudo relatado pelos próprios artistas que praticam e/ou pesquisam as manifestações 

culturais no Uruguai.   

Sobre este vídeo, pede-se que cada aluno, individualmente, faça um resumo em 

Espanhol, de no mínimo 10 e máximo de 15 linhas, relatando as diferenças entre os vídeos 1 e 

2, e desenvolvendo a atividade que segue: 

El video presenta informaciones más detalladas acerca del Candombe. Tras verlo, 

contesta a las preguntas en español: 

 

Figura 16 – Documentário em vídeo sobre “El Candombe y Las Llamadas” no 

século XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.viajeauruguay.com/cultura/que-es-el-candombe-de-uruguay.php>. Acesso em:  

5 jan. 2018. 

 

1) ¿Puedes asociar esta manifestación cultural con otras que conoces?  

2) Apunta riesgos del Candombe que te remita otras manifestaciones de mismo origen 

étnico en su país. 

3) ¿Consideras importante estudiar una manifestación cultural de origen 

afrodescendiente en la América Latina? ¿Por qué crees esto? 
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4) ¿Ahora, di lo que piensas sobre la divulgación de las manifestaciones culturales de 

origen africana en América Latina? 

5) ¿Comprendiste qué son las llamadas? Dímelo. 

 

1.8   Conteúdos Linguísticos – A gramática em uso 

 

 Os conteúdos gramaticais foram abordados na segunda parte da etapa denominada 

“leitura”, pois após uma boa compreensão do texto do ponto de vista semântico, julga-se 

necessário que os alunos tomem conhecimento das estruturas que se agrupam para a 

concretização da construção textual, de acordo com a classificação sintática de dois grupos 

nominais, Las Oraciones de Relativo.  

Considera-se que se trata de um assunto complexo, apesar de apresentar grandes 

semelhanças com as orações subordinadas adjetivas, que semelhante à estrutura do Espanhol, 

são introduzidas por um pronome relativo. As explicações e teorias abordadas foram pautadas 

na Gramática Básica del Español – norma y uso, de Ramón Sarmiento y Aquilino Sánchez 

(2002) e constam do apêndice A. 

Inicialmente, propõe-se a apresentação do conteúdo para compreensão dos alunos e, na 

sequência, encerradas as respostas e correção do professor, passa-se para a última etapa de 

atividade, denominada pos-lectura. 

 

1.9  Pós-leitura 

 

Após a atividade de leitura, o momento é de aprofundamento do tema, para então 

cumprir o objetivo principal desta atividade, que é estender o conhecimento sobre o assunto aos 

demais alunos, integrantes da escola e para além dela.  

Nesse contexto, propõe-se que os alunos pesquisem um pouco mais sobre o tema: 

artistas e obra que atribuam empoderamento à cultura afrodescendente, disseminando e 

apresentando ao país de origem, no caso o Uruguai, para os outros países da América Latina e 

para o mundo. Nesse momento, o professor apresenta alguns nomes e fotografias das 

personalidades que se encarregaram de, ao longo dos anos, propagar essa tão importante 

manifestação cultural para os habitantes daquele país, além dos negros, dos quais se originaram 

essas práticas. Assim, a turma será dividida em pequenos grupos de alunos, para que cada grupo 
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pesquise sobre determinado artista ou manifestação, ou ainda, grupos de divulgação, todos 

informados pelo professor ao grupo correspondente.  

Além das “llamadas”, em diversos bairros de Montevideo ocorrem as também chamadas 

“Comparsas” que são espécies de blocos que saem às ruas no período do carnaval, 

complementando a alegria daquele lugar em época de carnaval. 

Para orientar o trabalho de pesquisa dos alunos, o professor apresenta imagens de 

“comparsas”, artistas difusores do ritmo Candombe e da Agrupação tradicional denominada 

“La Calenda Beat” fundada em 1992 por Fernando Lobo Nuñez. “La Calenda Beat” representa 

o folclore afro-uruguaio em diversos festivais e espetáculos tanto a nível nacional com 

internacional. 

Sobre os artistas que difundem o ritmo candombe, a sugestão é que se destaque Isabel 

Chabela Rampires, activista, cantora e compositora, de cuja música tem cumprido uma longa e 

destacada atividade em prol da difusão do Candombe. A artista participou de diferentes 

comparsas e grupos de Candombe “Vivir”, concerto “Lubolo”, “Sinfonía de Ansina”, 

“Repique”, “Vendaval”, entre outras. Sua militância no coletivo afro iniciou na ACSUN 

(Asociación Cultural y Social Uruguay Negro) aos 15 anos, e seguiu juntamente com o 

intelectual Agapito Pocho Carrizo, a quem também acompanhou como locutora e animadora 

no Programa Radial Candombe Uno de 1985 a 1993. Deu continuidade a sua luta até o ano de 

2007, quando se afastou das causas militantes. 

Retomando à atividade que propõe uma pesquisa, os alunos deverão buscar artistas, 

grupos e manifestações, além dos já mencionados, que trabalhem na divulgação do 

“Candombe”, fazendo cartazes coloridos com os mais importantes para expor em sua escola, 

com o objetivo de que todos tomem conhecimento sobre a importância da manifestação cultural 

mais expressiva do Uruguai. 
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APRESENTAÇÃO DE DADOS 

            

           A temática voltada para as culturas de matriz afrodescendente é, praticamente, 

inexistente em aulas de Espanhol, ainda que na diáspora, os africanos escravizados tenham 

ocupado grande parte do território Latino Americano, tamanha proporção que tomou o processo 

de escravização.  Tais culturas perduraram por muitos séculos em situação de desprestígio, já 

que os negros foram postos em lugar de subalternos frente à supremacia branca. No entanto, 

algumas dessas manifestações culturais resistiram às investidas contrárias, que atuaram na 

tentativa de eliminar a negritude cultural presente em muitos dos países que formam a América 

Latina. 

O “Candombe y Las Llamadas”, corrente cultural de grande relevância que representa 

a identidade cultural do Uruguai é a base para a proposta didática apresentada aqui, para alunos 

do Ensino Médio, no nível já mencionado. Essa escolha demonstra a importância que a cultura 

de origem afrodescendente desempenha em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem e 

que as culturas de raízes africanas devem ser ressaltadas, em conjunto com a ocidental, já que 

os negros fazem parte da formação do continente Latino Americano. 

Além de uma reflexão sobre questões históricas e culturais, a proposta didática 

proporciona o desenvolvimento da percepção auditiva, a partir dos vídeos exibidos e, também, 

da produção escrita e da compreensão leitora. Ainda promove a aprendizagem de um conteúdo 

gramatical específico, que contribuirá para uma melhor forma de expressão tanto em língua 

espanhola, quanto na língua materna, visto que a proximidade entre as duas faz com que a 

aprendizagem de uma colabore com o estudo da outra. 

Por fim, a atividade da pós-leitura oportuniza que o conhecimento adquirido seja 

compartilhado através da exposição de cartazes, voltando os olhares para uma parte da história 

que, normalmente, é contada a partir de uma única ótica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A motivação para este trabalho surgiu ao constatar-se a ausência da temática voltada 

para as culturas de matriz afrodescendente em aulas de Espanhol. Acredita-se que o estudo 

contextualizado do idioma constitui uma forma de ultrapassar as barreiras da sistematização da 

língua, que leva o alunado a refletir e reconhecer a função social que a língua desempenha no 

contexto de suas vidas, enquanto  cidadãos.  

Pretendeu-se, com base nas considerações de Hall (2006) e de Catherine Walsh (2013), 

trazer à reflexão questões que levaram à seleção de um arcabouço cultural de prestígio em 

detrimento de outro desprezado e classificado de maneira depreciativa, e provar que é possível, 

a partir de uma educação evolutiva, quebrar paradigmas impostos pela colonização e levar ao 

conhecimento do aluno costumes e tradições que são tão importantes quanto as vistas até os 

dias atuais.  

Acredita-se que este trabalho venha contribuir sobremaneira para que profissionais 

graduados e graduandos, no ensino da disciplina  Espanhol, possam repensar suas práticas e 

posicionamentos em sala de aula, produzindo um ensino multicultural sem acepção de 

identidades e voltado para a desconstrução de uma didática colonialista de imposições de 

padrões e valores pré-determinados. Entende-se que, ao considerar discussões e reflexões 

acerca do assunto entre alunos, professores e demais profissionais da educação, as mudanças e 

quebras de paradigmas virão a contribuir sobremaneira para as mudanças almejadas. 
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APÊNDICE A - CONTENIDOS LINGUÍSTICOS 

 

 

ORACIONES DE RELATIVO 

 

1. Descripción formal 

Son oraciones introducidas por una forma de relativo que funciona como adjetivo del antecedente al que 

se refiere: 

Ej. Las Llamadas, que es una manifestación cultural afro en Uruguay, comienzan oficialmente en el año 

1956. 

En este ejemplo, que es una manifestación cultural afro equivale a un adjetivo y califica al antecedente 

llamadas. 

A pesar de ello, el relativo puede desempeñar en su oración una función diferente de la del antecedente 

al que hace referencia. Así en: 

Ej. Fue a las llamadas, que pasaba mui alegre. 

El relativo que funciona como sujeto de pasaba, mientras que el antecedente llamadas es complemento 

indirecto de fue. 

 

2. Clases 

Las oraciones de relativos son de dos clases: 

a) Especificativas: Restringen el significado del antecedente a través de la determinación que hacen de 

él: 

Ej. Los granilleros que danzan son los hombres más viejos. 

 

b) Explicativas: Da información complementaria del antecedente, sin que ello implique una restricción 

del significado: 

Ej. la Mamá, que es una vieja negra, mueve sus caderas como si fuese una adolescente más. 

3. Funciones 

a) De sustantivo, con la anteposición de un artículo. 

Ej. Estos son los que más aprovechan las llamadas. (con el sujeto implícito). 

Ej. Estos hombres son los que más aprovechan las llamadas. (con el sujeto explícito). 

 

Ahora, pruebas tus conocimientos: 

1) Saca del texto los relativos que encuentra. 

2) Ahora, subraya las oraciones de relativo. 

3) Califica las oraciones que has encontrado como especificativas o explicativas.  

4) ¿Hay en el texto oraciones relativas que presentan la función de sustantivo? Apúntelas. 

5) A partir de la comprensión textual, construye seis oraciones de relativos con la temática abordada, 

pero tres explicativas y tres especificativas. 


