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CRENÇAS 

Abro este texto 
Para aqui citar 

Um âmbito investigativo 
Que faz o professor e o aluno reflexionar 

São as crenças meu pôoovo  
Das quais eu vou falar 

 
“É um jogo de escolha de cada jogador” 

Ei-las assim, de acordo com seu valor 
Atitudes e julgamentos, 

Ideias e opinião, que não ficam  
Inseridas apenas na ação, 

Mas que passam além do que sugere a própria intuição 
 

Pajares já afirmou que é difícil conceituar,  
E aí há dificuldade na maneira de explicar, 

Mas Barcelos já alertou, que não há o que dificultar 
                                                             Considerando duas coisas podemos chegar lá 

 
Sua natureza poderosa e o aspecto social,  

São coisas importantes para compreender seu panorama geral 
As crenças grandiosas, que estão além da fé, 

São cognitivas, dedutivas, indutivas, o que quiser,  
 

E, além disso, no ensino elas aparecem também 
Unindo professor e aluno no sentido que as mantêm. 

 
 Apresento esta dissertação  

Para vocês conhecê-las também 
e no ensino de Espanhol perceber em que se atêm. 

 
Essas “danadas” das crenças,  

que só servem as que nos convêm 
 mas busquei compreendê-las para assim ir mais além.  

 
Entre uma leitura e a emoção 

Pegava a letra, a lágrima e o coração 
Unindo-os em minha mente 

Estudava as crenças de montão. 
 

E a cada linha escrita 
Eu mesma me admirei  

Do quanto as minhas crenças 
Por ali eu encontrei 

Convido você, adentre nesta dissertação, 
E em minha pesquisa faça uma ponderação 

E vamos juntos construindo uma reflexão para a educação. 
(Poliana de Oliveira Santos) 



 

 

 

 

RESUMO 

No âmbito do ensino de línguas estrangeiras, as crenças têm sido uma temática muito 
discutida, principalmente no que concerne à formação dos professores. Em meio a 
essas discussões, nesta pesquisa, intitulada “Crenças de alunos do curso de 
letras/espanhol do PARFOR (Programa Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica) – Jacundá - Pará”, propôs-se a identificar quais as crenças que os 
alunos do curso de letras/espanhol do PARFOR (Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica) - Jacundá- Pará têm acerca da língua espanhola, a 
fim de analisá-las e discuti-las. O referencial teórico se apoiou em estudos da área de 
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, com bases em Cestaro (1999), 
Goettenauer (2005), Sedycias (2005), Martinez (2009) e Leffa (2016), ademais nos 
trabalhos concernentes às crenças linguísticas de Barcelos (2001, 2004, 2006), Silva 
(2010), Pajares(1992), dentre outros autores. Para a análise dos dados, utilizamos 
uma abordagem qualitativa com base interpretativista. Os dados que constituem a 
pesquisa foram coletados em um pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), com 
alunos do curso de letras/espanhol do PARFOR- Programa Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (UFPA - Universidade Federal do Pará),  por 
entrevistas gravadas e, posteriormente, transcritas. Dessa forma, a investigação é 
constituída pela fala de cinco alunos do curso de letras/espanhol do PARFOR- 
Jacundá (UFPA). Para tal, foi elaborada uma entrevista (com um questionário aberto), 
com onze perguntas, que foram organizadas visando alcançar o objetivo da pesquisa. 
Os resultados sugerem crenças já detectadas em outros trabalhos, tais como na 
facilidade do espanhol em relação a outras línguas, bem como a semelhança entre o 
espanhol e o português, dentre outros aspectos. Além de demonstrar que os 
professores participantes, de modo geral, possuem crenças em relação à língua 
espanhola semelhantes e outras diferentes, esta pesquisa indica a importância de 
considerarmos seriamente as crenças dos alunos e professores de línguas 
estrangeiras em relação como a veem, uma vez que, da mesma forma que o aluno 
adquire, cria e perpetua crenças, ele pode desmitificá-las ou arraigá-las no seu 
exercício de docência. 

Palavras-chave: Língua estrangeiras. Ensino-aprendizagem. Língua espanhola. 
Crenças. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

In the field of foreign language teaching, beliefs have been a much discussed topic, 

especially with regard to teacher training. In the midst of these discussions, in this 

research, entitled "Beliefs of students from the PARFOR (National Program for the 

Training of Basic Education Teachers) - Jacundá - Pará", it was proposed to identify 

the beliefs that students from the PARFOR (National Program for the Training of Basic 

Education Teachers) - Jacundá - Pará have about the Spanish language, in order to 

analyze and discuss them. The theoretical reference was based on studies of the area 

of teaching/learning of foreign languages, based on Cestaro (1999), Goettenauer 

(2005), Sedycias (2005), Martinez (2009) and Leffa (2016), in addition to the works 

concerning the linguistic beliefs of Barcelos (2001, 2004, 2006), Silva (2010), Pajares 

(1992), among other authors. For the data analysis, we use a qualitative approach 

based on interpretations. The data that make up the research were collected at a UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) pole, with students from the letters/spanish course of 

PARFOR- Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(UFPA - Universidade Federal do Pará), by recorded interviews and later transcribed. 

Thus, the investigation consists of the speech of five students of the course of 

letters/spanish of PARFOR- Jacundá (UFPA). For this, an interview (with an open 

questionnaire) was elaborated, with eleven questions, which were organized aiming to 

reach the research objective. The results suggest beliefs already detected in other 

works, such as the ease of Spanish in relation to other languages, as well as the 

similarity between Spanish and Portuguese, among other aspects. Besides 

demonstrating that the participating teachers, in general, have similar and different 

beliefs regarding the Spanish language, this research indicates the importance of 

seriously considering the beliefs of students and teachers of foreign languages in 

relation to how they see it, since, in the same way that the student acquires, creates 

and perpetuates beliefs, he can demythologize them or root them in his teaching 

exercise. 

Keywords: Foreign language. Teaching-learning. Spanish language. Beliefs. 

  

 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

En el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros, las creencias han sido un tema 
muy discutido, especialmente en lo que respecta a la formación de los profesores. En 
medio de estas discusiones, en esta investigación, titulada "Creencias de los 
estudiantes del PARFOR (Programa Nacional de Formación de Profesores de 
Educación Básica) - Jacundá - Pará", se propuso identificar las creencias que los 
estudiantes del PARFOR (Programa Nacional de Formación de Profesores de 
Educación Básica) - Jacundá - Pará tienen sobre el idioma español, para analizarlas 
y discutirlas. La referencia teórica se basó en estudios del área de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, basados en Cestaro (1999), 
Goettenauer (2005), Sedycias (2005), Martínez (2009) y Leffa (2016), además de los 
trabajos relativos a las creencias lingüísticas de Barcelos (2001, 2004, 2006), Silva 
(2010), Pajares (1992), entre otros autores. Para el análisis de los datos, utilizamos 
un enfoque cualitativo basado en interpretaciones. Los datos que componen la 
investigación fueron recogidos en un polo de la UAB (Universidade Aberta do Brasil), 
con estudiantes del curso de letras/español del PARFOR- Programa Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (UFPA - Universidade Federal do 
Pará), mediante entrevistas grabadas y posteriormente transcritas. Así, la 
investigación consiste en el discurso de cinco estudiantes del curso de letras/español 
del PARFOR- Jacundá (UFPA). Para ello se elaboró una entrevista (con un 
cuestionario abierto), con once preguntas, que se organizaron con el fin de alcanzar 
el objetivo de la investigación. Los resultados sugieren creencias ya detectadas en 
otros trabajos, como la facilidad del español en relación con otros idiomas, así como 
la similitud entre el español y el portugués, entre otros aspectos. Además de demostrar 
que los profesores participantes, en general, tienen creencias similares y diferentes 
respecto al idioma español, esta investigación indica la importancia de considerar 
seriamente las creencias de los estudiantes y profesores de idiomas extranjeros en 
relación con cómo lo ven, ya que, de la misma manera que el estudiante adquiere, 
crea y perpetúa creencias, puede desmitificarlas o arraigarlas en su ejercicio de 
enseñanza. 

Palabras clave: Lengua extranjera. Enseñanza-aprendizaje. Lengua española. 
Creencias. 
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escrita) 

:: pausa média 

::: pausa longa 

 ((  )) relatos de ocorrências não verbais, comentários/explicações do transcritor 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito das línguas estrangeiras, a temática relacionada à formação de 

professores é recorrente. Na década de 90, a Linguística Aplicada (LA) ampliou a sua 

investigação no contexto de ensino-aprendizagem de tais línguas. Dessa forma, nos 

últimos anos, diversos autores (CESTARO, 1999; SEDYCIAS, 2005; MARTINEZ, 

2009; BARALO, 2011; LEFFA, 2016, e outros) discutem os processos relacionados 

ao ensino de línguas, no que concerne às metodologias, à prática docente, à relação 

do aluno com a língua estrangeira, à didática, dentre outros aspectos.  

No que diz respeito ao professor em processo de formação, tais pesquisas 

mostram a relevância de uma participação mais reflexiva. De acordo com Araújo 

(2004), esse profissional deve buscar analisar criticamente sua prática, para 

compreender melhor os aspectos constituintes da língua estrangeira. Como aprendiz, 

esse docente cria diversas opiniões acerca da língua, assim, há uma influência direta 

no seu ensino-aprendizagem, uma vez que se arraigam no cenário das crenças 

linguísticas, um tema de destaque na área de formação de professores (BARCELOS, 

2004). 

Nesse sentido, tendo em vista o crescimento das pesquisas acerca das crenças 

no ensino- aprendizagem de línguas, (SANTOS ,1996; ALMEIDA FILHO, 1999; 

VIEIRA-ABRAHÃO, 1999; BARCELOS, 2001, 2004, 2006; SILVA, 2010), bem como 

um aumento na busca por licenciaturas com habilitação em línguas estrangeiras, com 

destaque para o espanhol e o inglês, compreendemos que se torna importante 

analisar as crenças presentes no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, 

uma vez que elas têm grande influência na atuação dos professores.  

Destarte, esta pesquisa analisa as crenças de alunos do curso de 

letras/espanhol do Parfor (Programa Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica), vinculado à UFPA (Universidade Federal do Pará), do polo da UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) de Jacundá - Pará.  A curiosidade para tal 

investigação, está inicialmente vinculada ao meu primeiro contato com as línguas 

estrangeiras em 2008, ano no qual experienciei o estudo da língua espanhola no 

terceiro ano do Ensino Médio. Em 2009, tinha convicção de que deveria estudar o 

curso de letras com habilitação em língua espanhola, idioma que me encantava a cada 

nova palavra. 
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Entretanto, ao iniciar o meu percurso universitário, já apresentei diversas 

crenças acerca da língua, que, por vezes, trouxeram dificuldades e outras 

favoreceram uma reflexão para um amadurecimento em relação ao uso da língua 

espanhola. Posteriormente, em 2015, tive a oportunidade de inverter os papéis, ao 

invés de aluna, iniciei o trabalho como professora de uma turma do PARFOR-UFPA, 

com disciplinas específicas de língua espanhola. Ali, pude perceber mais nitidamente 

a presença das crenças, tanto dos alunos, como enxergar o meu papel enquanto aluna 

e futura professora, ora fortalecendo-as ora rechaçando-as. No que concerne à 

presença das crenças no processo de ensino-aprendizagem, Barcelos (2007, p. 110) 

afirma que é preciso provocar mudanças ou criar condições para que elas aconteçam, 

sempre partindo de um lugar que, no caso, são nossas crenças a respeito do mundo 

que nos cerca. Cabe aqui mencionar que a autora enfatiza o papel fundamental do 

professor considerando sempre as crenças, uma vez que esse é o direcionador nesse 

processo.  

A investigação sobre as crenças, nos proporciona não somente as visões que 

temos da língua em si, mas a possibilidade de avaliar os aspectos sobre o ensino -  

aprendizagem, a exemplo, a relação do português com o espanhol, visões sobre 

metodologias para se aprender línguas, materiais que favorecem o processo, dentre 

outros aspectos. Após a homologação, em agosto de 2005, da Lei n. 11.161, que 

determina a oferta obrigatória do espanhol pela escola nos currículos plenos do ensino 

médio e de maneira facultada no 6º ao 9º ano, corroborou-se para o aumento da 

demanda de professores formados nessa área e, consequentemente, a busca por 

ampliação de estudos de crenças voltados para ela, uma vez que a maioria dos 

trabalhos se vinculam ao inglês.  

Nessa perspectiva, este trabalho contribui como subsídio teórico para a reflexão 

e a construção do conhecimento crítico acerca de questões linguísticas, em específico 

das crenças. É nesse sentido que ressaltamos a importância de estudá-las, para 

entender melhor a visão do aprendiz e as ações que estão envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem da língua espanhola. 

Tendo em vista a importância das crenças no ensino aprendizagem de línguas, 

bem como o crescimento progressivo no seu estudo no âmbito de formação de 

professores de língua espanhola, a presente investigação estabelece como problema 

de pesquisa a seguinte questão: quais crenças podem ser verificadas na fala de 
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estudantes do curso de licenciatura em Letras/Espanhol quanto à língua espanhola? 

Assim, o objetivo geral passa a ser identificar quais as crenças que os alunos do curso 

de letras/ espanhol do PARFOR (Programa Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica) de Jacundá - Pará têm acerca da língua espanhola e, para tanto, 

será discutido o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e os conceitos 

relacionados a essas questões, o ensino de língua espanhola no Brasil, bem como as 

crenças e a relação no âmbito de línguas estrangeiras.  

Para o desenvolvimento dos objetivos específicos, adota-se como processo 

metodológico uma abordagem qualitativa e interpretativista, com base em um estudo 

de autores da área de crenças e ensino de línguas, que permita um maior 

aprofundamento sobre o tema da pesquisa. Sem a intenção de estabelecer 

conclusões “prontas e fechadas” sobre as questões analisadas, busca-se analisar os 

conceitos-chave tratados nesta dissertação, contribuindo com a possibilidade de 

novas reflexões e perspectivas de estudo. 

Os dados que constituem a pesquisa foram coletados por entrevistas gravadas 

e, posteriormente, transcritas. Dessa forma, a investigação é constituída pela fala de 

cinco alunos do curso de letras/espanhol do PARFOR - Jacundá (UFPA). Para tal, foi 

elaborado um roteiro de entrevista com onze perguntas, que foram organizadas 

visando alcançar o objetivo da pesquisa.  

Para nortear as reflexões ao longo desse percurso, adotamos como referências 

teóricas, a investigação sobre Linguística Aplicada e os conceitos referentes ao âmbito 

do ensino de línguas estrangeiras. Para fundamentar o estudo das crenças 

linguísticas, foram analisados autores como Barcelos (2001, 2004, 2006), Silva (2010) 

e Santos (1996). Embasando o âmbito de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras, foram estudados Celani (1999), Goettenauer (2005), Sedycias (2005), 

Martinez (2009) e Leffa (2016), dentre outros. 

O trabalho se estrutura em cinco capítulos. No primeiro, abordamos o ensino 

de línguas estrangeiras no que concerne à importância da Linguística Aplicada, os 

conceitos referentes ao âmbito de ensino de línguas, bem como as principais 

metodologias utilizadas. Ademais, de forma histórica, trazemos o ensino do espanhol 

no Brasil. No segundo capítulo, são abordados conceitos para crenças, o que se diz 

no âmbito de ensino de línguas estrangeiras e quais metodologias as compõem. No 

terceiro capítulo, apresentamos a metodologia utilizada para atingir os nossos 
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objetivos. Por fim, no quarto capítulo, a análise dos dados com a fala dos informantes, 

com as interpretações e a relação com a teoria apresentada, com o objetivo de 

responder à pergunta apresentada anteriormente. 
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CAPÍTULO 1 - ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Neste capítulo, apresenta-se o marco teórico que norteou o desenvolvimento 

desta dissertação. Para tal, debruçamo-nos sobre alguns conceitos que consideramos 

pertinentes para a compreensão da nossa proposta de trabalho. Dentre esses, 

iniciamos com um breve esboço acerca da Linguística Aplicada e alguns conceitos 

relacionados ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.  

 

1.1. Linguística aplicada (LA) 

 

A Linguística Aplicada, doravante LA, antes de chegar ao seu atual conceito, 

assim como outros campos de conhecimento, foi mudando o seu modo de fazer 

ciência. Isso ocorre porque, durante os seus primórdios, era considerada como uma 

área investigativa, que aplicava a teoria linguística à prática, no que concerne ao 

ensino de línguas (CAVALCANTE, 1986). Acerca disso, Moita-Lopes (1996) comenta 

que essa sofreu grandes dificuldades na passagem do século XIX para o século XX, 

já que havia uma complexidade para defini-la satisfatoriamente, bem como aceitá-la 

como área de conhecimento. 

Celani (1992 apud BOHN; VANDRENSEN, 1988) afirma que, a partir de 1946, 

a disciplina já figurava no âmbito universitário, uma vez que a Universidade de 

Michigan a incluiu como uma das suas disciplinas. Nesse período, vivenciávamos o 

contexto da Segunda Guerra Mundial  diante da emergência de comunicação dos 

integrantes da guerra em outras línguas, a universidade passou a oferecer um curso 

com esse rótulo. A respeito disso, Marín (2016, p. 25) comenta que: 

La necesidad de este tipo de enseñanza de lenguas se había puesto 
de manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército 
de Estados Unidos, tuvo que desarrollar un sistema acelerado de 
enseñanzas de lenguas, que hubo de mantener después para cubrir 
las necesidades de la posguerra. Pero el hecho que realmente cambió 
el panorama de la disciplina fue el gran auge cobrado por el inglés que, 
entre 1965 y 1975, desplazó al francés en las preferencias como 
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segunda lengua incluso en países como España, donde se invirtió una 
tradición secular.1   
 

Nesse sentido, o autor nos mostra que a LA, nos seus primórdios, ao investir 

no ensino de línguas e ser implantada na universidade, fortaleceu-se como área 

investigativa e se expandiu, posteriormente, na Europa e mais de três décadas depois 

nos Estados Unidos. No Brasil, a LA surgiu nos anos 60. Nesse período, ainda 

predominava a ideia de aplicação de teoria linguística à prática de ensino. No entanto, 

no final da década de 80, a LA se difundiu, investigando também questões referentes 

à linguagem aplicada na prática social.  

Na década de 90, por já haver percorrido um caminho para desvencilhar-se 

ante à ideia a qual era associada, passa a ter mais autonomia. Sendo assim, 

configura-se como campo do saber e não mais como disciplina, conciliando o 

entendimento das práticas sociais, para, posteriormente, entender as práticas 

discursivas.  

Desse modo, a LA passa a ser vista como uma área que reflete as práticas 

sociais da linguagem de maneira processual, perpassando, assim, por outros campos 

de investigação, abrangendo a Sociologia, Antropologia, Filosofia da linguagem, 

dentre outras disciplinas, por isso o seu caráter multifacetado. Esse é o ponto no qual 

o estudo da linguagem se intersecciona com outras disciplinas (CELANI, 1992). 

Assim, entende-se a Linguística Aplicada como:  

uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, 
centrada na resolução de problemas de uso da linguagem, que tem 
um foco na linguagem de natureza processual, que colabora com o 
avanço do conhecimento teórico, e que utiliza métodos de 
investigação de natureza positivista e interpretativista. (LOPES, 1966, 
p. 22-23) 
 

Diante da afirmação do autor, podemos compreender que o termo “aplicado” se 

refere justamente a essa amplitude, uma vez que a LA se direciona à Sociolinguística 

                                            

1 A necessidade deste tipo de ensino de línguas se tornou evidente durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando o Exército dos Estados Unidos teve que desenvolver um sistema acelerado de ensino de 
línguas, que teve que ser mantido posteriormente para satisfazer as necessidades do período do pós-
guerra. Mas o fato que realmente mudou a paisagem da disciplina foi o grande boom do inglês que, 
entre 1965 e 1975, deslocou o francês nas preferências como segunda língua, mesmo em países como 
a Espanha, onde uma tradição secular foi revertida. (tradução minha).  

 



23 

 

 

 

(língua e sociedade), neurolinguística (língua e cérebro), etnolinguística (língua e 

cultura) e pedagogia (língua e ensino-aprendizagem). Essa última constitui o centro 

da nossa investigação, uma vez que as crenças perpassam por ela.   

Sendo assim, é uma área investigativa considerada de caráter interdisciplinar, 

que compreende interação em contextos institucionais e informais, interação em 

aprendizagem, aquisição e desenvolvimento da linguagem materna, estrangeira, orais 

e de sinais, bem como o ensino de língua. (CELANI, 1998).  

Para tal, a LA lança um olhar interdisciplinar que concerne aos usos sociais da 

língua, no entanto, não compete a essa dizer o que é o certo ou errado ao investigar 

determinado acontecimento, mas trazer a postura investigativa e complexificadora do 

pesquisador, já que se inscreve como parte da elaboração de conhecimento em um 

mundo, no qual as linguagens estão em constante transformação. Destarte, a 

Linguística Aplicada 

não busca ver “a realidade”, nem quer instituir a “verdade absoluta” 
sobre algum fato. Ela descreve os acontecimentos de linguagem e os 
interpreta a partir de algumas pistas do contexto que também são 
coletados e correlacionados para se chegar a um encaminhamento de 
pesquisa. Nesse sentido, seus estudos não estão pautados na postura 
de cientificidade estruturante, nem busca relações de causa [...]. 
(SOUTO MAIOR, 2014, p. 8)  
 

Nessa perspectiva, Souto Maior (2014) comenta que a LA, antes de tudo, busca 

trazer a descrição do que o pesquisador está vivenciando, correlaciona os fatos 

investigados a outras discussões teóricas já construídas por outras teorias ou 

utilizando as suas implicações teóricas, interpretando e reelaborando registros, não 

sendo, necessariamente, seu objeto único a prática quanto ao ensino de línguas. 

Dessa forma, ela não só se relacionará ao processo de ensino-aprendizagem, mas a 

qualquer fenômeno linguístico discursivo envolvido às práticas da linguagem. 

Percebemos que na LA não há como apontá-la como o engessamento de uma 

única teoria para aplicação, mas como uma área de grande relevância no que 

concerne aos estudos da linguagem, que corrobora de maneira contundente para 

múltiplas interpretações dos fatos, embasadas em diversas subjetividades. Portanto, 

entende-se como “uma prática social e interativa, seja no contexto de aprendizagem 

de língua materna ou outra língua, seja em qualquer outro contexto em que surjam 

questões relevantes sobre o uso da linguagem” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, 

p. 25).  
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Quanto ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, enfatizamos sua 

importância, já que para esse trabalho, propiciam-se ferramentas importantíssimas 

para a análise do nosso objeto, as crenças linguísticas de alunos de letras/espanhol. 

Nesse sentido, existe um repertório básico de conceitos-chave em Linguística 

Aplicada, no contexto de ensino de línguas estrangeiras. Assim, trazemos, a seguir, a 

distinção de cada um deles, visto que ao longo da nossa análise vamos utilizá-los com 

frequência. 

 

1. 2. Conceitos em Linguística Aplicada no âmbito do ensino de línguas 

 

Neste tópico, apresentamos os conceitos-chave em LA para o ensino 

aprendizagem de línguas estrangeiras.  

 

1.2.1. Língua materna x Língua estrangeira x Segunda Língua 

 

Ao iniciarmos o contato com uma língua estrangeira, três conceitos2  

importantes nos são apresentados: Língua Materna (LM), Língua Estrangeira (LE) e 

Segunda Língua (L2). Isso se deve ao fato de que ao aprender uma nova língua 

adentramos em um contexto alheio ao nosso, assim, compreender tais definições, 

significa uma maior ênfase na aprendizagem dessa língua. 

De acordo com Martinez (2009), algumas definições são necessárias, sendo 

assim, o autor define a língua materna como a que adquirimos primeiro, 

especificamente no momento da capacidade da linguagem. Ele afirma que a 

nomenclatura se relaciona diretamente ao papel da mãe, por isso materna, nesse 

aspecto, consideramos designações tanto psicoafetivas como subjetividades.  

Nesse sentido, entende-se por língua materna (LM) aquela que aprendemos 

primeiro e em casa e materializamos no convívio social. Vale ressaltar, que muitos 

aspectos linguísticos e extralinguísticos estão ligados a essa definição.  

                                            

2 Da mesma maneira que língua e linguagem têm teorias  que as associam ou dissociam-nas , os 
conceitos de LE e L2 também pode ser usados de maneira sinônima ou diferenciadas, porém, neste 
trabalho trazemos uma tentativa de definição para cada um dos termos, uma vez que nosso objeto de 
estudo lida com o contexto de aprendizagem em instituição educacional.  
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A título de ilustração: uma criança nasce no Brasil, os seus pais são, 

respectivamente, um francês e uma argentina, ambos falam português como LE. Se 

essa criança crescer rotineiramente, interagindo com a língua do pai, da mãe e na 

rotina diária falar com eles também o português, se considerará as três (francês, 

espanhol e português) como língua materna. Isso ocorre porque, como dito 

anteriormente, a língua materna é aquela aprendida e usada/praticada no convívio 

diário.  

Por essa razão, inicialmente, ao delimitarmos o conceito de LM, ressalvamos a 

questão dos aspectos extralinguísticos. Acerca disto, Baralo (2011) afirma que 

Una vez que se ha desarrollado la capacidad para el lenguaje a través 
de una lengua determinada, la LM o L1, el individuo ha adquirido una 
competencia lingüística y comunicativa que le servirá para interactuar 
con sus semejantes, para construir su mundo interior a través de sus 
percepciones, sus emociones, sus inferencias, para organizar su 
pensamiento, y en general, para desarrollarse como ser humano.3 

 

A autora nos aguça a perceber que a língua materna materializa a nossa 

capacidade de construção e significação no mundo. Dessa maneira, reforça-se a ideia 

de que desenvolvemos a linguagem por um construto. Assim, a língua materna será 

aprendida pela influência direta do ambiente que nos inserimos e, por esse motivo, 

usamos como referência nossos pais, que, na maioria dos casos, são nossos 

norteadores do processo de aprendizagem da língua que utilizaremos para comunicar-

nos.  

Assim, ao amadurecermos essa capacidade, teremos a possibilidade de 

adquirir outras línguas e usá-las de maneira eficazes, assim como a LM. Nessa 

acepção, Leffa e Irala (2009, p. 31)4 comentam que: 

Língua adicional trata-se de uma língua que o aluno aprende por 
acréscimo além das que ele sabe e que, por isso, pode ter como ponto 
de partida outras línguas, o que sugere possivelmente uma 
convivência pacífica entre as línguas, já que o domínio de cada uma 
atende a objetivos diferentes; são conhecimentos que, a priori, não 
competem entre si, mas se complementam.  
 

                                            

3 Uma vez que a capacidade de linguagem tenha sido desenvolvida por meio de um idioma específico, 
o LM ou L1, o indivíduo adquiriu uma competência linguística e comunicativa que servirá para interagir 
com seus colegas, para construir seu mundo interior através de seus conhecimentos, percepções, 
emoções, inferências, para organizar seu pensamento e, em geral, se desenvolver como ser humano. 
(Tradução minha) 
4 As autoras usam o termo língua adicional, como uma nomenclatura sinônima para línguas 
estrangeiras. 
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Como se observa, as autoras nos mostram que todas as línguas adquiridas 

após a língua materna, são consideradas LE, isso é, as línguas estrangeiras 

incrementarão nosso poder de estabelecer relações, bem como compreender um 

leque linguístico/extralinguístico a mais do qual estamos acostumados a utilizar na 

nossa língua materna.  

Assim, compreende-se que uma língua estrangeira é aquela aprendida em 

contexto institucional, estudando-a enquanto uma estrutura e seus usos. Para isso, o 

aprendiz fará atividades de contato, treinos e buscará desenvolver as habilidades de 

escuta, fala, escrita e leitura em dada língua.  

Por sua vez, a segunda língua (L2) é a língua aprendida em contexto natural, 

isso é, sem necessidade de estudá-la, aprendida por imersão na comunidade que a 

fala. Para exemplificar a distinção desses três termos LM, LE y L2, Baralo (2011, p. 

22-23) nos mostra uma síntese:  

Un niño catalán, que crece en una familia de habla catalana, y luego 
aprende español, lo habla con sus compañeros, lo estudia y lo practica, 
podemos decir con toda claridad que el catalán es su LM y el 
castellano su L2. Si ese mismo niño estudia inglés en el instituto, 
durante unas horas semanales, sólo en ese contexto institucional, 
tenderemos a considerar que su inglés es una LE.5   

 

Ao trazer esse exemplo, a autora nos mostra que podemos diferenciar os 

termos, porém não há clareza quanto às fronteiras dos termos LE e L2, uma vez que 

ambos se relacionarão a uma língua não nativa.  

De maneira geral, procuramos evidenciar as definições para ficar claro do 

motivo pelo qual utilizamos a LE no decorrer desta investigação, uma vez que nosso 

objeto de pesquisa é constituído pela fala de alunos de uma instituição de ensino 

superior e que estão aprendendo nesse âmbito a língua espanhola, sendo, portanto, 

o Português sua língua materna e a outra sua língua estrangeira. 

 

                                            

5 Um garoto catalão, que cresce numa família de fala catalã, e logo aprende espanhol,  fala-o com seus 
companheiros, estuda-o e pratica-o, podemos dizer com toda clareza que o catalão é sua LM e o 
castelhano sua L2. Se esse mesmo garoto estuda ingles no instituto, durantes umas horas semanais, 
somente nesse contexto istitucional, consideraremos que seu inglês é uma LE. (Tradução minha). 
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1.2.2 Aprendizagem x Aquisição de LE 

 

Neste tópico serão apresentados conceitos de diferentes autores sobre a 

aprendizagem e a aquisição no âmbito da língua estrangeira. Essas são duas 

nomenclaturas que, por vezes, dependendo do teórico, são usadas como sinônimas, 

mas que, na verdade, merecem distinção. 

Segundo Machado (2007, p. 78), “a aprendizagem está associada ao ensino da 

língua estrangeira em um contexto de não imersão linguística”. Esse é um processo 

com caráter progressivo e cumulativo, relacionado a um planejamento didático, no 

qual há o objetivo de propiciar conhecimentos estruturais e usuais de uma língua. 

(SHÜTZ, 2006) 

Numa definição mais objetiva, Krashen (1981) afirma que a aprendizagem é um 

processo consciente, que envolve contexto, filtro afetivo, motivação, dentre outros 

aspectos. Sendo assim, podemos compreender a aprendizagem como um processo 

formal, no qual o aluno se integra a um grupo para aprender gramática, situações 

dialógicas, memorizar vocabulário, simular usos de contexto real da língua e interagir 

com outrem.  

Nesse sentido, Brito (2011, p. 23) converge para a proposta do autor ao aportar 

a proposta de Krashen (1981), definindo que “a aprendizagem, por outro lado, é um 

processo consciente no qual o indivíduo está engajado para a internalização das 

regras e estruturas”.  

No que concerne à aquisição, Martinez (2009, p. 38) segue a proposta de 

Krashen e a define como o processo inverso da aprendizagem, isso é inconsciente e 

muito semelhante à aquisição da LM. Assim, o autor a define como: 

Segundo S. Krashen, o processo de aquisição de uma língua segunda 
é muito semelhante àquele que caracteriza como primeira língua: 
devemos pensar que o essencial aqui não é a forma das produções, 
mas a busca de uma comunicação “natural” em uma interação em que 
a significação tem a primazia. 

 

O autor nos mostra que, diferente da aprendizagem, na aquisição ocorre o 

contrário, uma vez que o falante não se preocupará em aprender as estruturas que 

formam a língua estrangeira, mas sim a sua interação, uma vez que está socialmente 

exposta a ela, portanto aprende por imersão, vendo a língua viva.  Sendo assim, “trata-
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se de processo inconsciente no qual o aprendiz não está focado em um sistema de 

regras, mas no uso da língua para a comunicação”. (BRITO, 2010, p. 23) 

Em contrapartida, a aprendizagem requer o aspecto formal da língua, no qual 

o aluno é agente importantíssimo no processo. Nesse sentido, Shütz (2018) comenta 

que, no processo formal da aprendizagem, prioriza-se a língua na sua forma escrita, 

para efetivar o entendimento do aluno, a estrutura gramatical e as regras do idioma, 

não deixando de lado os fatores extralinguísticos. Porém, a forma é colocada como 

tão importante como a comunicação.  

Destarte, levando em consideração os conceitos já apresentados sobre o 

assunto, pode-se entender aprendizagem x aquisição, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 1: Aprendizagem X Aquisição 

 

 

Fonte: Machado (2007, p. 80) 

 

Faz-se necessário, portanto, entender os conceitos relacionados à 

aprendizagem x aquisição, pois ao tratarmos do ensino – aprendizagem de línguas, 

há que se assumir uma definição adequada. Assim, ficou claro que, no primeiro 

conceito, o enunciado se origina na língua materna, passando-se, conscientemente, 

para a LE. Por sua vez, na aquisição, os enunciados já se originam na LE.  

Em suma, compreendemos a importância dessa distinção dos termos para a 

análise do nosso objeto de investigação, uma vez que ele foi coletado com alunos de 

contexto universitário, portanto falantes do português, em processo de aprendizagem 

de uma língua estrangeira. 
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1.3 Metodologias no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

 

 Neste tópico, inicia-se a reflexão com a apresentação de um panorama de 

alguns métodos/abordagens que compõem as opções do professor de línguas. 

Mostraremos as suas definições, bem como as suas características.  

 

1.3.1 Método Gramática-Tradução (AGT) 

 

Desde a antiguidade estudamos línguas estrangeiras. No período da baixa 

Idade Média, a partir do surgimento das línguas românticas, o latim clássico passou a 

ser a língua estrangeira mais estudada, assim, surgiu a necessidade de utilização de 

um método para facilitar o processo de aprendizagem.   

Surgiu, então, o método denominado gramática-tradução, que baseava seu 

estudo na análise da gramática e da retórica, sendo utilizadas traduções literais para 

a compreensão dos textos.  

Nesse sentido, Cestaro (1999, p. 2) comenta que: 

A abordagem tradicional, também chamada de gramática-tradução, 
historicamente, a primeira e mais antiga metodologia servia para ensinar as 
línguas clássicas como grego e latim. É a concepção de ensino do latim; 
língua morta, considerado como disciplina mental, necessária à formação do 
espírito que vai servir de modelo ao ensino das línguas vivas. Os objetivos 
desta metodologia que vigorou, exclusiva, até o início do século XX, era o de 
transmitir um conhecimento sobre a língua, permitindo o acesso a textos 
literários e a um domínio da gramática normativa. Propunha-se a tradução e 
a versão como base de compreensão da língua em estudo.  
 

Nessa perspectiva, vemos que essa abordagem teve uma usualidade até 

meados do início do século XX, uma vez que outros métodos estavam por aparecer 

no âmbito de ensino de línguas, trazendo consigo a herança da prática acadêmica 

alemã. Assim, o AGT tinha como objetivo a aprendizagem de uma LE para a leitura 

da literatura dessa língua e o benefício do desenvolvimento intelectual que resultavam 

desse estudo.  

O método aportava algumas características primordiais para a sua eficácia. 

Destarte, a língua era estudada pela análise detalhada das suas regras gramaticais, 

de maneira dedutiva, a oração era a unidade básica de ensino, enfatizava-se a 

correção, a tradução era a atividade principal, o uso da leitura e escrita e o vocabulário 
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era ensinado por listas, utilizando-se a LM do aluno. Acerca disso, Leffa (2016, p. 23) 

afirma que:  

Basicamente a AGT consiste no ensino da segunda língua pela primeira. 
Toda a informação necessária para construir uma frase, entender um texto ou 
apreciar um autor é dada através de explicações na língua materna do aluno. 
Os três passos essenciais para a aprendizagem da língua são: (a) 
memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras 
necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução 
e versão (tema).  É uma abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para 
o exemplo. 
 

Nesse sentido, percebemos que a língua era entendida como um conjunto de 

regras que se manifestam de forma lógica e são observáveis nos textos escritos. 

Dessa forma, temos como modelo de língua o que os textos literários nos 

proporcionam. Ademais, trabalha-se apenas duas destrezas linguísticas: 

compreensão leitora e expressão escrita. Assim, o aluno deverá saber gramática, 

adquirir informação explícita sobre a estrutura gramatical da língua, aprender a ler e 

escrever na nova língua. 

Quanto aos procedimentos, a aprendizagem era memorizada e com 

explicações gramaticais exaustivas: “o aprendiz deveria aprender e memorizar as 

regras e os exemplos, com o propósito de dominar a morfologia e a sintaxe” 

(CESTARO, 1999, p. 3), exemplificando regras gramaticais pelo uso de textos 

literários, a memorização e o agrupamento em famílias lexicais, com tradução direta 

e reversa de frases e declarações descontextualizadas, bem como análise 

contrastante de elementos gramaticais com outras línguas. Na relação do aluno e do 

professor, o segundo detinha todo o poder, por representar a autoridade, sendo assim, 

havia pouca interação entre ambos. 

A MGT recebeu muitas críticas, pois a partir do seu uso, os alunos apenas 

memorizavam regra e palavras, favorecendo, assim, a falsa ideia de que com o 

processo de memorização, não haverá erros.   

Consequentemente, a falsa expectativa conduz às frustrações quando o aluno 

percebe que não sabe integrar o conhecimento gramatical passivo ao uso prático da 

língua. Sendo assim, a língua estrangeira, na prática, é rechaçada em detrimento da 

língua materna, a única permitida como suporte do processo.  

 

1.3.2 Método direto 
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O método Direto (MD) é aquele no qual a aprendizagem da LE se fundamenta 

na própria LE, isso é, para se aprender é necessária a indução dos aspectos que 

formam a LE, não utilizando a língua materna.  

Nesse contexto, para Leffa (2016), esse é um método no qual o aluno aprende 

a língua estrangeira pensando na própria língua, não podendo, de maneira alguma, 

subsidiar o processo com a LM, sendo exposto aos fatos dela. Fica evidente que ao 

utilizar esse método, a aprendizagem é centrada na língua estrangeira, para um 

simulacro da língua viva, em contextos "reais". Sendo assim, há a tentativa de simular 

o processo de aquisição da língua materna.  

Nessa perspectiva, entendemos que a aprendizagem das línguas se efetiva a 

partir de um processo indutivo e, conseguinte com a prática, o aluno a usa, assim 

como na LM. Quiçá poderíamos afirmar que se fundamenta em uma mera cópia, da 

mesma forma da etapa infantil ao aprender a língua materna.  

Do ponto de vista de Mar (2006), a escola de Berlitz, justificava que as crianças 

mesmo não conhecendo a língua enquanto normas e regras, conseguem falar o 

idioma, na medida do possível com perfeição. Entretanto, vale ressalvar que o método 

foi utilizado num contexto de adultos e, consequentemente, há uma maior interferência 

das estruturas da LM. Nesse sentido, a autora enfatiza que ao usar esse método, é 

necessário que o professor tenha total domínio da LE e seja bastante dinâmico, para 

facilitar a sua eficácia. 

Conforme explicado acima, entendemos que o MD, ao utilizar apenas a LE 

proporciona ao aluno duas etapas: a primeira que é a exposição aos fatos da língua 

e, num segundo momento, a sistematização dessa língua, que demora a ocorrer. 

Sendo assim, o aluno acessava "direto", ao sentido da língua, sem intervenções.  

Segundo Cestaro (1999), nesse método, o aluno aprendia os significados pelos 

gestos, gravuras, fotos, simulações, dentre outras maneiras, sem traduções, 

utilizando-se de tudo que pudesse facilitar a compreensão direta na língua estrangeira. 

A autora deixa claro que esse método, assim como o MGT, teve seus excessos, a 

exemplo da interdição do uso da língua materna, que centrou o ensino-aprendizagem 

na figura do professor.   

Os autores convergem quanto às críticas ao método, no que concerne à 

interdição da LM e o papel do professor e do aluno, uma vez que, para ambos, tais 

características favorecem uma possível regressão, já que o professor poderia frustrar-
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se ou por não ter os requisitos linguísticos ou pela própria resistência física para 

manter por várias horas a fluência sem uso da LM. Em contrapartida, o aluno se 

tornava passivo e frustrava-se por não atingir a eficácia esperada. Conforme 

mencionado pelo autor, "o professor, após o entusiasmo inicial com o MD, acabava 

sistematicamente regredindo a uma versão metodológica da MGT" (LEFFA, 2016, p. 

7). 

Conforme explicado acima, vemos que para a época, mesmo com muitas 

críticas quanto a sua organização, o método direto teve a sua importância. Nesse 

contexto, os processos emigratórios para os Estados Unidos, corroboraram para a 

necessidade de rapidez de se falar a língua do país, por exemplo, quando os 

emigrantes tinham que buscar emprego ou apenas sua liberdade. Assim, aprender a 

base da língua era uma ferramenta básica para sobreviver.  

La necesidad de alcanzar mayor fluidez y rapidez en la comunicación 
y la ampliación del número de personas que necesitaban aprender una 
lengua para ‘sobrevivir’ (piénsese en las emigraciones masivas a 
Estados Unidos) contribuyeron a que el método natural se concretara 
de una u otra manera, aunque llego a ser más popular a finales del 
siglo XIX […] Los miles de emigrados que llegaban a estas nuevas 
tierras en busca de trabajo, riqueza o libertad necesitaban con 
urgencia aprender una lengua que les era desconocida, máxime 
teniendo en cuenta que su procedencia racial y lingüística era, además 
de humilde, muy diversa.  (PÉREZ, 2009, p. 50).6 

 

O autor deixa claro que o fator emigração foi preponderante para o surgimento 

e uso do método direto, uma vez que o emigrante necessitava aprender o inglês com 

rapidez. Nesse cenário, a tradição do ensino escolar/gramatical pouco lhes serviria. 

Sendo assim, o interessante era aprender a língua, assim como haviam aprendido a 

sua língua materna, na prática. 

Nessa perspectiva, o Método direto mostrou uma luta constante para afirmar a 

sua eficácia. Assim, ressalta-se que tanto os seus aspectos positivos quanto 

negativos, corroboraram para a confirmação de algo que há muito tempo se comenta 

                                            

6 A necessidade de alcançar maior fluência e rapidez na comunicação e o aumento do número de 
pessoas que precisavam aprender uma língua para "sobreviver" (pense na emigração em massa para 
os Estados Unidos) contribuiu para que o método natural se tornasse mais concreto de uma forma ou 
de outra, embora se tenha tornado mais popular no final do século XIX [...] Os milhares de emigrantes 
que vieram para estas novas terras em busca de trabalho, riqueza ou liberdade precisavam 
urgentemente aprender uma língua que lhes era desconhecida, especialmente porque a sua origem 
racial e linguística era, para além de humilde, muito diversa. (tradução minha) 
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no âmbito do ensino de línguas estrangeiras, de que há uma batalha constante para 

escolher, de maneira unívoca, um método adequado para o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

1.3.3. Método Audiolingual (MAL) 

 

O Método Audiolingual (MAL), também conhecido como Método do Exército, 

surgiu no período da Segunda Guerra Mundial, com base fundamental no aprendizado 

da língua estrangeira com ênfase na oralidade. Segundo Leffa (2016, p. 29), "O 

exército americano precisou de falantes fluentes em várias línguas estrangeiras e não 

os encontrou", assim, precisavam de algo que suprisse essa demanda e o MAL era 

perfeito, pois representava rapidez e eficácia.  

De acordo com Mourão (2012), esse método acreditava que a língua era 

formada por sentenças estruturadas. Dessa forma, se o aluno aprendesse dadas 

estruturas, se tornaria fluente na língua estrangeira. Nesse sentido, o foco era a 

competência comunicativa. 

Conforme mencionado acima, o método era categórico quanto ao seu objetivo, 

à oralidade e, para tal, tinha premissas muito coesas. Para esse método, a língua é 

fala, não escrita; é um conjunto de hábitos; não se deve ensinar sobre a língua.  

A primeira premissa tratava de uma organização em que o aluno primeiro 

aprendia a ouvir e falar, para depois ler e escrever, por sua vez, a segunda, via a 

língua como um conjunto de hábitos estimulados e reforçados, essa última tem raízes 

no Behaviorismo de Skinner. A terceira trata de aprender a língua pela prática, 

portanto, não havia explicações de regras. 

Segundo Cestaro (1999), a preocupação desse método era primar pela 

apresentação de vários exemplos, por isso não havia necessidade de ensinar as 

regras da língua, da mesma forma que o vocabulário era apresentado pelas frases 

completas e não em listas.  

A autora nos mostra que aprender uma língua requer a formação de hábitos e 

automatismos. Por isso, há a ideia de apresentar diversos modelos orais, a fim de 

serem repetidos e totalmente memorizados e automatizados. Nessa perspectiva, a 

automatização é um processo realizado por diversos exercícios de repetição e, 

conforme mencionado, a aprendizagem só ocorria se esse processo se efetivasse. "A 
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aprendizagem só ocorria quando o aluno tivesse realizado a super aprendizagem, isto 

é, quando tivesse automatizado a reposta; menos do que isso não era aprendizagem" 

(LEFFA, 2016, p. 13). 

É possível afirmar que o método, a priori, foi bem recebido. Primeiro, porque 

supriu as expectativas do contexto relacionado à guerra, em pouco tempo, com 

resultados rápidos. Por exemplo, as turmas se dedicavam nove horas por dia por um 

período de seis meses e já se percebia bons resultados. Segundo, porque seu 

sucesso foi notório, assim, as universidades começaram a se interessar pela 

experiência, bem como as escolas secundárias.  

Os resultados das pesquisas envolvendo todas aquelas universidades foi a 
criação do método audiolingual, também denominado audiolingualismo ou 
audiolinguismo, que veio a dominar o ensino de línguas estrangeiras a partir 
da década de 1950, sendo usado em muitos lugares e escolas de idiomas até 
os dias atuais. Um exemplo brasileiro de uso desse método é o Centro de 
Cultura Anglo-Americana (CCAA). (SCHLINDWEIN; BOA SORTE, 2019, p. 
60). 

 

O método audiolingual dominou o ensino de línguas até a década de 70, porém, 

posteriormente, começou a perder força, seja pelo fato de ter problemas de ordem 

prática quanto teórica. Assim, os teóricos e linguistas da época começaram a 

questionar se tal método tinha eficácia para subsidiar o ensino de uma língua, 

comprovadamente a resposta foi negativa, uma vez que ele também não era tão 

abrangente quanto as necessidades dos alunos e professores.  

 

1.3.4 Abordagem Comunicativa (AC) 

 

Em meados do século XX, alguns professores e linguistas notaram que os 

alunos, ao aprenderem uma língua, eram capazes de produzirem frases 

gramaticalmente corretas, na maioria das vezes. Entretanto, não as utilizavam em 

contextos comunicativos reais fora da sala de aula. Sendo assim, começou-se a 

plantear uma abordagem que tivesse mais abrangência no ensino e que possibilitasse 

desenvolver, a fala, a escrita, a escuta e a leitura. 

Nesse contexto, surge a Abordagem Comunicativa, que entende a língua como 

um sistema de expressar significado. Assim, a sua principal função é a interação e a 

comunicação. Destarte, a língua era analisada não “como um conjunto de frases, mas 

como um conjunto de eventos comunicativos” (LEFFA, 2016, p. 35). 
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Acerca disso, Gartner e Herhuth (2001, p. 174) comentam que: 

Nesta abordagem, aprender uma língua é usar a língua e não falar sobre ela, 
teorizando sobre as regras gramaticais. A competência comunicativa ocupa 
papel de destaque. Consequentemente, passa-se a dar mais atenção ao 
desenvolvimento das capacidades comunicativas, ou seja, ouvir, falar, 
escrever, embora a ênfase seja predominantemente nas capacidades 
produtivas, sobretudo oral. 
 

Neste sentido, os autores nos aguçam a perceber que a estrutura da língua 

reflete seus usos funcionais e comunicativos, e suas unidades fundamentais não são 

apenas os elementos gramaticais e estruturais, mas estas categorias funcionais e 

comunicativas, isto é, não é apenas a análise do texto oral e escrito, mas quais 

circunstâncias ele é produzido e como é interpretado. Segundo Mar (2006, p. 190-

191): 

A abordagem comunicativa supõe a utilização da língua de forma 
contextualizada, com foco na função, com a progressão do curso direcionada 
pelas funções linguísticas pelo sentido da comunicação e pelos interesses 
dos grupos de aprendizes. Podem-se utilizar exercícios estruturais, mas 
esses não se tornam o centro da aprendizagem. O uso da tradução é um 
recurso que proporciona uma visão contrastiva da língua sem que se perca o 
sentido global do texto: a procura do significado inclui a aquisição das formas, 
sem que essas últimas representem um fim em si mesmas. O trabalho 
desenvolvido tem por objetivo fazer o aluno conseguir uma competência 
comunicativa na LE. 

 

A autora nos mostra que nesse tipo de abordagem, o aluno é exposto a 

conteúdos de natureza funcional, léxico-semânticos, gramaticais, culturais e 

estratégicos, para tal, há a contextualização dos conteúdos por alguma atividade 

motivadora, apresentando os conteúdos pelas amostras de linguagem dialogadas, nos 

níveis elementar e intermediário, isso é, simulacros, com uma quantidade variável de 

interlocutores (dois ou mais), respeitando o máximo de conversação (atos de fala), de 

maneira que são orientados para o desenvolvimento integral das quatro habilidades 

linguísticas. 

Convergindo para a ideia anterior, Leffa (2016) afirma que, nessa abordagem, 

usar a linguagem de maneira apropriada e adequando às situações, desempenhar um 

bom papel é o principal para efetivá-la, não havendo a necessidade de dominar 

diálogos artificiais e regras gramaticais perfeitamente.  
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A competência comunicativa7 é o destaque, sendo assim, desde que o aluno 

desenvolva as quatro habilidades de maneira satisfatória em situações de usos da 

língua, sem uma ordem definida, isso já é considerado válido para o aprendizado.  

A abordagem comunicativa teve seus adeptos, porém recebeu muitas críticas. 

De acordo com Richards (2006, p. 86),  

[...] os críticos de um ensino de línguas com base na competência 
argumentam que essa abordagem parece ser mais organizada do que 
realmente é. Enfatizam que analisar situações e transformá-las em tarefas e 
competências subjacentes não é sempre viável ou possível e que 
frequentemente o único recurso utilizado é pouco mais do que a própria 
intuição. Também sugerem que esta é uma abordagem reducionista. O 
aprendizado de línguas se reduz a um conjunto de listas e elementos como a 
habilidade de raciocínio são ignorados.   

 

Vemos um ensino centrado no aluno, com professor apenas para orientar, não 

há objetivos específicos, trabalhar a língua em funções torna difícil a identificação de 

conteúdo de cada unidade ensinada. Esse problema é encontrado nos materiais 

didáticos. Sendo assim, um aluno de nível elementar pode ser exposto a elementos 

da gramática que poderão causar confusão. Entretanto, assim como outras 

abordagens, trouxe-se o que acreditava ser essencial para aprender uma língua 

estrangeira.  

Por fim, vemos com alguns dos principais métodos e abordagem que não há 

uma unidade de qual é o melhor ou qual usar, uma vez que, ao ensinar uma língua 

estrangeira, teremos salas de aulas diferentes, assim como os alunos, os objetivos, 

as intenções, as expectativas, da mesma forma que perfis de professores diferentes. 

Portanto, o ideal é utilizar aquilo que se adeque melhor para a eficácia do processo 

de ensino-aprendizagem, para não contribuir com a aglutinação de mais uma crença 

na visão do aprendiz.  

 

1.4 Ensino de Língua Espanhola no Brasil 

 

                                            

7 Esse conceito foi desenvolvido por Hymes(1970). O autor afirmava que ser competente na 
comunicação não significa ter somente conhecimento linguístico, mas sim englobar outras 
competências, tais como, fatores línguistiscos, pragmáticos,semâticos, extralinguísticos, dentre outros 
aspectos. 
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Neste tópico, tratamos da história do ensino de espanhol no Brasil, bem como 

mostramos aspectos que se vincularam a sua valorização e importância como LE. 

 

1.4.1 A presença do Espanhol no Brasil: alguns aspectos históricos 

 

A língua espanhola no Brasil já se mostrava presente desde a era colonial e era 

associada a três elementos básicos: a organização socioeconômica, a política e a 

histórica, sempre sofrendo mudanças em decorrência desse contexto. Nesse período, 

o Espanhol já se fazia presente quando em 1494 e 1495 ocorreram as primeiras 

viagens exploratórias realizadas por Cristóvão Colombo pela costa Sul-americana, 

para assessorar os reis da Espanha a respeito da delimitação estabelecida no Tratado 

de Tordesilhas. Acerca disso, Machado (2017, p. 214 apud FERNÁNDEZ, 2005) 

comenta que: 

De acordo com Moreno Fernández (2005), historicamente se pode 
rastrear a presença do espanhol no Brasil já nas viagens exploratórias 
de Cristóvão Colombo em suas andanças pela América do Sul. Outros 
fatores relevantes, como o Tratado de Tordesilhas ou o período em 
que o Brasil pertenceu à Coroa Espanhola também poderiam ser 
enunciados.  
 

O Tratado de Tordesilhas teve um papel primordial para o processo imigratório 

de espanhóis para o Brasil, principalmente na região Sul. O fluxo de imigrantes 

aumentou em meados do século XIX, quando a Espanha passava por uma grande 

crise econômica, o que justificou a aproximação com o Brasil. Nesse cenário, os 

imigrantes serviram para substituírem a mão de obra escrava por mão de obra barata 

e, principalmente, para trabalharem nos grandes cafezais. Moreno Fernández (2005, 

p. 17-18) comenta que: 

El flujo migratorio desde España fue consecuencia de la grave crisis 
económicas padecidas desde meados del siglo XIX, con especial 
incidencia en las regiones menos prósperas e industrializadas, como 
Galicia y Andalucía, hecho que vino a coincidir con la necesidad de 
sustituir en Brasil la población esclava por una mano de obra barata, 
principalmente en los cafetales. El destino de la mayor parte de estos 
inmigrantes fueron los territorios de sur y sudeste, lo cual, unido a la 
vecindad de los países hispanos, contribuyó a que el español 
adquiriese una presencia apreciable y a convertirlo, sobre todo en las 
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regiones meridionales, en una lengua cercana y familiar, si bien 
necesariamente usada, en todo tipo de relaciones. 8 

 

Nesse sentido, São Paulo, nos anos entre 1580 a 1640, foi uma das cidades 

que recebeu quase 75% dos imigrantes espanhóis, sendo assim, começou a haver 

uma grande necessidade de comunicação na língua estrangeira. Assim, com o 

aumento dos processos imigratórios e o consequente crescimento industrial e de mão 

de obra, houve a necessidade de criar-se centros de imigração para conservar, 

propagar suas culturas e ensinar sua própria língua, bem como ensinar a língua 

portuguesa como LE. 

Em 1837, diante da demanda favorecida pelos aspectos históricos do país, com 

destaque para os mencionados anteriormente, cria-se o Colégio Público Pedro II, que 

possibilitou o ensino de línguas estrangeiras, com destaque para o inglês, alemão e 

francês. Quanto ao ensino de espanhol, ainda não o tínhamos, porém a presença de 

Antenor Nascentes já principiava sua inserção, uma vez que esse filólogo foi o primeiro 

a criar uma gramática que valorizasse o ensino de Espanhol para brasileiros.  

Posteriormente, entre 1917 a 1942, o Brasil entra na era do governo de Getúlio 

Vargas, assim, o ensino de línguas ganha um viés nacionalista, “com uma campanha 

de nacionalização da educação” (MARTINEZ, 2008, p. 52), que propunha a 

erradicação do analfabetismo e a preparação das pessoas para o mercado de 

trabalho.  

Destarte, surge, em 1931, a Reforma Francisco Campos, que propunha o 

ensino de línguas, com a utilização do Método Direto, isto é, método que ensina uma 

língua estrangeira com ela própria, sem uso da LM.  

Essa primeira reforma foi importantíssima para a configuração das premissas 

do espanhol como língua estrangeira para compor os currículos, assim, a partir do seu 

modelo, em 1942, surge a Reforma Capanema, que firmou a intensificação do ensino 

                                            

8 O fluxo migratório da Espanha foi consequência da grave crise econômica sofrida desde o meio do 
século XIX, com especial incidência nas regiões menos prósperas e industrializadas, como Galiza e 
Andaluzia, fato que coincidiu com a necessidade de substituir a população escrava no Brasil por uma 
força de trabalho barata, principalmente nas plantações de café. O destino da maioria desses imigrantes 
foi os territórios do sul e sudeste, o que, juntamente com a vitória dos países hispânicos, contribuiu para 
a aquisição de uma presença apreciável do espanhol e para convertê-lo, sobretudo nas regiões do sul, 
numa língua próxima e familiar, embora necessariamente utilizada em todo o tipo de relações. (tradução 
minha)  
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de línguas estrangeiras modernas, retirando dos currículos o alemão e priorizando o 

inglês e o francês, ademais de inserir, pela primeira vez, o espanhol nos programas 

de ensino. Conforme, Picanço (2003): 

 O espanhol, que até então não havia figurado como componente curricular, 
passou a compor os programas oficiais do curso científico [...]. O espanhol, 
naquele mo mento, era   língua   de   um   povo   que, com   importante 
participação na história ocidental [...] não representava ameaça para o gover
no durante o Estado Novo (PICANÇO, 2003, p.33) 

 

Nesse cenário, a partir dos anos 50, a língua passa a usufruir de um espaço, a 

priori, uma disciplina que agradava o governo vigente, uma vez que estávamos num 

período de nacionalismo exacerbado (patriotismo), sendo vista como uma língua 

carregada de ideais nacionalistas, portanto, um modelo a ser seguido.  

Conforme mencionada no início desse tópico, uma língua estrangeira e a sua 

ênfase social se atrelará ao contexto histórico, social e ideológico dessa. O cenário da 

língua espanhola valorizada pelo seu viés nacional, emerge do contexto de uma 

revolução de importância ímpar para a América Latina, a Revolução Cubana, que 

propagava o nacionalismo e o anti-imperialismo, angariando a visão ideológica 

perfeita para ser arraigada ao que o Brasil estava vivendo. Como nos aponta Celada 

(2002, p. 87) 

[o espanhol] entrou, então, em um jogo de relações  o “sonho de Cuba” in 
gressou numa metonímia que já tinha vida: “língua espanhola 
solidariedade latinoamericana  utopia de integração”. [...] Estamos diante  
de uma cunhagem “clivada” histórica e ideologicamente, pois, ao mesmo       
tempo que expressa de forma concentrada uma   série de relações a respei 
to da língua espanhola e dos “irmãos” ou “vizinhos latinoamericanos” que    
sempre esteve presente no imaginário dos brasileiros (CELADA, 2002, p. 87). 
 

É nesse contexto que se inicia uma visão da língua espanhola mediada pela 

proximidade, uma língua fácil de ser aprendida, nuestros vecinos, lenguas hermanas.9 

Tal aspecto, facilitou a criação de alguns tratados que contribuíram de maneira 

enfática para a sua estabilidade nos currículos.  

O Tratado do Mercosul (1989) e o Tratado de Assunção (1991) foram firmados 

pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, como uma base de instrumento jurídico do 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), que pode ser caracterizado, “como um 

instrumento para o desenvolvimento de uma união aduaneira, desenvolvendo o 

aproveitamento dos recursos disponíveis na região, preservando o meio ambiente e 

                                            

9 Nossos vizinhos, línguas irmãs (tradução minha) 
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melhorando os meios de transporte e comunicação”, enfim estabelecendo o livre 

comércio e eliminando barreiras.  

Logo, a partir desses acordos firmados, inicia-se o Protocolo de Intenções, que 

objetivava alterar os currículos, incentivando o ensino de línguas oficiais dos países 

que figuravam o Mercosul (Espanhol e Português). Assim, visava-se a garantia dessas 

línguas dentro dos sistemas educativos dos países que o formavam.  

Nesse cenário, com o Mercosul e os estreitamentos das relações, aprender a 

língua espanhola era de grande relevância para os brasileiros, outrossim, ante a 

projeção de uma era tecnológica, não poderíamos pensar num sistema educativo que 

não propiciasse a abertura ao ensino de línguas estrangeiras modernas, que não 

fosse de maneira estandár, somente o inglês.  

 

1.4.2 Espanhol: da LDB de 1996 à lei do espanhol (11.161/2005) 

 

Os estreitamentos das relações advindas do Mercosul corroboraram para uma 

certa ordenação no que concerne à inserção da língua espanhola nos currículos 

brasileiros. Destarte, no ano de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases10, passa a ser o 

documento oficial de regulamentação do sistema educativo do Brasil.  

Outrossim, as línguas estrangeiras são incluídas a partir da regulamentação da 

lei nº 9.394/96, que tornou o ensino de línguas obrigatório, a partir da 5ª série (hoje 6º 

ano) e no Ensino Médio. A saber “[...] na parte diversificada do currículo será incluído, 

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

estrangeira moderna, cuja escola ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição.” (BRASIL, 1996, Art. 26, §5º) 

Diante desse quadro, não se brindava ainda o espanhol como obrigatória, uma 

vez que essa, na prática sempre ficou com o lugar de uma disciplina optativa e a 

predominância da língua inglesa como obrigatória.  

Entretanto, ressalta-se que um dos possíveis motivos de certa busca pela 

valorização do idioma, esteve atrelado à globalização, que obrigou as pessoas a 

                                            

10 A primeira LDB foi aprovada em 1961 e já se fazia presente o ensino de línguas estrangeiras, porém 
de maneira optativa. Em 1971, essa passa por uma reformulação. Entretanto, no ensino de línguas não 
há mudanças consideráveis (GUIMARÃES, 2011). Por considerar um melhor direcionamento para as 
línguas estrangeiras na LDB de 1996, optamos por trazer a perspectiva de lei a partir dela.  
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buscarem uma segunda língua, no caso do espanhol, a partir da década de 90. Muitas 

empresas espanholas, a exemplo, Endesa, Santander, Bilbao de Vizcaya favoreceram 

a oferta de emprego, porém demandaram capacitação na língua espanhola, 

valorizando-a como língua de negócios.  

Assim, a partir dessa expansão e difusão, em 2005 o governo federal optou 

pela implementação da lei 11.161/200511, que tornou obrigatória a oferta do espanhol 

nas escolas do ensino médio.  Regulamentou-se a obrigatoriedade para a escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, de maneira gradativa, nos currículos plenos do 

ensino médio, bem como de maneira facultada para os currículos plenos de ensino 

fundamental de 6º ao 9º ano.  

Essa lei deveria ser cumprida de maneira gradativa, até o ano de 2010. Isso 

impulsionou um boom do interesse dos alunos de escolas públicas e privadas em 

estudá-la, ademais de favorecer o fortalecimento da busca na formação de 

professores, haja vista que o cumprimento da lei demandaria capacitação. 

 

1.4.3 Desdobramentos da lei 11.161/2005 

 

A partir da lei 11.161/2005 ressoou a ideia de possibilidade de crescimento do 

Espanhol como língua estrangeira e, como consequência, a demanda de professores. 

Porém, diante de uma lei que em cinco anos precisaria estar efetivada, surgiram 

algumas preocupações. 

Inicialmente, demandaria um número muito alto de professores capacitados e 

em caráter emergencial. Provavelmente, não teriam a quantidade de professores 

suficiente e muitos que se diziam aptos não eram formados em cursos de licenciatura 

- a grande maioria tinha apenas proficiência na língua adquirida por cursos de idiomas, 

que trabalhavam apenas os aspectos linguísticos, mas não preparavam para o que se 

espera de um “professor de línguas”. 

                                            

11 Essa lei sofreu alteração em 2017, com o alinhamento da BNCC, que prioriza como obrigatório 
apenas o inglês. O documento não traz nada relacionado ao espanhol, ficando a cargo das instituições 
inserí-la ou não.  
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Nesse contexto, as universidades, apesar de já trabalharem os cursos de letras 

com habilitação em língua estrangeira, não havia muitas instituições que ofertavam 

essa licenciatura em língua espanhola. Prova disso é encontrada na região norte, na 

qual a Universidade Federal do Pará (UFPA), somente em 2006, começou a ofertar 

tal curso de graduação, posterior à implementação da lei do espanhol. 

Assim, após a inserção dos cursos de letras/espanhol, a UFPA opta por ofertar 

mais de uma modalidade de ensino, possibilitando aos alunos a escolha de um curso 

regular ou intervalar. Porém, uma licenciatura, abarcaria o total de 5 anos para formar 

professores aptos a atuarem, ou seja, até 2010, não teríamos a quantidade suficiente 

para a demanda.  

Nessa conjuntura, surge um programa de caráter emergencial, o PARFOR, com 

base na decisão do decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009, o qual institui a política 

nacional de formação de profissionais do magistério da educação básica, disciplina a 

atuação da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior – Capes, 

no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências, a 

saber: 

art. 11. III - oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos ou 
programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há pelo menos três 
anos na rede pública de educação básica, que sejam: a) graduados não 
licenciados) licenciados em área diversa da atuação docente; e c) de nível 
médio, na modalidade normal; 

 

Tal decreto, corroborou para a solução de uma das preocupações aqui 

mencionadas, o professor que tinha apenas o curso de idiomas, poderia formar -se, 

bem como àqueles que já atuavam com magistério em outras disciplinas, ou de outras 

áreas, poderiam ampliar o currículo.  

Contudo, diante de uma política de fechamento da educação, muito presente 

nas práticas do nosso governo brasileiro, os formandos dos cursos de licenciatura em 

espanhol lidariam com uma aprendizagem pouco reflexiva e muito instrumental. Como 

consequência disso, os professores formadores deveriam fazer “milagres” para 

conseguirem formar os futuros professores em aproximadamente 4 anos. 

Em meio a esse processo, a maioria dos alunos iniciavam a licenciatura 

interpelado por diversas ideias do que iriam aprender, ora trazendo suas experiências 

de vida, ora trazendo suas vivências de profissão (caso já a exercessem). A única 

certeza é que esse aluno já experimentava a licenciatura com uma visão sobre a 
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língua estrangeira, referenciada pelo âmbito das crenças. Para entendê-las, iniciamos 

agora a perfilar no caminho das crenças, já que sabemos que o aluno da licenciatura 

de letras/espanhol as possui marcadamente no seu processo de aprendizagem da 

língua espanhola.  
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CAPÍTULO 2 - CRENÇAS E ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Neste capítulo, apresenta-se um esboço acerca de crenças e algumas 

definições para essas, a relação com o ensino-aprendizagem de língua estrangeiras, 

as pesquisas específicas para a área da língua espanhola, bem como a natureza e as 

metodologias utilizadas para o âmbito das crenças linguísticas.  

 

2.1 Crenças 

 

A palavra crença vem do latim credentia, relacionada ao verbo credere, que 

significa (crer), “acreditar”, isso é, ter uma convicção, adotar uma opinião com 

convicção. Para Moreira (2002), nossas crenças são frutos de uma construção que 

tem por bases a religião, questões políticas, familiares e educacionais.  

Assim, são fruto de uma construção gradativa da vivência social, formadas pelo 

conhecimento subjetivo, as convicções e são resultantes da experiência de cada um. 

Dessa forma, elas farão sentido para cada um de nós e serão defendidas, explicadas, 

disseminadas, revogadas e/ou fossilizadas. 

 Le Bon (2002, p. 261-262) afirma que “a crença parece ser um alimento mental, 

tão necessária à vida [...]”, com isso, o autor reforça o quão elas são importantes, ou 

seja, são alimentos de construto social, sendo constituídas dentro da convivência em 

sociedade.  

Considerando o que se disse acima, a palavra crença não está associada 

somente ao conceito de “fé”, como nos aponta Lima (2006, p. 147): “O conceito de 

crenças não é apenas foco das investigações recentes e nem específico da área da 

Linguística Aplicada, mas tem sido usado e definido no âmbito da Sociologia, Filosofia, 

Educação, Antropologia, e outras áreas do conhecimento.”  

A diversidade de definição corrobora para uma conceituação que não é 

unívoca, muito menos fixa, já que o termo, como dito anteriormente, perpassa por 

várias áreas investigativas, cada uma com um objeto e abordagens específicas. 

Pajares (1992) ressalta que esse é um conceito complexo devido à existência 

de diferentes termos usados para elas se referirem pelo fato de serem usadas em 

campos diversos. A seguir serão vistas algumas definições de crenças, sob a ótica de 
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diversas áreas do conhecimento, para buscarmos verificar aquela que logra ter mais 

sentido para essa investigação. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (2009 a 2019), as crenças são: “1. O mesmo 

que: certezas, confianças, convicções. Ação de crer na verdade ou na possibilidade 

de uma...; 2. Crença- S. f. - Ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. 

Fé no âmbito religioso: crença em Deus; crença nos...”.  Nessa primeira acepção, 

temos a crença entendida num viés mais geral, isso é, no sentido de acreditar em algo.  

Para Moscovic (1961, p. 16), autor da área da psicologia social12, é “um 

universo de opiniões próprias de uma cultura, uma classe social ou um grupo, relativas 

aos objetos do ambiente social”. O autor aborda o termo crenças, denominando-as 

como representações sociais, isso é, aquilo que se tem evidenciado acerca da 

realidade que o cerca, de maneira que se avalia, também, a influência dessas no 

comportamento e aprendizagem humana. Carvalho (2000, p. 85), por sua vez, as 

chama de mitos e afirma que eles 

costumam ser frutos de concepções errôneas e estereotipadas, às vezes 
veiculadas pela mídia e passadas de geração a geração sem que as pessoas 
parem para refletir ou mesmo buscarem na literatura especializada elementos 
que justifiquem ou não esses mitos.  

 

Nesse caso, o autor relaciona a ideia de que elas são erros de interpretação do 

que nos cerca e têm um agente responsável por passá-los socialmente. Para ele, há 

uma ausência de reflexão e, por isso, os mitos são criados.  

Barcelos (2001, p. 72) as define como “ideias, opiniões e pressupostos que os 

alunos e professores têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem de 

línguas e que os estes se formulam a partir de suas próprias experiências”. Nesse 

conceito, a autora já atrela as crenças ao âmbito de aprendizagem de línguas. Essa 

definição já envolve o sentido que buscamos para a nossa investigação, o modo como 

o aprendiz vê a língua e o que fala sobre ela.  

Ante as definições que foram expostas, pode-se dizer que a amplitude de 

conceitos contribui para uma complexidade quanto à conceituação do termo crenças, 

e que se vincula à perspectiva da área a qual está atrelada. Esse fato fica comprovado 

quando analisamos a ampliação do termo por outros autores. Gimenez (1994); Garcia 

                                            

12 Conceito encontrados em Silva (2010, p. 28-32) 



46 

 

 

 

(1995 apud SILVA, 2010) acrescentam que poderíamos defini-lo como: teorias 

populares, conhecimento prático pessoal, perspectiva, teoria prática, construções 

pessoais, modos pessoais de entender, dentre outros fatores.   

Nesse cenário, de acordo com Barcelos (2000), fica claro que há uma gama de 

definições que estão ligadas a cada área investigativa e que é preciso que as 

pesquisas desvendem a sua natureza multidimensional e paradoxal, para, assim, 

melhor compreender o que, possivelmente, sejam as crenças, principalmente no 

terreno fértil do ensino de uma língua estrangeira.  

Assim, não se trata apenas de definir, mas entender que as crenças, mais do 

que representações mentais, são aspectos subjetivos das nossas experiências vividas 

que influenciam diretamente a nossa relação individual e coletiva. 

Barcelos (2006) entende que as crenças não devem ser compreendidas como 

fixas e estáveis e ser consideradas como sociais e dinâmicas, visto que elas são: 

[...] uma forma de pensamento, como construção da realidade, maneiras de 
ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re) 
significação. Como tal, as crenças são sociais (mas também individuais), 
dinâmicas, contextuais e paradoxais. (BARCELOS, 2006, p. 18) 

 

De modo semelhante, Coelho (2006, p. 128) argumenta que, para se conceituar 

as crenças, tem-se que considerar todos os aspectos cognitivos e socioculturais 

envolvidos. Acerca disso, o autor afirma que “as crenças são teorias implícitas e 

assumidas com base em opiniões, tradições e costumes, teorias que podem ser 

questionadas e modificadas pelo efeito de novas experiências”. 

 É nessa afirmativa do autor que reside a ideia de a possibilidade de uma crença 

ser dinâmica, uma vez que ela é fruto de uma subjetividade que só pode passar pelos 

questionamentos e/ou sofrer transformações pelas interações sociais e partindo da 

subjetividade de cada um.  

Assim, as crenças sempre se remeterão a um processo de construção e que 

ao demonstrarmos nossas convicções a respeito de algo, teremos a presença de outro 

sujeito, como marcador/criador ou reforçador de significação, reflexão ou rechaço 

dessas crenças. A seguir serão evidenciadas outras definições para crenças 

propostas por Barcelos (2001 a 2006). 

Entende-se crenças como “ideias, opiniões e pressupostos que alunos e 

professores têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem de línguas [...] as 
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crenças são pessoais, contextuais, episódicas e têm origem nas nossas próprias 

experiências, na cultura e no folclore.” (BARCELOS, 2006, p. 72) 

 No primeiro conceito, datado do ano de 2001, a autora denomina as crenças 

como “opiniões” acerca da língua, porém quando analisamos as outras propostas, 

veem-se reformulações. 

 De acordo com Barcelos (2006), ao utilizar o conceito de “opinião”, ele traz 

semanticamente, o sentido de “juízo sobre algo”, isso é, dentro do emaranhado de 

informações da nossa convivência, fazemos juízos de valor a respeito do que 

vivenciamos ou daquilo que ouvimos falar. Nesse caso, percebe-se que uma crença 

será pessoal (subjetiva), contextual (porque depende de uma situação) ou cognitiva 

(porque parte de uma forma de pensamento). 

As crenças têm suas origens nas experiências e são pessoais, intuitivas e na 
maioria das vezes implícitas. Dessa forma, as crenças não são apenas 
conceitos cognitivos, mas são “socialmente construídas” sobre experiências 
e problemas, de nossa interação com o contexto e da nossa capacidade de 
refletir e pensar sobre o que nos cerca. (BARCELOS, 2004, p. 132) 
 

Nessa segunda definição, a autora comenta que as crenças são intuitivas e 

implícitas, isso é, são supostas, intuídas e se ligam diretamente a um contexto 

pessoal, porém, além da subjetividade, temos uma caracterização que leva em conta 

a dimensão da construção social dessas, como mostra Barcelos (2004, p. 132), 

quando afirma que “são “socialmente construídas” sobre experiências e problemas, 

de nossa interação com o contexto e da nossa capacidade de refletir e pensar sobre 

o que nos cerca”. 

Por fim, numa definição de Barcelos (2006, p. 18) mais madura, tem-se as 

crenças como: 

[...] uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de 
ver e perceber o mundo e seus fenômenos; co- construídas em nossas 
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re) 
significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 
dinâmicas, contextuais e paradoxais.  

 

Nesse conceito, percebem-se traços de todas as definições mostradas até aqui, 

e compreende-se que as crenças são sociais, mas também individuais, dinâmicas, 

contextuais e paradoxais, porque são encontradas na interação do eu com o outro. As 

crenças podem mudar e são situadas dentro de um contexto, ou seja, cada crença 

que carregamos pode se alterar e, dentro de um contexto de interação com outras 
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pessoas, pode ser refutada, questionada ou rechaçada, o que se justifica pela sua 

natureza.  

Na área da educação, Conceição (2011) comenta que a compreensão das 

origens e a estruturação das crenças é imprescindível para analisar e buscar 

solucionar problemas enfrentados no processo de ensino-aprendizagem.  

Sobre isso, Barcelos (2004, p. 148) afirma que  

concebemos como inteiramente satisfatório para o nosso contexto de estudo, 
por envolver o dizer e o fazer dos sujeitos inseridos num contexto social micro 
(sala de aula) e macro (o aluno inserido no seu meio), atuando em um 
determinado grupo sócio culturalmente constituído.  

 

Convergindo para esta ideia, na concepção de Silva (2005), em consonância 

aos autores anteriores, as crenças podem ser entendidas como ideais ou conjunto de 

ideias que tanto alunos, professores e diretores têm a respeito dos processos de 

ensino-aprendizagem de línguas, que de certa forma se (re)constroem mediante as 

próprias experiências de vida.  

Nessa perspectiva, Vieira- Abrahão (2004) e Barcelos (2006, p. 9) apontam que 

“o desvelamento das crenças de professores e alunos permite uma melhor adequação 

de objetivos, conteúdos e procedimentos, e consequentemente, chances de maior 

eficácia no processo de ensino e aprendizagem”.  

Assim, ressalta-se que cabe buscarmos compreender o contexto de ensino, de 

tal modo que possamos analisar as crenças e sua influência na prática rotineira, 

permeadas na vivência dos alunos e dos professores. 

De tal modo, define-se crenças, para o contexto desta investigação, como as 

ideias que os alunos, bem como os professores de espanhol possuem em relação ao 

ensino-aprendizagem da língua espanhola. Tais concepções se fazem presentes nos 

processos e estratégias que esses indivíduos desenvolvem e praticam ao utilizarem a 

língua aprendida/ ensinada. 

 

 

2.2 Formação e origem das crenças 

 

Ensinar uma língua estrangeira é uma tarefa que exige muito esmero para 

quem participa do processo, já que “o ensino de línguas estrangeiras é um processo 

complexo e envolve ações e comportamentos em sala de aula, tanto do professor 
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como dos alunos.” (ZILS, 2018, p. 57).  Assim, refletir sobre essas concepções e as 

crenças que estão inseridas no contexto de ensino, torna-se primordial para intentar 

entendê-las no que concerne à sua origem.  

 Entende-se que a formação das crenças, baseia-se nos objetivos, valores e 

crenças que permeiam o processo de ensinar e aprender. Dessa forma, podemos tê-

las como simples ou complexas, derivando-se de várias fontes: “experiência como 

aprendiz, experiência sobre o que melhor funciona no ensino, prática de ensino pré-

estabelecida, personalidade”, dentre outros aspectos (CONCEIÇÂO, 2011, p. 77).  

Segundo Richards e Lockhardt (1994), as crenças costumam ter origens 

diversas.  Zils (2018, p. 68) elenca algumas delas, considerando o professor como um 

dos principais agente de indução às crenças dos aprendizes: 

• Sua experiência como aluno de línguas: suas crenças, muitas vezes, são 
reflexo da forma como foram ensinados, afinal foram muitas horas de 
observação.  
• Na sua experiência do que funciona melhor: através da sua própria 
experiência, o professor sabe que estratégias funcionam e quais não.  
• Práticas estabelecidas: em certas instituições de ensino, algumas práticas 
docentes são preferidas em relação às outras.  
• Personalidade: escolha por certas atividades de ensino de acordo com sua 
personalidade.  
• Princípios derivados de um método: aplicação de um método pelo fato do 
professor acreditar na sua eficácia.  

 

Conforme a autora, pode-se entender que ao formar uma crença, estamos 

melhor compreendendo a nós mesmos e ao ambiente ao qual estamos inseridos. 

Destarte, atribuímos valores a um objeto existente e, de maneira subjetiva, essa 

construção não é individual, não pode ser considerada estável e nem neutra, mas 

permeada pelo coletivo e interpelada por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, 

no caso do ensino-aprendizagem, à língua.  

A título de ilustração, um aluno de letras/espanhol acredita que para aprender 

a língua espanhola tem que viver no país que fala essa língua. Percebe-se que essa 

crença não surgiu do vazio, ela é fruto da experiência  de fora da sala de aula e trocas 

em sala de aula, com os colegas e professores, na relação do eu/outrem.  

Esse exemplo, provavelmente é perpetuado pelo professor desse aluno, num 

ciclo que é interminável, uma vez que por ser um componente cognitivo, a crença não 

pode simplesmente desaparecer e sempre estará atrelada às nossas significações do 

cotidiano. Acerca disso, Conceição (2011, p. 77) converge para tal ideia, já que  
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a formação das crenças envolve o estabelecimento de uma relação entre 
quaisquer dois aspectos do mundo de uma pessoa. Uma fonte de informação 
sobre tal provável relação é a observação direta ou a experiência direta. Isto 
é, através de modalidades sensoriais, o indivíduo percebe e vincula certos 
atributos a um objeto. 

 

Dessa forma, a relação do ser humano com o mundo que está inserido é 

primordial para suas conclusões, caso suas crenças tragam dúvidas ou problemas, o 

indivíduo busca a inferência comparativa, a fim de verificar se sua concepção está 

apresentada de maneira mais precisa.  

A partir dessa ideia, nessa investigação, entendemos as crenças, como 

sistemas originados de fontes externas, isso é, veiculada e aceita a partir de 

informações, no caso, do aluno que vinculado a um programa (PARFOR), que convive 

com vários alunos e professores, e que interpela os discursos que cada um traz em 

relação à língua estrangeira. 

Ressalta-se que, as vezes, a credibilidade da fonte, a afetividade, o nível de 

persuabilidade do receptor e as visões de mundo preestabelecida, podem não 

favorecer a formação de uma crença.  

Assim, tomando posse da ideia de Barcelos (2004), entendo que se faz 

necessário, não só compreender como as crenças se formam, mas compreender a 

natureza desta, pois sabendo caracterizá-las e explorar o máximo do que aporta, 

conseguimos nos apropriarmos de maneira mais enfática do conceito e da 

estruturação adequados ao ensino de línguas estrangeiras, no que tange às crenças 

acerca da língua espanhola que, nesse caso, constitui a essência do nosso trabalho.  

 

2.3 A natureza das crenças 

 

Os conceitos de crenças apresentadas até o momento reforçam que elas se 

encontram na área da cognição e que envolvem o eu, nossas vontades, desejos, 

capacidade de agir, mas, também, dependem das interações sociais. Nesse cenário, 

entendemos, também, que falar da existência de uma crença, não significa apenas 

descrevê-la, mas procurar entender o porquê, a origem, a função que elas têm. Acerca 

disso, Barcelos (2001, p. 72) argumenta que: 

a pesquisa a respeito das crenças sobre a aprendizagem das línguas 
tem feito apenas uma descrição dessas crenças, mas não tem tentado 
entender por que os alunos possuem certas crenças, a sua origem e 
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o papel que algumas delas exercem no processo de aquisição de 
línguas. 

 

Ratifica-se a ideia da autora, uma vez que se tem que saber em qual situação 

essa crença está sendo articulada, por qual motivo o aprendiz a usa, a revela, 

argumenta sobre ela e qual é o seu princípio. Desvelando-se tais aspectos, pode-se 

compreender a sua natureza. Barcelos (2006) afirma que as crenças podem ser: 

dinâmicas, emergentes, experienciais, mediadas, paradoxais ou contraditórias, 

relacionadas à ação de uma maneira indireta ou complexa ou não tão facilmente 

distintas do conhecimento.  

Nessa conjuntura, mostram-se definições para cada uma das naturezas 

apresentadas. Para Barcelos (2006), as crenças podem ser:  

a) Dinâmicas: Alicerçadas em algo e mudam em determinados momentos, por 

exemplo, quando se tem um incidente do passado, pessoas de importância 

na nossa vida, o que lemos, ouvimos e opiniões dos nossos professores;  

b) Emergentes: São construídas socialmente e situadas contextualmente; 

c) Experienciais: Resultam das relações interpessoais e das interações entre 

ambiente e pessoa. A exemplo, as interações entre aprendiz, professor e a 

escola;    

d) Mediadas: Regulam a aprendizagem e buscam soluções para possíveis 

dificuldades;  

e) Paradoxais/contraditórias: Servem de instrumento de empoderamento, 

como dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de línguas.  

f) Relacionadas à ação de uma maneira indireta ou complexa: Elas não 

influenciam necessariamente as ações. Apesar de termos crenças nem 

sempre agimos de acordo com elas.  

g) Não tão facilmente distintas do conhecimento: Elas não se separam tão 

facilmente do conhecimento, motivação e estratégias. Barcelos (2006), 

exemplifica com o uso do filme como ferramenta facilitadora da 

aprendizagem, o aprendiz. Pode-se passar a ver filmes e discuti-lo com os 

colegas. Pode-se assumir uma crença no sentido de que ver filmes facilitaria 

a aprendizagem. 

Corroborando para tal caracterização feita por Barcelos (2006), verifica-se o 

quadro de Operação Global de Ensino de Línguas de Almeida-Filho (1993) que 
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direciona para os processos que permeiam as crenças e, consequentemente, 

perpassam por sua natureza. 

Figura 2: Operação Global do Ensino de Línguas 

    

Fonte: Almeida Filho (1988) 

 

Na Figura 2, utilizei a seta vermelha para indicar a presença fundamental das 

crenças, que permeia a relação professor x aluno, nas quais observamos demarcadas 

a natureza delas, já que fazem parte da abordagem do professor e do aluno, a qual 

equivale “ao conjunto de disposições, conhecimentos, pressupostos e eventualmente 

princípios sobre o que é a linguagem humana, LE, e o que é aprender e ensinar uma 

língua-alvo” (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 17). 

Assim, vemos que, na proposta do autor, todos os componentes presentes no 

ensino de uma língua corroboram e fazem emergir as naturezas das crenças, tais 

como: materiais, avaliação, filtro afetivo, competências, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, elas não só se farão presentes, como auxiliarão o processo de 

ensino-aprendizagem, facilitando o reconhecimento daquilo que pode permanecer 
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enquanto convicção do aluno e professor, ou mudar, para efetivar a ideia de um ser 

reflexivo.  

Acerca disso, o autor afirma que: 

Num cenário de aprendizagem real, a LA tem mostrado que tudo é muito mais 
complexo [...] há variáveis múltiplas, e as diferentes configurações delas 
propiciam tendências de aprendizagem de tipos muito diversos. As variáveis 
também são de natureza distinta: intrínsecas à pessoa como as afetivas 
(ligadas a aspectos de personalidade, atitude, e motivação), físicas (ligadas 
a condições de saúde, cansaço, idade) e sócio-cognitivas (ligadas a 
estratégias conscientes e inconscientes de organizar a experiência do contato 
linguístico com outros em interação na língua alvo) ou extrínsecas como 
material didático, técnicas e recurso do método tempo disponível para o 
estudo, condições de exposição às amostras de língua, etc. [...] A teoria de 
aprender e ensinar faz parte de um quadro referencial organizado de 
memórias, percepções, crenças e atitudes [...]  (ALMEIDA FILHO, 2005,p. 17-
21) 
 

Portanto, com os conceitos da natureza das crenças, vemos o entrelaçamento 

ao modo de pensar, que é coletivo, ao mesmo tempo em que é subjetivo, ou seja, não 

há como construir tais ideias sozinho, mas sim com o convívio em sociedade.  

Nesse contexto, entende-se que no ensino e aprendizagem de línguas, as 

crenças podem constituir a cultura de se aprender ou de se ensinar. Referenciada 

acima pela proposta de Almeida Filho (1993), elas se referem ao conhecimento 

implícito e explícito do indivíduo, que podem ser tanto do professor quanto do aluno.  

Barcelos (2001) nos aguça a preocuparmos com os papéis fundamentais que 

as crenças tem e que são imbricadas neste processo, o que contribui ainda mais para 

sua natureza complexa, correlacionando-se, assim, com a proposta de Almeida-Filho 

(1993), compreende-se que o autor não só mostrou todos os elementos constitutivos 

do processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, como favoreceu 

analisarmos seu cerne quanto às crenças.  

Diante do exposto, reafirmamos o que Almeida Filho (1993) e Barcelos (2001) 

evidenciaram, em relação ao quanto a experiência como aprendiz pode influenciar 

decisões em sala de aula, pela formação de crenças a partir de experiência vividas 

como aprendizes de língua estrangeira. Sendo assim, podemos inferir pelas crenças, 

que não as carregaremos da mesma forma para sempre, algumas serão refutadas, 

outras sustentadas, algumas acrescentadas e há aquelas que passaremos adiante 

para serem ressignificadas.  
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2.4 Metodologias para o estudo de crenças no ensino aprendizagem de línguas 

 

A metodologia dos estudos de crenças foi proposta por Barcelos num dos seus 

artigos intitulado "Metodologia de pesquisa das crenças sobre aprendizagem de 

línguas: estado de arte", no qual a autora cria uma tipologia específica para esse tipo 

de investigação. Barcelos (2001) apresenta três possíveis: a normativa, a 

metacognitiva e a contextual.  

Ao dividir as tipologias para a pesquisa nesse campo de conhecimento, 

Barcelos (2001) mostra a relação das crenças com as nossas ações, evidenciando 

quais as vantagens e desvantagens de cada abordagem, bem como qual é mais 

adequada para a compreensão das crenças.  

   Pela primeira abordagem, a normativa, a autora afirma que as crenças são 

inferidas a partir de um conjunto pré-determinado de afirmações feitas pelo aprendiz. 

Inicialmente, Hollyday, em 1994, utiliza o termo normativo, uma vez que os seus 

estudos buscavam compreender como a cultura dos alunos influencia suas ações na 

sala de aula.  

Posteriormente, Barcelos (2001) atualiza o termo para a narrativa que, para a 

autora, de maneira geral, deveria descrever as crenças utilizadas pelos 

aprendizes.  Em linhas gerais, nessa abordagem encontramos13: 

a) Questionários tipo Likerst scale (BALLI)14: metodologia popular, 

desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30, diferente de perguntas 

em que se responde entre o sim e o não, as questões apresentam uma 

afirmação auto descritiva e, em seguida, oferecem como opção de resposta 

uma escala de pontos com descrições, como “concordo totalmente” e 

“discordo totalmente”. Com isso, permite-se que marcas descubram 

diferentes níveis de intensidade da opinião a respeito de um mesmo assunto 

ou tema. 

b) Definição de crenças: As crenças são “[...] opiniões que os alunos possuem 

sobre a aprendizagem [...] que influenciam sua abordagem de 

                                            

13 Alvarez (2010, p. 203)  
14 O Balli, questionário desenvolvido por Howirtz (1985), faz uso da escala Lickert e produziu uma 
análise de crenças deslocadas da consideração do meio em que acontecem.  
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aprendizagem ou sua prontidão para o ensino autônomo”. Nesse sentido, a 

maioria dos autores que utilizam essa abordagem veem as crenças como 

influenciadoras e obstáculos para as ações dos aprendizes em relação à 

língua aprendida. 

c) Vantagens: Facilidade para tabular, coleta de dados em épocas diferentes. 

Possíveis amostras grandes e vários contextos. 

d) Desvantagens: Pouca consistência das interpretações dos questionários, 

restrição de respostas, crenças descontextualizadas, o que pode provocar 

interpretações ambíguas e que quebram as expectativas do pesquisador. 

Essa abordagem recebeu muitas críticas, uma vez que, para a maioria dos 

pesquisadores que a utilizaram, há uma falha quanto à expressão de crenças 

genuínas dos aprendizes, bem como uma descontextualização acentuada, 

considerando o meio em que as crenças ocorrem.  

Em contrapartida, a segunda abordagem, a metacognitiva, faz uso de 

autorrelatos e entrevistas, com o objetivo de deduzir as crenças sobre a aprendizagem 

das línguas. Utiliza como instrumento as chamadas entrevistas semiestruturadas, 

dando voz pessoal à apresentação pessoal das crenças.  

Quanto ao conceito, as crenças são vistas como um conhecimento 

metacognitivo estável, às vezes, falível que os aprendizes possuem sobre a 

aprendizagem das línguas, uma vez que a abordagem entende a metacognição como 

qualquer operação mental: percepção, atenção, memorização, leitura e escrita, dentre 

outras. É por ela que avaliamos o que pensamos, a maneira como agimos e o que 

utilizamos a cada situação cotidiana. Destarte, podemos perceber que a base da 

abordagem metacognitiva é a forma como o aprendiz reflete sobre o seu próprio 

processo de aprendizagem de línguas.  

Diferente da abordagem normativa, a metacognitiva possui mais vantagens do 

que desvantagens. Primeiramente, as entrevistas permitem que os alunos pensem 

sobre suas experiências. Segundo, a concepção dada às crenças as valoriza como 

um conhecimento, parte do raciocínio. Terceiro, não há norteamento para o que o 

aluno vai responder, ele escolhe o que dizer. Contudo, as crenças são investigadas 

só pelas informações dos alunos (não há preocupação com a ação deles).  
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Por último, a abordagem contextual, que, segundo Barcelos (2001, p. 75), “usa 

ferramentas etnográficas e entrevistas para investigar as crenças através de 

afirmações e ações”, tem uma investigação com bases na observação de sala de aula, 

considerando o contexto. Sobre isso, Silva (2010, p. 140), afirma que: 

[...] as crenças compõem o contexto, composto pelas experiências e o ponto 
de vista do aprendiz, todos esses se constituem como objeto das 
investigações. Nessa abordagem são comumente usados os diários, as 
narrativas, e as metáforas. Essa abordagem tem sido avaliada como mais 
completa em relação às anteriores por buscar entender a crença como 
fenômeno     construído nas relações de natureza dinâmica que acontecem 
em um determinado contexto de um meio maior.  

 

Com isso, inferimos que as crenças necessitam ser analisadas a partir de um 

contexto, uma vez que, nosso ser e estar no mundo serão de grande relevância para 

a significação dessas, as contradições e os conflitos de interesses, bem como os 

valores são bases, já que ao atribuirmos sentido ao que nos rodeia, necessitamos da 

interação com o outro e, desse modo, significar as situações as quais estamos 

inseridos.  

Ante a síntese apresentada acerca das metodologias, permite-se pensar que 

dentre elas não há uma melhor ou pior, cada uma traz a sua contribuição no que 

concerne à busca pelo entendimento das crenças. Portanto, nenhuma é suficiente por 

si só, podemos aproveitá-las de maneira múltipla tornando mais significativas as 

investigações empreendidas na compreensão das crenças no âmbito das línguas 

estrangeiras. 

 

2.5 Crenças linguísticas: o que se diz sobre elas no âmbito das línguas 

estrangeiras  

 

A Linguística Aplicada teve diferentes concepções acerca do papel do 

aluno/aprendiz no aprendizado das línguas. Assim, a perspectiva de análise da língua 

com o enfoque na linguagem, isso é, na língua enquanto estrutura, passou a ser 

analisada pelo enfoque no processo, ou seja, a língua em uso, na qual o aluno ocupa 

um lugar de destaque. Barcelos (2004, p. 126) elenca tais alterações:  

Mímico (anos 50): os aprendizes imitavam o comportamento linguístico do 
professor, em um processo de formação de hábito; Cognitivos (anos 60): a 
faculdade mental dos aprendizes não era mais ignorada e eles deveriam 
descobrir as regras da língua;  Afetivos e sociais (anos 70): o trabalho de 
Gardner & Lambert (1972) a respeito de atitudes e motivação contribuiu para 
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essa visão;  Aprendiz estratégico (anos 80): passou-se a reconhecer que o 
aprendiz tem diferentes estilos de aprendizagem e estratégias, e que se 
engaja na aprendizagem autônoma;  Político (anos 90): o aprendiz passa a 
ser visto como possuidor de uma dimensão política. A linguagem passa a ser 
concebida como instrumento de poder. Também se percebe a influência da 
pedagogia crítica de Paulo Freire, em teorias de ensino de línguas.  

 

Vemos que o interesse inicial pelos estudos das crenças surge a partir da 

década de 70, uma vez que tratou de aspectos afetivos e sociais da língua e, 

consequentemente, as convicções que o aprendiz carregava sobre ela.  

Entretanto, foi somente com o pioneirismo de Honselfeld (1978) que se passou 

a investigar sobre o conhecimento tácito de alunos com relação às línguas e se 

nomeou tal conhecimento como “mini teorias de aprendizagem de línguas dos alunos” 

(HONSELFELD ,1978 apud BARCELOS, 2004, p. 127), fato que aguçou o interesse 

de vários pesquisadores.  

Destarte, após esse primeiro estudo, vários autores das décadas de 1970 e 

1980 realizaram trabalhos sobre as crenças sobre o ensino-aprendizagem de línguas. 

O primeiro trabalho publicado por Papalia (1978)15, que é considerado o autor que uso 

pela primeira vez o termo crenças no ensino aprendizagem de LE, abordou a 

importância do ensino de LE na grade curricular da escola, na qual aplicou um 

questionário aos alunos do 9º ano do Condado de Eire em Nova York. Portanto, esse 

é um trabalho que, pela localização da sua realização, primava o inglês. A maioria dos 

trabalhos que encontramos são dessa língua.  

Aqui no Brasil, somente a partir da década de 90 ganhou força expressiva, 

especificamente no ano de 1998, quando encontramos a divulgação dos primeiros 

quatro trabalhos sobre crenças referentes ao ensino e à aprendizagem de línguas.  

Os primeiros trabalhos buscavam compreender por que os alunos possuem 

crenças sobre a língua que estavam aprendendo, onde elas se originam e o que 

exercem no processo de interação social. 

No entanto, nos momentos iniciais, tinha-se uma visão limitante, uma vez que 

era comum o entendimento de que “as crenças eram estruturas mentais estáveis e 

                                            

15  PAPALIA, A. Students beliefes on the importance of foreign languages in the school curriculum. 
Foreing Language Annals, v. 11, p. 21-23, 1978. 
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fixas, localizadas dentro da mente das pessoas e distintas do conhecimento”. 

(BARCELOS, 2006, p. 18) 

Apesar de não haver uma definição muito concreta, Barcelos (2004) aponta 

dois aspectos importantes para caracterizá-las: a primeira diz respeito à natureza da 

linguagem e ao ensino-aprendizagem de línguas. Já a segunda diz respeito à ideia 

mencionada anteriormente, as crenças não são só um conceito cognitivo, mas sim 

social, porque nascem da nossa interação com o meio e a capacidade de refletir e 

pensar sobre o que nos cerca. (BARCELOS, 2004, p. 132) 

Assim, as crenças eram definidas como certas ou erradas, numa relação entre 

causa e efeito e suas ações eram justificadas de acordo com as crenças que 

possuíam, uma visão muito limitada do que realmente elas representam. Por isso, a 

autora reforça a importância dos estudos desse componente tão importante no ensino-

aprendizagem de uma língua. 

 

2.5.1 Algumas pesquisas 

 

É inegável a importância do estudo das crenças, para a LA. As pesquisas 

empreendidas até hoje provam sua eficácia como colaboradoras para a elucidação de 

vários questionamentos referentes à relação do ser e o que ele pensa sobre a língua 

que está aprendendo/ensinando. 

Contudo, a maioria dos trabalhos de crenças são do inglês. No âmbito do 

espanhol há um número reduzido de pesquisas de crenças, assim, as investigações 

existentes, bem como a nossa, referenciam a importância de se abrir e alcançar 

espaço no cenário da Linguística Aplicada e valorizar a importância dessa língua 

estrangeira. 

Aqui, ressalta-se o cerne direcionado ao espanhol, já que o número alto de 

pesquisas sobre lingua inglesa, de maneira prestigiosa, desvaloriza la lengua de 

Cervantes. Acerca disso, Zolin-Vesz (2013, p. 13) comenta que “[...] a pesquisa de 

crenças sobre o ensino de línguas pode contribuir significativamente para 

repensarmos o papel que estamos atribuindo ao ensino e à aprendizagem do 

espanhol.” 

No Brasil, os estudos sobre crenças no ensino e na aprendizagem de línguas 

ganharam força a partir do seguinte marco teórico: Leffa (1991), Almeida Filho (1993) 
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e Barcelos (1995). Apesar de serem muito recentes, esses estudos corroboram para 

a ampliação quanto às várias temáticas do âmbito de línguas, tais como, 

metodologias, papel do professor, relação para com a língua, relação com a série, 

bom aluno, bom professor, dentre outros aspectos.   

Destarte, os autores mencionados acima trataram de questões de grande 

relieve:  Leffa (1991) realizou uma investigação acerca das concepções de alunos 

prestes a iniciarem a 5ª série; Almeida Filho (1993) fez um trabalho acerca da cultura 

de aprende línguas; Barcelos (1995) conceituou a cultura de aprender e investigou as 

crenças de alunos formandos de Letras. A autora afirma que tais investigações, já 

citadas, podem ser categorizadas em três períodos: de 1990 a 1995, inicial, de 1996- 

2001, de desenvolvimento e de consolidação, e de 2002 à atualidade, de expansão. 

Nesse cenário, Barcelos (2007), que se encaixa principalmente nos trabalhos 

de expansão, realiza um quadro sinóptico dos principais trabalhos, com destaque para 

os de pós-graduação Stricto Senso na área de LA. Destarte, nos aproveitando dessa 

mostra, criamos uma tabela com as principais investigações dentro desses períodos 

específicos da língua espanhola.  

Tabela 1: Estudos empíricos sobre Crenças no Ensino e Aprendizagem de Língua 
Espanhola 

 

Período Autor Ano Foco investigativo 

Desenvolvimento 

e consolidação 

Marques 2001 Crenças sobre o 

ensino e 

aprendizagem de 

língua espanhola 

Expansão Nomechar 2002 Crenças sobre o 

ensino e 

aprendizagem de 

língua espanhola 

Expansão Taset 2006 Crenças sobre a 

escrita em Língua 

Espanhola 

Expansão Carrero 2007 Crenças de 

professoras brasileiras 

de espanhol no que se 
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refere ao papel do 

ensino da gramática 

em suas salas de aula.  

Fonte: Silva (2010, p. 48 - 58) 

 

Vemos que no período empreendido de 1990 à atualidade, são bem tímidas as 

investigações, no cerne de dissertações e teses. É claro, que após quase 30 anos, 

houve um aumento significativo de pesquisa no âmbito de língua espanhola. Esse 

quadro, alerta para o que se discutiu no início deste trabalho, o modo como a língua 

espanhola historicamente vem buscando obter seu espaço no cenário brasileiro.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia, organizando-a em três tópicos. 

No primeiro, tratamos acerca da pesquisa qualitativa e apresentamos as 

características da metodologia interpretativista, assim como a justificativa para a sua 

utilização neste estudo. No segundo, descrevemos o cenário da pesquisa, no terceiro, 

o perfil das participantes. No quarto, os instrumentos e os procedimentos adotados 

para a coleta de dados. 

 

3.1 A Natureza da pesquisa 

 

Segundo Prodanov (2013, p. 49), “a Pesquisa Científica visa a conhecer 

cientificamente um ou mais aspectos de determinado assunto”. Desse modo, pode-se 

entender a pesquisa como uma ferramenta para construir novos conhecimentos no 

qual são utilizadas técnicas, leituras, para se explorarem diferentes realidades.  

Para Demo (2000), é um instrumento metodológico usado para a construção 

de um conhecimento. É por ela que se faz a investigação científica em busca de 

descobrir, desvelar, comprovar e/ou apenas formular hipóteses. Por sua extensão, 

uma pesquisa pode ser classificada quanto à natureza, objetivos e procedimentos.  

No âmbito da Linguística Aplicada, é nítido o crescimento do número de 

investigações de cunho qualitativo, uma vez que tal estudo proporciona a possibilidade 

de reflexão dos comportamentos do indivíduo para com o próprio ser humano. 

Destarte, a pesquisa qualitativa caracteriza-se, de acordo com Bogdan e Biklen 

(1998), como naturalista, descritiva, processual, indutiva e interpretativista. Assim, na 

naturalista o contexto é a base para a obtenção dos dados; na descritiva os dados são 

minuciados nos registros e transcrições; na processual, a pesquisa prima mais pelo 

processo do que o produto, por exemplo, uma pesquisa na sala de aula que foca no 

direcionamento das atividades, interações, dentre outros aspectos. Na indutiva, 

obtém-se os resultados dos dados a partir da análise indutiva. Na interpretativista: há 

a preocupação com o que pensam os participantes, ou seja, interessa saber o 

significado que eles conferem às suas ações. 
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Para a nossa investigação, optamos por utilizar a natureza qualitativa com base 

interpretativista. De acordo com Gil (1994), esse tipo de pesquisa nos mostra que 

existe uma relação entre o mundo e o sujeito, que não pode ser traduzida por números, 

mas interpretados.  

Para Josemin (2011, p. 10), no cunho interpretativo, partimos do pressuposto 

da realidade e das construções sociais, tais como “a linguagem, a consciência e 

significados compartilhados. Estudos interpretativos geralmente buscam entender o 

fenômeno pelos significados que as pessoas atribuem a ele.” Dessa forma, como 

exploramos, o âmbito das crenças, compreende-se como “as pessoas percebem o 

mundo e significam sua vida” a partir delas. (ZOLIN-VESZ, 2013, p. 15) 

Conforme o autor, as crenças são condicionadas na situação e representam 

momentos específicos da vida dos participantes de uma pesquisa que se relacionam 

com as suas interpretações sobre a experiência do aprender línguas, tanto em 

contextos educacionais, como sociais também específicos (ZOLIN-VEZS, 2013 apud 

BARCELOS, 2004). 

Assim, consideramos cada aluno e suas experiências de vida e com a língua 

para interpretar os dados. Isso significa que não buscamos apenas transcrever as 

falas das entrevistas, mas “ler as entrelinhas”, entre o dito e o não dito, trazendo, 

destarte, o sentido das opiniões/visões de cada participante. 

Desse modo, tem-se uma visão reflexiva, crítica e analítica das crenças dos 

participantes, pelas discussões e reflexões, bem como as respostas apresentadas, 

dos alunos, em consonância com o conhecimento e suporte teórico-metodológico e 

prático da pesquisadora. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 

 

O curso de Letras/Espanhol foi instituído pela UFPA (Universidade Federal do 

Pará) no ano de 2006, campus de Belém, um ano após ser promulgada a lei n° 11.161, 

que regulamenta a oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o 

aluno, de maneira gradativa, nos currículos plenos do ensino médio. Ademais, 

oferecia-se, de maneira facultada, para os currículos plenos de ensino fundamental 

de 6º ao 9º ano, para o ensino da língua espanhola. Dessa forma, a priori, sentiu-se a 

necessidade de capacitação de profissionais para atuarem nessa área. 
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Posteriormente, em função da demanda de profissionais, além da universidade 

ofertar em caráter regular, ofereceram os cursos de licenciatura com habilitação em 

línguas estrangeiras em regime intervalar.  

Assim, com esse input, muitos profissionais chegaram ao tão sonhado mercado 

de trabalho e começaram a atuar, porém, como em qualquer área disciplinar, alguns 

municípios e regiões mais afastadas da capital que não tinham profissionais formados 

em letras/espanhol, acabavam contratando professores sem formação específica na 

área e com outra formação, para suprirem uma carência de vagas, mesmo não 

possuindo qualificação formal para tal, como é o caso do município de Jacundá- Pará.  

Diante desse quadro, o Programa de Formação Nacional de Professores 

(PARFOR) foi instituído em 2009, como uma alternativa, para que esses profissionais 

pudessem se formar, de acordo com a área que atuavam sem a devida formação e 

conseguirem o diploma e o conhecimento de maneira efetiva, para, assim, 

continuarem o seu trabalho. 

Nesse contexto, com a expansão do programa, em 2014, abriu-se o processo 

seletivo para a implementação da primeira turma de letras/espanhol em Jacundá- 

Pará, com um número total de 30 vagas, sendo preenchidas 27. O curso tem 

funcionado no polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), oferecido no período integral 

e com duração de quatro anos.  

Para ingressar no curso, os alunos passaram por uma seleção, de caráter 

curricular e classificatório de acordo com critérios: professores não graduados em 

exercício na educação básica pública há pelo menos 3 (três) anos ou professores que 

embora possuam a primeira graduação, atuam na docência de área distinta da sua 

formação. Ademais, forma incluídos os que estudam integralmente, no período de 

janeiro a março e julho a agosto. 

Durante o curso, os alunos aprendem os conteúdos referentes e específicos da 

habilitação de espanhol, bem como as disciplinas comuns a qualquer licenciatura, 

nesse caso, a do curso de letras.  

Dessa forma, o curso prevê as atividades mínimas a serem cumpridas pelo 

aluno para receber o título de licenciado em Letras. “Como aluno da UFPA, ele poderá 

cursar mais disciplinas além daquelas do currículo mínimo, de acordo com suas 

necessidades e interesses e disponibilidade de vagas nas atividades pleiteadas” 

(PPP- LE-PARFOR, 2010, p. 39). A seguir, apresenta-se a grade curricular ofertada: 
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Tabela 2: Currículo de língua espanhola – PARFOR 

 

EIXO ATIVIDADES 

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

Uso da língua Língua Espanhola I, 

Língua Espanhola II, 

Língua Espanhola III, 

Língua Espanhola IV, 

Língua Espanhola V 

102 

102 

102 

102 

102 

Reflexão sobre 

a língua e sobre ensino da 

língua 

Fundamentos da Lingüística, 

Teorias do Uso da Língua, 

Teorias do Texto e do 

Discurso, 

Panorama das Literaturas 

Hispanófona I, 

Panorama das Literaturas 

Hispanófonas II, 

Psicologia da Aprendizagem, 

LIBRAS, 

Culturas hispanófonas, 

Fonética e Fonologia do 

Espanhol, 

Morfologia do Espanhol, 

Sintaxe do Espanhol 

Linguística Aplicada ao Ensino 

de Espanhol 

Metodologia de Pesquisa em 

Línguas Estrangeiras 

TCC 

Política Educacional, 

Metodologia do Ensino de 

Espanhol I, 

68 

68 

68 

102 

102 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

137 

68 

68 

68 

137 
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Prática profissional Prática de Compreensão e 

Produção Oral, 

Prática de Compreensão e 

Produção Escrita, 

Tecnologias do Ensino 

/Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras, 

Estágio Supervisionado I, 

Estágio Supervisionado II, 

139 

139 

139 

204 

204 

Formação Complementar Atividades complementares 200h  

Total   2.829 horas 

Fonte: PPP- PARFOR/LE (p. 121, 2010) 

 

Quanto aos objetivos do programa, de acordo com o PPP de Língua espanhola 

aprovado na resolução n. 4.033, de 19 de agosto de 2010: 

Art. 1º O objetivo do Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação em 
Espanhol – é formar educadores da língua estrangeira Espanhol, capazes de 
assumir um posicionamento crítico e reflexivo que os leve a estabelecer 
relações dialógicas no âmbito de suas comunidades e além dela. Além deste 
objetivo geral do curso, o PARFOR visa formar o professor ainda não 
graduado, bem como possibilitar uma segunda licenciatura ao professor em 
exercício na Educação Básica Pública, que embora já licenciado, atue em 
área ou disciplina distinta daquela de sua formação inicial. (PPP - PARFOR 
LE, 2010, p. 2) 

 

          Nesse sentido, o curso busca três eixos essenciais para a formação desse 

profissional para aprimorar-se na área de atuação, que são: o do uso da língua, 

comportando os saberes necessários para utilizar a língua espanhola; o da reflexão 

sobre a língua e sobre o seu ensino, incluindo os saberes metalinguísticos e literários 

da língua espanhola, além das culturas de expressão em língua espanhola; e o eixo 

da prática profissional, englobando os saberes de ensino do espanhol.       

A escolha do cenário ocorreu, principalmente, devido a todos eles fazerem 

parte do contexto profissional que me encontrava inserida. Como professora de língua 

espanhola, atuei ministrando cinco disciplinas específicas da formação de espanhol, 

que tratavam de integrar esses eixos à prática desses estudantes.  

Com o convívio, pude perceber as concepções para com o novo idioma, que os 

discentes traziam ou criavam durante o processo de aprendizagem. Diante da 
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inquietação, em relação às crenças linguísticas demonstradas no período, empreendi 

esta investigação, na qual foram convidados cinco alunos, para participarem do 

processo, das entrevistas, bem como de conversas informais para a estruturação e a 

análise dos dados. 

 

3.5 Perfil dos alunos do PARFOR 

 

Para a realização deste trabalho, convidamos os alunos do curso de 

licenciatura em Letras/Espanhol do ano de 2015. Foi feito, inicialmente, o 

esclarecimento sobre a pesquisa, indicando o tema, o objetivo e a importância dessa. 

Solicitou-se a todos que aceitaram participar, o preenchimento de um termo de 

consentimento (Apêndice A). 

Destarte, cinco estudantes concordaram em colaborar com esta pesquisadora, 

respondendo ao questionário aberto. Após realizar a entrevista, o material coletado 

possibilitou a transcrição dos dados e posterior análise. 

Nesse contato inicial, os estudantes que concordaram em colaborar foram 

distribuídos em dias diferentes para que pudessem ser entrevistados e, assim, 

obtivéssemos os dados em áudio para a transcrição. Os participantes foram 

classificados de acordo com os dados abaixo, obtidos pelas entrevistas, conforme a 

Tabela 3: 

 

Tabela 3: ALUNOS X PERFIL 
 

Sujeitos da 

pesquisa 

Graduado Área de 

formação 

Já estudou 

Espanhol 

em outro 

contexto 

Já atuava antes/ 

atua pós-início 

do curso 

lecionando 

Espanhol 

Homem (MA1) Sim Letras- Língua 

Portuguesa; 

Curso de Inglês; 

Magistério 

Não Sim / antes  
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Mulher (FA2) Sim Pedagogia- 

Cursando; 

Magistério 

Não Sim 

Mulher (FA5) Sim Pedagogia Não Não 

Mulher (FNA4) Sim Geografia Não Não 

Mulher (FA3) Sim Letras- Língua 

Portuguesa 

Não Sim 

Fonte: Pesquisa da autora (2020) 

A partir da leitura do quadro, nota-se o predomínio de estudantes do sexo 

feminino, tendo apenas um aluno do sexo masculino, com idade entre 30 e 36 anos, 

sendo todos graduados.   

(MA1) é graduado em Letras/Português e tem cursos avançados em Língua 

Inglesa, ademais de possuir o magistério, atua há vários anos no município, já 

trabalhou em todos os segmentos da educação básica, tanto na rede pública como 

privada. Optou por inscrever-se no programa PARFOR, na oportunidade de 

incrementar o currículo, visando à formação continuada, bem como por apetecer-lhe 

o âmbito de línguas estrangeiras, uma vez que já tem o inglês como LE. Já atua no 

município lecionando Espanhol. 

(FA2) é estudante de Pedagogia (curso em andamento) e possui o magistério. 

Atua como professora de Espanhol, porém iniciou a carreira como professora da Ed. 

Infantil e Ensino Fundamental I. A princípio, inscreveu-se no programa PARFOR, 

acreditando que o curso era de dupla habilitação, Português e Espanhol, o que lhe 

aguçou a querer estudar. Mesmo não sendo, permaneceu no curso e acabou se 

apaixonando-se por essa área e identificando-se com a LE, pois considerou-a como 

língua de beleza e facilidade.  

(FA5) é graduada em Pedagogia. Sempre atuou como professora das séries 

iniciais. Buscou inscrever-se no programa para aprimorar-se, reforçando a ideia de 

formação continuada.  

(FNA4) é graduada em Geografia, possui magistério. Sempre atuou como 

professora do 6º ao 9º ano na disciplina de Geografia e Estudos Amazônicos. 

Inscreveu-se no Programa para cursar Letras, afirmando ser um “sonho” formar-se 
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nessa área, mas não se atentou para o fato de o curso ter uma habilitação específica 

em língua espanhola. Assim, mesmo frustrando-se ao início, optou por continuar, já 

que imaginou que a LE era fácil por ser próxima ao Português.  

(FA3) é graduada em Letras/Português. Atuou em vários segmentos, porém 

sua maior atuação é do 6º ao 9º ano, com a disciplina de Língua Portuguesa e Artes. 

Inscreveu-se no curso com o intuito de buscar mais uma formação e aprimorar-se em 

uma área que já estava atuando.  

 Diante dessa apresentação dos participantes, vemos que todos têm alguma 

formação em outra área ou no campo da linguagem. Quanto aos conhecimentos 

prévios da língua, nunca estudaram espanhol antes. 

 

3.6 Instrumentos da coleta de dados 

 

Este trabalho se insere na abordagem metacognitiva do estudo das crenças na 

área de ensino e aprendizagem de línguas e, portanto, os instrumentos de pesquisa 

foram eleitos de acordo com tal posicionamento. Dessa forma, os dados foram 

coletados por um questionário e entrevistas gravadas e, posteriormente, transcritas, 

utilizando-se como instrumento um questionário contendo 11 perguntas (ver apêndice 

B). Quanto às transcrições, utilizaremos uma sigla para referenciar os informantes, 

sendo composta da seguinte maneira: sexo (F/M), atuante ou não (A/NA), e um 

número.  

Apresentamos, a seguir, os instrumentos utilizados a partir da tradição nos 

estudos das crenças. Entendemos que, para esse tipo de investigação, a entrevista 

com uso do questionário aberto se torna uma ferramenta adequada, uma vez que “é 

uma comunicação verbal entre duas ou mais pessoas com um nível de estruturação 

previamente determinado, com a intenção de obter informações de pesquisa. É uma 

das técnicas de coletas de dados mais usadas nas ciências sociais.” (DENCKER, 

2000; GIL, 1999).  

De acordo com Vieira-Abrahão (2006, p. 222), citando Barcelos: “os 

questionários construídos com itens abertos têm por objetivo explorar as percepções 

pessoais, crenças e opiniões dos informantes. Buscam respostas mais ricas e 

detalhadas do que aquelas obtidas por meio de questionários fechados.” Sendo assim, 

elaboramos 11 questões abertas, pelas quais o participante poderia falar da sua 
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experiência com a língua e, por conseguinte, facilitar a identificação de possíveis 

crenças. 

 De forma geral, o objetivo das perguntas era observar e analisar, dentre outros 

aspectos, quais são as crenças que os alunos de letras/espanhol têm sobre a língua 

espanhola. Desse modo, com o questionário, os discentes opinam, de maneira bem 

subjetiva, e nesse emaranhado de respostas, aparecem as suas crenças.  

Vale ressaltar que pelo fato de ser usado um questionário aberto, que necessita 

da subjetividade do informante ao respondê-lo, essa pesquisadora optou, em alguns 

momentos, por reforçar, reformular alguma palavra ou outra da pergunta para facilitar 

a compreensão por parte do entrevistado. Acerca disso, Zolin-Vesz (2013, p. 16) 

comenta que: 

É preciso considerar que entrevistar é um processo interacional em que o 
pesquisador está ativamente moldando e administrando essa interação. Esse 
processo, em razão disso, envolve também considerar que as crenças, 
interesses, experiências e identidades do pesquisador imprimem impacto na 
pesquisa. 
 

Destarte, visivelmente nessa parte da pesquisa qualitativa, possibilitou-se um 

envolvimento da pesquisadora no mundo dos sujeitos observados, para buscarem 

entender o comportamento dos informantes e as construções de sentido do mundo no 

qual estão inseridos, para postularem resultados da análise dos dados obtidos. 

A realização das entrevistas foi de uma semana. Esse período foi escolhido 

porque os participantes da pesquisa tinham terminado a etapa e tinham mais 

flexibilidade de horários, ademais de estarem mais descansados.  

Após as entrevistas, iniciamos a organização dos dados coletados. Estando 

com os questionários abertos, com as respostas gravadas, fizemos as transcrições 

dos dados. Desse modo, identificamos oito categorias relacionadas às crenças acerca 

da língua espanhola. 

A coleta de dados se estendeu por um período de seis meses, sendo um para 

a observação, a elaboração do questionário, seguido de dois meses para as 

entrevistas, dois meses para a seleção/leitura do arcabouço teórico, no qual 

embasamos a pesquisa e, posteriormente, os resultados.  

Por fim, com a demonstração dos procedimentos metodológicos para a 

realização deste trabalho, que englobou a natureza da pesquisa, o cenário de 

pesquisa e sobre o perfil dos participantes e dos instrumentos utilizados, bem como 

procedimentos adotados para que os objetivos fossem atingidos, passaremos para a 
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discussão dos dados e apresentação das crenças dos alunos de espanhol sobre o 

ensino língua espanhola identificadas na investigação. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresentamos o resultado e discussões acerca do objetivo 

proposto nesta investigação. No processo de análise dos dados, as perguntas que 

compuseram o questionário da entrevista foram elaboradas a fim de coletarmos 

informações mais detalhadas sobre os participantes e sobre o pensamento deles em 

relação ao ensino-aprendizagem da língua espanhola.  

Salientamos que apesar de trazermos os tópicos separando por temáticas as 

crenças, em alguns momentos uma estará presente na outra, já que “a natureza 

fortemente afetiva, avaliativa e episódica das crenças as transforma em filtros através 

dos quais novos fenômenos são interpretados” (PAJARES, 1992, p. 324-326). 

 

4.1 O que é aprender uma língua estrangeira? 

 

Aprender uma língua estrangeira é um dos aspectos mais vislumbrados no 

século XXI, já que no espectro da globalização, saber uma língua, além da materna, 

representa um engajamento tanto pessoal, como profissional e social.  

Um dos primeiros questionamentos da entrevista, refere-se ao que seria 

aprender uma língua estrangeira. Os alunos trouxeram as seguintes concepções: 

Tabela 4: Sobre aprender uma língua estrangeira 

 

(MA1) 

 

“a minha concepção de aprender uma língua estrangeira seria conhecer 

tanto a parte da questão cultural como também a questão oral como 

também a questão gramatical que são pontos distintos... é:::... então... num 

vou dizer que ter o domínio total mas ter um domínio meio que parcial da 

língua seria aprender a língua né saber diferenciá é isso aqui é formal isso 

aqui é/é informal”  

(FA3) “pra mim eu acredito/é::: é dominá e conseguir comunicar-se a partir dela 

com ela... comunicação...” 

                                      

(FA2) 

 

“pra mim um desafio porque foi MUIto difícil no começo... mas aí depois eu 

fui me apaixonando pelo espanhol... fui vendo como é que é... ai::: eu fui 
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aprenden::do apreden::do e agora eu graças a Deus eu... to conseguindo 

compreender um/um pouquinho”  

Fonte: Autora (2020) 

 

O primeiro aluno traz uma gama de informações sobre o que é aprender uma 

língua estrangeira, assim, inicialmente nos mostra a ideia de compreender uma língua 

que aporta cultura, oralidade e gramática. Dessa forma, o aluno possui o aprendizado 

da LE, considerando apenas três aspectos que a estruturam: a cultura, que norteia o 

conhecimento histórico, social, político e econômico dos povos que a falam; a 

oralidade, que geralmente é associada à habilidade de fala em língua estrangeira e é 

parte importante do processo, e a gramática, que desde da implementação de ensino 

de línguas foi tomada como primeira parte de importância para o ensino, sendo 

considerada o “esqueleto” do novo idioma.  

Acerca disso, pode-se depreender que o aluno não demonstra conhecer um 

dos eixos do seu curso que entende que aprender uma língua estrangeira  

é conhecer não apenas os conteúdos específicos de LE, relacionados às 
etapas da educação básica para as quais se preparou, mas também aqueles 
relacionados a uma compreensão mais ampla de questões culturais, sociais, 
econômicas e de questões referentes à docência, levando em conta uma 
articulação interdisciplinar. (PPP- PARFOR, 2009, p. 14).  
 

Outrossim, (MA1) acredita sobre o domínio mínimo da língua que: “num vou 

dizer que ter o domínio total mas ter um domínio meio que parcial da língua” (grifo 

meu), ou seja, qualquer conhecimento que se carregue da língua, para o aluno já 

remete a sabê-la.  

Ressalta-se que, nessa última fala do aluno, percebe-se um pensamento 

enraizado na própria perspectiva do Programa PARFOR, que oferece a oportunidade 

de cursar a licenciatura para mais de um tipo de perfil de alunos, conforme 

mencionado anteriormente. No caso de (MA1), ele se enquadra no grupo daqueles 

que já atuam na área, no ensino de espanhol. Esse informante, já atuava desde 2005, 

é professor de inglês e português, o que reforça o pensamento de que talvez estivesse 

preparado para ministrar as aulas, por já possuir conhecimento de uma língua 

estrangeira, o que reforça a perspectiva da palavra “domínio parcial” ao qual se 

refere. 

Por sua vez, a aluna (FA3) acredita que aprender uma língua significa dominá-

la e comunicar-se a partir dela. Essa ideia mostra a perspectiva geral de muitos alunos, 
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que acreditam que uma LE é aprendida, quando conseguimos efetivar a comunicação 

de maneira mais concreta.  

A aluna (FA2) traz a aprendizagem da língua como desafio “pra mim um desafio 

porque foi MUIto difícil no começo...”. Essa perspectiva ancora-se na ideia de muitos 

alunos ao iniciarem uma licenciatura com habilitação em língua estrangeira, que veem 

o aprendizado de uma LE como algo muito difícil, já que entende o idioma como um 

sistema muito alheio ao da sua LM. No caso do espanhol, há alunos que atrelam as 

similitudes, um rol para facilidade, porém há aqueles que não só a veem como difícil, 

como acreditam não conseguirem ter eficácia no processo de aprendê-la.  

A aluna afirma que: “mas aí depois eu fui me apaixonando pelo espanhol...” 

(grifo meu), nesse excerto, vemos a ideia de espanhol como língua que cativa por sua 

beleza. Acerca disso, Sedycias (2005, p. 44) afirma que “o espanhol é uma das línguas 

mais bonitas, melodiosas e românticas que o mundo já teve a felicidade ouvir”.  Assim, 

começar um curso e vivenciá-la é ter a chance de se encantar, foi o que aconteceu 

com (FA2).  

 Conseguinte, a aluna comenta: “fui vendo como é que é... ai::: eu fui 

aprenden::do apreden::do e agora eu graças a Deus eu... to conseguindo 

compreender um pouquinho”. Nesse excerto, vemos a presença da língua aprendida 

gradativamente, o que vigorou o desafio citado anteriormente pela aluna. Tal aspecto 

é mostrado pelo advérbio pouco, flexionado no diminutivo, “pouquinho”, o que 

confirma que para a aprendiz realmente foi um desafio aprender a língua espanhola. 

A seguir será apresentada a sistematização dessa primeira crença, do que vem 

a ser aprender uma língua:   

Quadro 1: Aprender uma língua estrangeira é... 

 

Fonte: Autora (2020) 
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4.2 Para quê aprender a língua espanhola? 

Quando se pensa no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, é 

inerente a questão da sua serventia. Nas falas dos alunos, se fazem muito presentes 

concepções como serve para formação, mercado de trabalho, aporte cultural. Quando 

questionados acerca desse aspecto, os participantes apresentaram as seguintes 

respostas:  

 

Tabela 5: Utilidade da língua estrangeira- Espanhol 

 (FA5) 

 

“ah... hoje eu acho assim que é uma/ é::: uma oportunidade a mais né?... de você podê 

consegui até outro serviço...” 

(FA3) 

 

“olha primeiro fo::i ter um curso de língua estrangeira que hoje... né a gente precisa né 

principalmente professores... e o outro motivo foi a::: necessidade de profissionais na 

área/nessa área no município... pra o meu trabalho... eu precisava de uma formação nessa 

área porque inicialmente eu iniciei com a disciplina.. é::: por falta de professores né no 

município e como a/a o município já ofertava a disciplina e eu tinha feito língua portuguesa 

LEtras português e então eu assumi umas turmas e aí houve essa necessidade e o PARFOR 

veio com o curso e então foi uma oportunidade.” 

(FNA4) 

 

“hoje ::: olhando pro lado::: trabalho mesmo é/é muito importante ter uma segunda língua ou 

até a terceira língua porque o mercado de trabalho exige muito isso e::: eu me lembro muito 

bem de uma amiga que disse que deixou de ganhar SEte mil reais POR semana porque ela 

não sabia espanhol precisava de uma/de uma pessoa na Vale só pa se passa uma semana 

traduzindo o espanhol pro pessoal de lá pro gerente e ela perdeu essa oportunidade eu falei 

pra ela que no dia que aparecesse a oportunidade que eu ia faze...” 

(MA1) 

 

“todos esses conhecimentos:: realmente me ajudaram bastante porque eu tinha uma outra 

visão em relação à língua espanhola... então assim saber a importância do espanhol pra nós 

brasileiros que fazemos fronteira né com/com/com eles sabê um pouco mais da cultura deles 

um pouco mais dos seus hábitos um pouco mais da língua.” 

Fonte: Autora (2020) 

 

A partir das respostas, separamos alguns aspectos relacionados a essa crença, 

para melhor explicá-la.   
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4.2.1 Oportunidades a mais, importância para a formação 

Na primeira, a participante desvela suas crenças sobre a possibilidade de se 

ter um emprego melhor, caso estude uma língua estrangeira. Percebe-se isso quando 

ela fala “uma oportunidade a mais né?” (FA5) (grifo meu) 

 Em contrapartida, na fala da participante (FA3) são elencados dois motivos: 

“olha primeiro fo::i ter um curso de língua estrangeira que hoje... né a gente 

precisa né principalmente professores....” (grifo meu). Essa ideia está atrelada à 

importância dada ao incremento do currículo e à formação continuada de um 

professor, já que é inerente a sua profissão buscar aprimorar-se, pois, “todo saber 

implica um processo de aprendizagem e formação” (TARDIF, 2005, p. 35) 

 Em outro momento, a mesma participante, aporta o segundo motivo da 

serventia da língua espanhola, a carência:   

e o outro motivo foi a::: necessidade de profissionais na área/nessa área 
no município... pra o meu trabalho... eu precisava de uma formação 
nessa área porque inicialmente eu iniciei com a disciplina.. é::: por falta 
de professores né no município e como a/a o município já ofertava a 
disciplina e eu tinha feito língua portuguesa LEtras português e então 
eu assumi umas turmas e aí houve essa necessidade (FA3). (grifo meu) 

 

Vemos que, a princípio, a aluna fala da necessidade de aprender a língua 

espanhola em função de uma oportunidade surgida no município de Jacundá, porém 

destacamos algumas expressões desse excerto, que emergiram e não puderam ficar 

intactas. 

O primeiro, é a “falta de professores” (grifo meu). A aluna abre uma reflexão 

no que concerne à presença do Espanhol no Brasil. Remetemo-nos ao que foi 

apresentado no marco teórico desta dissertação, quando se realizou o percurso de 

busca pela valorização e implementação do Espanhol nos currículos.   

 Recordamos que, nessa questão, a lei 11.161/2005 contribuiu para que os 

estados e os municípios buscassem, em caráter emergencial, formar professores de 

espanhol. Com Jacundá não foi diferente. A turma a qual a aluna pertence é de 2015 

e ela categoricamente afirma que já atuava, mesmo não possuindo formação 

específica.  

O segundo, é que “município já ofertava” (grifo meu). A partir de 2005, houve 

a implementação da lei do espanhol. Para que se cumprisse a lei 11.161, a 

preocupação foi de oferecer espanhol nos currículos de Ensino Médio e optativamente 
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no Fundamental II, porém não se pensou nos inúmeros problemas que poderiam 

surgir. Não tínhamos profissionais capacitados, tampouco tínhamos noção 

organizacional do ensino da língua espanhola, haja vista que a experiência do inglês 

não poderia ser usada como sinônima e aplicada ao espanhol.  

Terceiro, seria “ter formação em Letras/Português” (grifo meu), portanto 

ensinar espanhol. Nesse excerto, a aluna participante fala da justificativa para ter 

assumido turmas, mesmo sem ainda possuir formação específica na área. Essa fala 

se atrela a uma crença muito forte, que é ancorada na ideia de aproximação 

socialmente discriminada e estereotipada do português do Brasil, espanhol é um 

português mal falado, a exemplo, quando usamos o verbo “pedir”, pido, que dá a 

impressão de que estamos falando e escrevendo errado. Assim, quando a aluna diz 

que atuava com língua portuguesa, pode-se acreditar que todo falante de português 

poderia dar aulas de Espanhol, caso possuísse o curso de letras.  

 

4.2.2 Língua para o mercado de trabalho 

 

Neste tópico, o viés da crença está relacionado à possibilidade de mercado de 

trabalho. 

hoje ::: olhando pro lado::: trabalho mesmo é/é muito importante ter uma 
segunda língua ou até a terceira língua porque o mercado de trabalho exige 
muito isso e::: eu me lembro muito bem de uma amiga que disse que deixou 
de ganhar SEte mil reais POR semana porque ela não sabia espanhol 
precisava de uma/de uma pessoa na Vale só pa se passa uma semana 
traduzindo o espanhol pro pessoal de lá pro gerente e ela perdeu essa 
oportunidade eu falei pra ela que no dia que aparecesse a oportunidade que 
eu ia faze... (FNA4) 

 

Nesse excerto, a aluna acredita que o conhecimento da língua propiciaria uma 

possibilidade de emprego, como traria a expectativa de melhoria de vida, “é muito 

importante ter uma segunda língua ou até a terceira língua porque o mercado de 

trabalho exige muito isso” (grifo meu). Assim, expressa-se a ideia de que sua amiga 

perdeu um “emprego bom” por não saber a língua espanhola.  Acerca disso, 

Goetteneauer (2005, p. 61) afirma que, 

por mais que se considerem também os fins acadêmicos ou puramente 
comunicativos, estuda-se na maior parte dos casos com o fim de estar mais 
habilitado para competir profissionalmente, já que o Mercosul alargou as 
possibilidades no mercado de trabalho, e o espanhol assegurou seu lugar 
como a segunda língua mais nas relações comerciais. 
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Destarte, a autora reforça que há a visão de língua que serve para o 

crescimento profissional, isso é reforçado na fala da informante, ao utilizar o verbo 

exigir e complementá-lo com o intensificador “muito”. A aluna demonstra entender o 

valor de uma língua estrangeira no que concerne as suas qualificações para o 

mercado de trabalho, sendo esse um aspecto relevante na sua fala.  

Contudo, a participante (FNA4) também principia uma reflexão quanto à 

desvalorização do “ser professor” intrínseco a nossa sociedade brasileira, já que traz 

a ideia de facilidade de emprego “bom”, ganho financeiro alto e fácil, mas sem citar o 

âmbito de inserir-se como professor, neste caso, o estudo é que se volta para o uso 

em uma empresa. Tal aspecto é demonstrado na fala de (FNA4), ao dizer, “só pra 

se passar uma semana traduzindo o espanhol pro pessoal de lá pro gerente e 

ela perdeu essa oportunidade eu falei pra ela que no dia que aparecesse a 

oportunidade que eu ia faze...”.    

Vemos que o uso do advérbio só, com sentido de somente, reforça ainda mais 

esse princípio de facilidade, tanto do emprego, como da convicção da própria língua, 

que traduzi-la é algo simples. Talvez, há um resquício que é fruto da constituição de 

credibilidade da importância da língua espanhola, historicamente uma língua 

“desprestigiada”. (grifo meu) 

Por sua vez, (FA2) traz a visão mais geral, de que uma língua propicia o 

emprego em empresas, escolas ou universidades, “por exemplo pra você arrumar 

um emprego numa empresa que...precise de/de:::... de::/de de um professor 

que:: fala espanhol... ou também:: é.. pra você dar aula numa faculdade ou numa 

escola em cursinhos. então é muito bom” (FA2)  

Nas falas dos informantes percebemos a língua com uma visão de mercado de 

trabalho, porém não é tão forte a presença do objetivo do programa PARFOR, que por 

ofertar licenciaturas, valoriza a língua, que a priori, servirá para formação de 

professores para o ensinamento dessa.  

 

 

 

4.2.3 Língua fronteiriça 
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           Diante da importância de sabermos os aspectos históricos e geográficos da 

presença do Espanhol no Brasil, é que se vincula a seguinte resposta quanto à 

serventia da língua. Vejamos: 

então assim saber a importância do espanhol pra nós brasileiros que fazemos 
fronteira né com/com/com eles sabê um pouco mais da cultura deles um 
pouco mais dos seus hábitos um pouco mais da língua (MA1) 

 

A fala do participante aponta para uma visão de grande importância e 

recorrência, a língua espanhola como fronteiriça das nossas relações com a América 

Latina. Ancorada na perspectiva advinda da década de 90, quando o Brasil 

experimentou um maior releve da cultura hispano-americana, veio do surgimento 

Mercosul.  

Além disso, não podemos deixar de destacar o processo de globalização, que 

favoreceu o estreitamento entre as fronteiras e permitiu pelas novas tecnologias, que 

os falantes de diferentes países pudessem se comunicar a qualquer momento, 

encurtando distâncias geográficas, necessitando apenas estarem conectados.  

Assim, por tratar-se de uma língua falada em 19 países fronteiriços ao Brasil, 

entende-se que estudar a língua espanhola é muito mais que conteúdos, 

metodologias, materiais didáticos, dentre outros aspectos. Nesse sentido, 

compreende-se que estudá-lo é aproximar-se de novas culturas e povos, pois “os 

idiomas são determinados pelos povos que os falam e pelas condições políticas, 

culturais e sociais em que esses povos vivem” (GOETTENAUER, 2005, p. 62). 

Conforme mencionado acima, o posicionamento por parte de (MA1) demonstra 

uma tomada de consciência, já que aponta que para ele aprender uma nova língua 

deve primar pelo conhecimento cultural.  

A seguir é apresentada a sistematização desse outro conjunto de crenças: 
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Quadro 2: A língua espanhola serve para... 

 
  

Fonte: Autora (2020) 

 

4.3 Quais as suas impressões sobre a língua espanhola antes de ser aluno? 

Nesse sistema de crenças, os alunos apresentaram fortemente a ideia atrelada 

de que as impressões acerca do Espanhol é de uma língua próxima ao Português. 

Vejamos a seguir, algumas concepções referentes a isso: 

 
Tabela 6: Língua parecida com o Português x falsos cognatos 

 

Fonte: Autora (2020) 

(FA2) 

 

“ [...] é porque assim... a gente tinha... eu pelo menos nu/a fala assim espanhol é fá::cil é 

quase igual português aí a gente foi ver... eu/eu mesmo fui ver que é totalmente diferente. 

os/os falsos amigos principalmente né porque eu olhava uma palavra não é isso aqui às 

vezes eu nem ia lá procurava a tradução do que era... e era outra coisa” 

(MA3) 

 

“sempre:::... sempre teve:: muitos mitos em relação a/a... a questão da língua espanhola... 

ah quem sabe falar português sabe falar espanhol porque são línguas: parecidas né 

a::quem fala espanhol também fala/tipo esses exemplos assim então essas crenças 

essas/ esses mitos eles na verdade são línguas próximas né são língua meio que irmãs 

assim posso dizer... mas elas têm as suas peculiaridades né... cada uma tem” 

 

(FNA4) 

“quando eu comecei eu achava que era só maravilhas depois foi que eu fui observa que 

também não é tão a/maravilhoso o espanhol também é quAse um português questão a 

gramática é muito diferenciada é::: a língua diferenciada assim como aqui no Brasil 

também que/não é porque é português que todo mundo fala igual...” 

(FA3) “que eu aprendesse rapidamente porque por ser pare/ por aCHAR que fosse parecida 

com a língua portuguesa eu achava que eu aprenderia rapidamente...” 

(FA5) 

 

“a gente achava que era mais ou menos igual e na realidade num era né...”  
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Percebemos que o atrelamento da língua espanhola como fácil, é em boa parte 

advinda do prototípico lenguas Hermanas16. É valido salientar que até certo ponto há 

sim a possibilidade de uma efetivação comunicativa entre o português e o espanhol, 

salvo aquelas em que os recursos linguísticos realmente sejam alheios. Nesse 

contexto, (FA2) comenta que acreditava ser uma língua fácil e parecida com o 

português, assim que atrelou a notabilidade das diferenças quando reconheceu a 

existência dos falsos cognatos.  

A aluna comenta: “os/os falsos amigos principalmente né porque eu olhava uma 

palavra não é isso aqui às vezes eu nem ia lá procurava a tradução do que era... e 

era outra coisa”. Nesse excerto, percebemos o quão se torna cauteloso o estudo da 

língua no que concerne a essa semelhança, uma vez que, em linhas gerais, 

poderíamos referenciar quase que 85% de transparências, similitudes do português 

para o espanhol. Porém, esses quase 20% de diferença representam uma espécie de 

“armadilha”, quando (FA2) diz que encontrava “outra coisa” na tradução, podemos 

perceber uma quebra do filtro afetivo para com a língua, uma vez que descobrir outra 

tradução, representava conhecer realmente uma língua estrangeira.  

Essa crença relacionada à proximidade do português e espanhol x falsos 

cognatos, segundo Celada (2002), relaciona-se “àquele lugar-comum fortemente 

cristalizado que reduzia, em sua versão mais forte, a diferença da ELE com relação 

ao português a uma lista de falsos cognatos” (p. 133).  Seria dizer que fora dessa 

“caixinha de palavras” teríamos a facilidade, o resto é o que representa a língua 

estrangeira. 

Nesse sentido, fortalecemos a análise anterior com as palavras de Alvaréz 

(2002): 

Falando de ensino de línguas, especificamente, português e espanhol, não 
podemos esquecer que a proximidade entre ambas cria o que nós chamamos 
de benefício no início da aprendizagem, mas que nos estágios mais 
avançados torna-se uma dificuldade. Isto acontece porque a proximidade e 
semelhança decorrente contribuem para uma compreensão inicial que pode 
desinibir o aluno na etapa inicial colocando-o como falso iniciante. (ÁLVAREZ, 
2002, p. 1) 

 

                                            

16 O francês, o italiano também são “irmãs” do português, entretanto essa semelhança não é tao 
marcada. 
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Nessa perspectiva, (FA5) comenta que “a gente achava que era mais ou 

menos igual e na realidade num era né...” (grifo meu), o que confirma o pressuposto 

de que a maioria dos alunos falantes de português que iniciam o estudo da língua 

espanhola principiam a crença de proximidade. Segundo Celada (2002), tal crença 

sempre esteve balizada por um tripé "espanhol - língua parecida - língua fácil" (p. 35). 

A autora comenta que esse tipo de relação de semelhança acaba por trazer a 

ideia de homogeneizar tanto a língua e cultura do Brasil quanto a dos países 

hispanofalantes. Destarte, o aluno significa a língua a partir daquilo que pode transferir 

pela igualdade com a LE.  

(MA3), por ser professor de língua inglesa, demonstra ter certa compreensão 

sobre a linha tênue dessa proximidade entre o português e o espanhol. Vemos isso 

ao analisar o excerto  

sempre teve:: muitos mitos em relação a/a... a questão da língua 
espanhola... ah quem sabe falar português sabe falar espanhol porque 
são línguas: parecidas né a::quem fala espanhol também fala/tipo 
esses exemplos,  assim então essas crenças/esses mitos, elas na 
verdade são línguas próximas né são língua meio que irmãs assim 
posso dizer... mas elas têm as suas peculiaridades né... cada uma 
tem. (grifo meu) 
 

Algumas palavras ganham destaque. O aluno entende que uma língua é 

permeada por convicções e, a princípio, ele mescla a ideia de mito e posterior crenças, 

usando-as como sinônimos. Na própria fala, o aluno demonstra que é comum as 

pessoas acreditarem nessa proximidade e, para exemplificar, usa outra crença “ah 

quem sabe falar português sabe falar espanhol”.  

Por conseguinte, o aluno evidencia sua crença “língua meio que irmãs” (grifo 

meu) de maneira tímida, porém trazendo resquícios de uma consciência de que há 

um par latino, porém que não devemos esquecer das particularidades.  

Convergindo para a ideia da crença exemplificada por (MA1), a aluna (FNA4) 

comenta que, inicialmente, pensou a língua como contendo só “maravilhas”, o que 

significa dizer que essa trazia implicitamente a ideia de um processo fácil e rápido, 

porém ao conhecê-la a viu como “quAse um português” (grifo meu). Essa fala 
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demonstra que “la tan mentada cercanía facilita presuposiciones que después no se 

confirman [...] crea o permite una transparencia engañosa” (GODOY, 2007, p 1)17. 

   A participante reconhece que a gramática tem as suas peculiaridades em 

cada sistema, “questão a gramática é muito diferenciada” (grifo meu), pois existem 

elementos como um gênero de um substantivo, alguns conectores, os próprios falsos 

cognatos, dentre outros aspectos, que podem exemplificar esse diferencial quanto às 

gramáticas de cada língua.  

Outrossim, a aluna traz uma reflexão quanto à diferença além da gramática, ao 

mencionar a diversidade linguística da língua espanhola, assim como a da língua 

portuguesa, “é::: a língua diferenciada assim como aqui no Brasil também que/não é 

porque é português que todo mundo fala igual...” (grifo meu)  

Ressaltamos tal excerto por sabermos que muitos estudantes conhecem a 

diversidade linguística de maneira muito tímida, portanto, há que mostrar-lhes não 

como centro da aprendizagem, mas como algo inerente, a partir do contexto, bem 

como das variações linguísticas, culturais e sociais, que são o espelho da 

heterogeneidade das línguas.  

Adverte-se que não obstante de haver uma semelhança linguística entre o 

português e o espanhol, a relação de espelhamento não é capaz de abarcar a 

totalidade da relação entre o português e o espanhol. Isso ocorre uma vez que, muitos 

eixos, linguísticos e principalmente culturais e históricos não se encontram nessa 

justificativa de proximidade. 

Os pontos mostrados até aqui reafirmam a natureza contraditória e dinâmica 

das crenças (BARCELOS, 2006), que se entrelaçam umas nas outras, ademais de 

demonstrar que a relação entre o português e o espanhol não é de caráter tão 

simplista, discutida por Celada (2002).   

O quadro 3 evidencia a sistematização da análise dessa crença. 

                                            

17 “a tão mencionada proximidade facilita suposições que não são confirmadas posteriormente [...] cria 
ou permite a transparência enganosa.” (Tradução minha) 
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Quadro 3: Línguas parecidas x presença dos falsos cognatos 

 Fonte: Autora (2020) 

4.4 Quais as suas impressões acerca da língua espanhola? 

Espanhol como língua fácil decorrente da semelhança 

Na atual configuração do espanhol no Brasil, como língua que ainda busca sua 

implementação e valorização mais concreta no âmbito de ensino de línguas, ainda há 

pessoas que acreditam que não há necessidade de se aprender formalmente o 

espanhol ou que é uma língua muito fácil.  

Dessa forma, os alunos foram questionados acerca das impressões que tinham 

da língua espanhola, mostramos a seguir as respostas dadas, as quais direcionaram 

a identificação da crença vinculada a uma facilidade em relação à aprendizagem da 

língua espanhola.  

Tabela 7: Espanhol como língua fácil 

(FA5) 

 

“((risos)) então eu ima-gi-nava que::: era muito fÁcil... ((risos))... porque 

têm muitos palavras que são parecida com português né... ai eu achava 

que::: era fácil... são muitas coisa que é completamente diferente né?...” 

(FA1)   

 

“A língua espanhola me encantava, só que assim, eu imaginei que seria 

bem mais fácil aprender” Por ser uma língua muito parecida com o 

Português.” “Que eu aprendesse rapidamente, pois é ‘muito’ parecida com 

o português.” 



84 

 

 

 

(FA2)  

 

 “as vezes você vê uma palavra pensa que ‘ah!, isso aqui é a mesma 

coisa!’ quando você vê é uma coisa totalmente diferente. Então é um 

grande desafio.” 

(MA1)  

 

“que... quem/o espanhol é parecido com o português quem fala português 

também consegue entender espanhol e a supervalorização também da 

língua inglesa... né essa SUpervalorização da língua inglesa em 

detrimento/em relação a/ao espanhol eu ainda vejo que o inglês é mai/se 

sobressai e o espanhol fica... AI é bem pa/pra aprender espanhol se 

éparecido com o português e a gente sempre volta quando a gente faz 

esse tipo de... de:comparação “ah! Quem sabe falar português sabe falar 

espanhol”, porque são línguas parecidas [...] são línguas próximas, são 

línguas meia que irmãs, mas elas tem as suas peculiaridades, cada uma 

tem, a nossa língua portuguesa tem, o inglês tem e o espanhol também 

tem.” 

(FNA4) 

 

“[...] então eu imaginava que era muito fácil... ((risos)) porque têm muitas 

palavras que são parecida com português.” 

(FA5) “eu acho que mudo aquela/aquele pensamento que eu tinha no início que 

era fácil... e na realidade não É fácil como a gente pensa e::: assim mudo 

porque hoje eu me interesso mais assim... pra ouvi... como... ouvi 

assim:::... o noticiário em espanhol já me interessa por isso... então eu 

acho que mudo muito aquela mentalidade que eu tinha de antes pensando 

que era fácil na realidade num era.... e hoje é uma forma assim de::... eu 

presta mais atenção né...” 

Fonte: Autora (2020) 

 

Percebemos que essa crença está ancorada na convicção de que a língua 

espanhola é fácil. Parte-se da ideia de atribuição de línguas irmãs (Português e 

Espanhol), o que pressupõe facilidade, uma vez que se originaram do latim e em 

relação à distância entre as línguas, é o par de línguas românicas mais próximo, 

diferente, por exemplo, do Português x Japonês, o que se comprova na fala de (MA1): 

“porque são línguas parecidas [...] são línguas próximas, são línguas meia que irmãs” 

(grifo meu).  



85 

 

 

 

Neste sentido, Calvi (2004) afirma que línguas que possuem a mesma origem 

podem ser mais fáceis de aprender, mas que, à medida que o aluno tem contato, as 

divergências e semelhanças podem causar grandes interferências. Convergindo para 

a ideia do autor, percebe-se que essa proximidade, ao invés de ajudar, ao longo do 

processo pode, na verdade, dificultar (CARMOLINGA, 2005).  

 Nesse sentido, ao trazer tal crença, tanto (FA1) quanto (FNA4) usam o 

advérbio intensificador “muito”. Dessa forma, fica evidente que a crença é bem 

marcada pela ideia de certeza e é aqui que se deve-se dar a devida atenção e 

importância no processo de aprendizagem da nova língua, pois, o que essa “meia 

verdade” de facilidade pode trazer à tona, é a frustração e queda na motivação do 

aluno para com o processo de aprendizagem.  

 Acerca disso, Villalba (2013, p. 12) afirma que: 

Quando se trata de escolher uma língua estrangeira para estudar, a 
semelhança Inter linguística parece ser um dos principais critérios, 
mas após um semestre ou um ano, o próprio aluno afirma que a 
similaridade, longe de ajudá-los, obstaculiza de diversas formas a 
aprendizagem.  

 

Comprovando a fala do autor, temos (FA2), que afirma: “[...] quando você vê é 

uma coisa totalmente diferente. Então é um grande desafio” (grifo meu). Assim, a 

aluna mostra que inicialmente a visão de facilidade é fortemente presente, mas que 

rechaça ao final essa ideia, uma vez que as experiências da língua enquanto uso e 

estrutura, remetem-se ao surgimento de uma nova crença, que a língua espanhola é 

peculiar e difícil. Destarte, é preciso “formar e solidificar suas crenças a partir da sua 

experiência direta, isto é, as crenças adotadas são afirmadas e/ou mudadas como 

resultado das interpretações que ela faz das suas experiências de aprendizagem [...]” 

(CONCEIÇÃO, 2011, p. 92) 

Barcelos (2006) já havia trazido essa premissa, de que uma crença sempre terá 

dinamicidade e fará emergir outras, ora fortalecendo ora rechaçando e integrando 

novas concepções.  

Sobre a facilidade da língua espanhola, Zolin-Vesz (2013b) defende que a 

escolha pela ELE pode estar muitas vezes calcada no mito da facilidade, a partir do 

qual a língua demandaria menos esforço intelectual e tempo de estudo para ser 

aprendida. Desse modo, no Brasil, o estudante que supostamente não conseguiria 

alcançar o nível desejado no estudo de inglês, acredita que o espanhol seja a língua 
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possível de aprender, sustentado pela crença, socialmente construída, da semelhança 

do espanhol com português. 

 

Quadro 4: Língua espanhola fácil 

 Fonte: Autora (2020) 

4.5 Você acredita que já têm a competência linguístico-comunicativa que se 

espera de um aluno formando em letras/espanhol? 

Tabela 8: Competência linguístico-comunicativa 
 

(FA2) “[...] Váaariios, tanto problemas na escrita quanto na oralidade, e um problema que eu 

tinha muito grande, que ainda tô conseguindo resolver, é a questão de falar em público, 

eu tinha grande dificuldade, mas agora até que tô conseguindo um pouquinho.”  

Sim... Tenho!” 

(FNA4) 

 

“[não... ainda não... bom eu ainda não consegui porque como eu disse é questão minha 

mesmo do interesse meu mais se eu conversa com qualquer pessoa falando espanhol 

eu entendo tudo o que ela tá falando talvez eu não consiga me de-sen-volver diretamente 

no espanhol PRA passa pra ela o que eu quero mas algumas coisas eu passaria então 

eu me colocaria assim...” 

(FA3) 

 

“AINda não... ainda não TEnho mas tô buscando sempre” 

(MA1) “Encontrei dificuldades em falar, falar como eu esperava, eu não sou nativo, então nós 

temos as variantes, cada região tem a sua variação, então escolher uma variação que 

fosse mais adequada, mais::: próxima daquilo que eu acredito que seja o espanhol... 

questão da oralidade. Eu acho que ainda estou nuns 40% ainda preciso melhorar essa 

prática, de comunicação, porque no meu caso é trabalhar com outra língua estrangeira 

(inglês)” 

(FA5)   “não... eu tenho certeza que não... tenho que me esforça muito mais ainda... é::: acho 

que uns sete por cento por ai assim... ((risos))” 

Fonte: Autora (2020) 
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         No ensino de línguas, objetiva-se, prioritariamente, que seja desenvolvida a 

competência linguístico-comunicativa, levando o aluno (enquanto usuário da língua) a 

incrementar de modo progressivo a sua capacidade de escolher e combinar 

adequadamente cada vez mais um maior número de recursos linguísticos para dizer 

o que quer, ou seja, para produzir determinado efeito de sentido pelos seus textos e, 

ao mesmo tempo, adequar o ato verbal às situações de comunicação.   

Na sequência, apresenta-se na Tabela 9, a síntese com a configuração da 

competência linguístico-comunicativa, seguindo o modelo do Marco Comum Europeu 

de Referência para as Línguas (MCER): 

 

Tabela 9: Competência linguístico-comunicativa 

Subcompetência linguística Subcompetência 

sociolinguística 

Subcompetência pragmática 

*Competência lexical 

*Competência Gramatical 

*Competência Semântica 

*Competência Fonológica 

*Competência Ortográfica 

* Subcompetência Ortoépica 

Condições/ convenções 

socioculturais de uso da língua 

(normas de cortesia, idade, 

sexo, classes e grupos sociais, 

codificação linguística de rituais 

fundamentais para o 

funcionamento de uma 

sociedade. 

*Competência Discursiva 

*Competência Funcional 

*Competência organizativa 

 

Fonte: MCER (2002) 

 

Assim, entende-se que a competência linguístico comunicativa, como uma das 

cinco competências mínimas que deve possuir o professor de língua estrangeira. Essa 

competência é definida como a capacidade de o professor operar na língua alvo e 

abrange as seguintes subcompetências: gramatical, sociolinguística, discursiva e 

estratégicas (ALMEIDA FILHO, 1993). 

Nesse contexto, Martinez afirma que nesse tipo de competência há uma parte 

imprescindível para o processo de aprendizagem, “a tarefa do aprendiz: trata-se não 

de aprender para depois comunicar, mas de ligar intimamente o aprender com 

comunicar”. (MARTINEZ, 2009, p. 72) 
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 A crença acerca do domínio linguístico está ligada à ideia de que qualquer 

aporte da língua significa dominá-la. Serão analisados, a seguir, alguns trechos que 

corroboram para essa e outras interpretações. 

Ao ser questionada se possuía a competência linguístico-comunicativa, (FA2) 

responde: “Sim!”, na convicção de que tem tal domínio. Contrastando com sua fala 

anterior, vemos visivelmente que a informante não compreende e afirma que tem, pelo 

fato de entendê-la como qualquer aporte que se tenha da língua, uma vez que, 

primeiro tem dificuldades na oralidade, o que referencia na sua fala como “falar em 

público”. 

Igualmente, usar uma intensificação ao afirmar ter um “grande” problema “um 

problema que eu tinha muito grande, que ainda tô conseguindo resolver, é a questão 

de falar em público, eu tinha grande dificuldade, mas agora até que tô 

conseguindo um pouquinho.” (grifo meu), nas partes destacadas, ainda contribui 

para comprovarmos uma confusão de dizeres e uma certa falta de entendimento do 

que realmente envolve a competência comunicativa.  

              O terceiro aluno assume que ainda não possui totalmente o domínio 

linguístico-comunicativo e, na sua fala, apresenta algumas justificativas para 

argumentar os porquês dessa dificuldade em alcançá-la:  

Encontrei dificuldades em falar, falar como eu esperava, eu não sou nativo, 
então nós temos as variantes, cada região tem a sua variação, então escolher 
uma variação que fosse mais adequada, mais próxima daquilo que eu 
acredito que seja o espanhol// questão da oralidade. Eu acho que ainda estou 
nuns 40% ainda preciso melhorar essa prática, de comunicação, porque no 
meu caso é trabalhar com outra língua estrangeira (inglês) (MA1) 

 

No trecho, visivelmente aparecem marcas das crenças da língua. O aluno 

acredita, primeiramente, que uma língua só é bem falada se você for nativo, “eu não 

sou nativo”, há um equívoco, uma vez que, somos falantes do português, porém não 

significa que dominamos nosso idioma por completo.  

Segundo Brandão (1995, p. 31 apud GUIMARÃES, 2013, p. 97) “quem fala, fala 

de algum lugar a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Este discurso, 

que passa por verdadeiro, que veicula saber, que é gerador de poder”. O aluno quando 

comenta “então nós temos as variantes, cada região tem a sua variação, então 

escolher uma variação que fosse mais adequada”, traz as marcas do discurso dos 

seus professores, já que, provavelmente esses ensinaram a língua padrão, a variante 

estándar. Dessa forma, o segundo aspecto é a questão da variação da língua, a qual, 
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geralmente, o aluno aprende o idioma de maneira normativa, no caso do Espanhol, o 

Ibérico que é considerado padrão.  

Apesar da língua espanhola possuir inúmeros modelos existentes, o prestigio 

dado ao Espanhol Ibérico é uma representação do que o próprio português brasileiro 

passou na sua estruturação enquanto língua, já que houve a normatização de um 

padrão em relação às questões de status e que envolvem o ideal político, econômico 

e histórico, sendo assim, o mais usual, mas que não deve remeter à exclusividade.  

Ainda na fala de (MA1), “Eu acho que ainda estou nuns 40% ainda preciso 

melhorar essa prática, de comunicação, porque no meu caso é trabalhar com outra 

língua estrangeira (inglês)”, o aluno atribui o não domínio da língua pelas 

interferências causadas pelas confusões dos três sistemas linguísticos ao qual está 

exposto, uma vez que é falante de português, professor de português, professor de 

inglês e agora estudante e atuante como professor de espanhol.  

Por sua vez, (FNA4) ressalta não ter a competência linguístico comunicativa e, 

em seguida, justifica o porquê, porém fica claro que a aluna não compreende o leque 

de sub-competência que demarcam tal competência linguístico-comunicativo, já que 

associa a ideia da oralidade “conversas entendidas”. Ressalta-se que, aqui, houve a 

intervenção da pesquisadora para explicar o que seria essa competência, mesmo 

assim, a interpretação da participante se fechou em um único eixo.  

Destarte, a aluna comenta:  

[não... ainda não... bom eu ainda não consegui porque como eu disse 
é questão minha mesmo do interesse meu mais se eu conversa com 
qualquer pessoa falando espanhol eu entendo tudo o que ela tá 
falando talvez eu não consiga me de-sen-volver diretamente no 
espanhol PRA passa pra ela o que eu quero mas algumas coisas eu 
passaria. (grifo meu) 
  

Percebemos que, inicialmente, a aluna ainda traz a crença de língua espanhola 

fácil. Por conseguinte, associa o aprendizado de línguas entrelaçando-o ao papel do 

aluno como protagonista do aprendizado, que deve praticar, nesse contexto. O 

professor ainda se torna um perpetuador de dizeres, uma vez que, provavelmente, foi 

na relação para com ele, aluno-professor, que se materializou dada crença. 

Outro aspecto de destaque é a associação da competência linguístico-

comunicativa, apenas a questão de se conversar e compreender o que outro fala. A 

aluna assume que talvez não consiga “desenvolver” (grifo meu) o que quer passar 

para a outra pessoa, ou seja, ela tem dificuldade de formular o discurso na língua 
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espanhola, apesar de afirmar que compreende tudo o que ouve em espanhol. 

Podemos supor que essa possui estruturas mentalizadas da língua, uma vez que diz 

compreender o outro ao ouvi-lo, mas não consegue pôr em prática a sistematização 

desse conhecimento. 

Outrossim, a aluna justifica que não possui, por causa de si mesma, ou seja, 

acredita que caso ela se interesse e busque aprimorar-se, conseguirá desenvolvê-la.  

Concordamos em parte, mas consideramos que há muitos outros aspectos atrelados 

a esse desenvolvimento, que estão aquém a uma autonomia. Ratificamos o dito, com 

as palavras de Padilha (2015, p. 170), que  

ao final da graduação, como resultado de todas as deficiências encontradas 
no decorrer da formação, resultam professores que saem da universidade 
sem estar preparados para atuar no contexto escolar, necessitando adquirir 
por conta própria os conhecimentos que lhes faltaram na formação inicial.  
 

Tanto (FA5) quanto (FA3) partilham da mesma convicção, de que não têm a 

competência linguístico-comunicativa, mas estão buscando, corroborando ainda mais 

para a reflexão acima citada, a sabe: “não... eu tenho certeza que não... tenho que me 

esforça muito mais ainda...” (FA5); “AINda não... ainda não TEnho mas tô buscando 

sempre” (FA3) 

O que se destaca na fala de ambas é o fato de ainda não terem concluído o 

curso e já estarem atuando, assim, diferente do profissional que primeiro se forma 

para depois atuar e então vislumbrar as possíveis falhas na sua formação, as alunas 

já estão experimentando a teoria com a prática e compreendendo o que lhes falta. 

Ademais demonstram a ideia de estarem sempre em processo para melhor qualificar-

se.  

Assim, aprender a língua espanhola e obter a competência linguístico-

comunicativa, não se resume à união de dois sistemas linguísticos, mas motiva 

operações individuais complexas. Para Martínez (2009, p. 27):  

[...] esse é o motivo pelo qual o ponto de vista é matizado: a construção de 
um sistema aproximativo da língua segunda se faz por intermédio de 
hipóteses sobre o funcionamento dessa língua e por um conjunto de 
processos mentais sofisticados. [...] O aprendiz também cria para si uma 
representação da especificidade das línguas em presença e estabelece 
distância entre elas. 

 

Faz parte o sujeito fazer inferências de significados para a sua vivência e, 

assim, partilhar algo que possa ser comum também aos outros. Isso fica evidente na 
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fala do aluno, que crê na representatividade de uma série de elementos que seriam 

essenciais, ao seu ver, para atingirem essa competência.  

          Para concluir este tópico, entendemos que o ensino de línguas pressupõe 

teorias da linguagem e uma análise dos sistemas linguísticos do que deve ser 

ensinado, porque a concepção que o aluno tem da sua língua materna e da língua 

estrangeira interfere no processo de aprendizagem e possibilita a criação e o 

fortalecimento de crenças. Elas podem direcionar a um círculo de dizeres que, 

viciosamente, fossilizarão no seu perfil de aluno, mas, principalmente, na sua atuação 

enquanto professor. O quadro a seguir apresenta uma síntese desse tópico: 

 

Quadro 5: Competência Linguístico Comunicativa 

Fonte: Autora (2020) 

4.6 Quanto ao nativismo (falante nativo) 

Dentre os participantes, uma das crenças identificadas é a do falante nativo e 

o ensino da língua espanhola. Apenas um aluno se remeteu ao processo de aprender 

e vinculou-a a dada crença. Por considerar o excerto de muita importância para a 

reflexão a trouxemos para a análise.  

 
Tabela 10: Falante nativo 

 

(MA1) “Não ter contato com um nativo, não estar todos os dias falando em espanhol, ouvindo 

espanhol, me atrapalha” 

Fonte: Autora (2020) 

O aluno afirmou que “Não ter contato com um nativo, não estar todos os dias 

falando em espanhol, ouvindo espanhol, me atrapalha” (grifo meu). Nesse excerto, 
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presenciamos a questão do nativismo, de maneira que essa crença se ancora na ideia 

de que ter o contato com um nativo é o que direciona a melhor aprendizagem da 

língua.  

Destarte, Gardner e Lambert (1972) propõem a existência de tipos de 

motivação: a integrativa (é essencialmente uma predisposição afetiva que envolve 

valores e as emoções para aprender a língua meta) e a instrumental (mantém o 

aprendiz mais neutro e distante, tanto na língua meta como da comunidade que a 

usa). Nesse caso, predomina a instrumental, uma vez, o aluno acredita que o fato de 

não estar imerso no âmbito de falantes nativos “atrapalha” sua eficácia no processo, 

já que ele não está envolvido afetivamente e concretamente e “diretamente” com a 

comunidade da língua e a cultura.  (Grifo meu) 

Outrossim, ao utilizar os verbos no gerúndio, “ouvindo e falando” (grifo meu), 

traz-se a ideia de processo. Dessa forma, o aluno aguça a ideia do método direto, em 

que se aprende que a língua, a partir dela mesma, sem a intervenção da materna. 

Segundo Leffa (1988), esse método tem como princípio fundamental estudar a língua 

estrangeira pelo contato direto com a própria língua estrangeira em estudo e que a 

língua materna nunca deveria ser usada na sala de aula, para se aprender a pensar 

na língua estrangeira.  

Ao finalizar a fala com o verbo “atrapalha” (Grifo meu), o aluno reforça mais 

ainda a ideia de que seu insucesso na aprendizagem da língua pode ser reflexo de 

uma não interação pura na língua meta. Ressalta-se que após muitos estudos e 

prática, é sabido que não é lei ser nativo para ministrar espanhol e muito menos que 

estar em contato com nativos efetivará um aprendizado e domínio da língua mais 

completo. São muitos fatores internos e externos à língua estrangeira que subsidiarão. 

 

4.7 De que forma os conhecimentos adquiridos na graduação podem ajudar 

você no exercício da sua profissão? Você acha que falta algo, o quê? 

 

 Às metodologias utilizadas para se ensinar uma língua 

 

No que se refere às aulas de espanhol, o destaque foi para atividades 

interativas, como a utilização de músicas e vídeos, conforme observamos abaixo.  
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Tabela 11: Metodologias para ensinar/aprender 
 

(FA5) 

 

“a musica né...  ...acho muito legal a musica... e pro-pa-gandas também...” 

(MA1) 

 

“Na questão da didática sempre tá trabalhando a:: oralidade e partindo também da parte 

de gramática porque um completa o outro né trabalhar a gramatica trabalhar a audição 

trabalhar a oralidade são pontos: que eu: acredito que s::ão::... importantes na/no 

aprendizado de uma língua” 

 

(FNA4) 

 

“bom... a aula de língua estrangeira ela tem que se::: exatamente igual ta sendo pra nóis... 

tem situações de gramática que só/num adianta você só fala você tem que pratica::: tem 

que te a pratica da gramática porque se não tive a prática você também não vai aprende 

escreve... tem que te a questão também do ( ) né você tem que ouvi o que você tá... o 

que você vai fala o que você vai escreve tem que sabe ouvi sabe escrevê então a escrita 

e a::: a::: a::: a leitura é essencial na/na língua estrangeira qualquer língua estrangeira...” 

(FA3) 

 

“trabalhar a língua como ela é dentro da sala sem fazer as interferências do português 

CLAro que não tem como a gente fazer totalmen/trabalhá totalmente só a língua... mas... 

seria a prática dela mesma na sala de aula.”  

(FA2) 

 

“os professores - - aliás quase todos que vem - - eles procuram várias dinâmica pra gente 

tá aprendendo com mais facilidade trabalha com música e é muito bom... e assim torna 

o aprendizado mais fácil não é só leitura leitura escrita escrita... ai assim se ele procura 

algo/algum/alguma coisa... uma tecnologia alguma coisa diferente pra gente tá 

aprendendo mais/com mais facilidade.” 

Fonte: Autora (2020) 

Nessa perspectiva, vinculou-se a crença quanto à melhor metodologia para se 

aprender/ensinar uma língua, no qual predominou a ideia de uma aula mais atrativa, 

dinâmica, não sendo essencialmente gramatical ou que aportasse apenas o uso da 

LE.  

Para Almeida Filho, o que orienta a ação do professor é a abordagem de 

ensinar, mas o que permite o ato de ensinar são as competências, dentre elas a 

competência implícita que se destacou nos dados. Para o autor, a competência 

implícita é constituída de intuições, crenças e experiências anteriores.  

Desse modo, “baseados em como nossos professores nos ensinaram ou em 

como aprendemos coisas parecidas podemos já imprimir uma maneira de ensinar 
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orientada por uma abordagem implícita, latente e frequentemente não conhecida por 

nós” (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 20) 

Segundo Alvarez e Silva (2007), o aluno que tenta explicar a melhor maneira 

de se aprender e ser ensinado, está usando sua intuição e resgatando sua bagagem 

cultural, que recebe influência direta da sua organização social.  

No caso dos alunos do PARFOR, a maioria por já atuar como professor, mesmo 

que não específico da língua espanhola, acabam manifestando suas crenças e 

fortalecendo-as, em virtude das ações de sala de aula, hábitos de leitura de mundo, 

bem como políticas de fechamento educacional.  

Destarte, (FA5) acredita que utilizar músicas e propagandas são legais, “a 

música né...  ...acho muito legal a música... e pro-pa-gandas também...”.  (MA1) por 

sua vez, crê que a composição para se ensinar e aprender envolve um leque de 

elementos, “oralidade e partindo também da parte de gramática porque um completa 

o outro né trabalhar a gramatica trabalhar a audição são pontos: que eu: acredito que 

s::ão::... importantes na/no aprendizado de uma língua” (grifo meu). 

A fala desse último aluno, vincula-se aos componentes que formam uma aula 

de línguas estrangeiras, reforçando o que se espera desenvolver nos estudantes: fala, 

escuta, escrita e leitura. Outrossim, vemos integrado no excerto, a ideia de que os 

componentes de ensino são permeados um pelo outro, e assim de caráter integrado” 

“oralidade e partindo também da parte de gramática porque um completa o outro né” 

(grifo meu). Portanto, se o professor organizar os objetivos do que será ensinado, 

poderá vincular duas ou mais habilidades num mesmo tema.  

(FNA4) acredita que a aula e as formas de se aprender e ensinar podem ser 

exatamente como o curso lhes proporciona: “bom... a aula de língua estrangeira ela 

tem que se::: exatamente igual ta sendo pra nóis...”. Dessa forma, ressaltamos a 

perspectiva do âmbito das crenças que são interpeladas pelas experiências. Isso é, 

nessa fala, percebemos que a aluna repetirá vários aspectos do que ela vivenciou 

enquanto aluna de letras/espanhol.  

Ademais, a aluna ressalta que a leitura e a escrita são essenciais: “a escrita e 

a::: a::: a::: a leitura é essencial na/na língua estrangeira, qualquer língua estrangeira”.  

O que inferimos desse excerto é a ideia vinculada aos documentos norteadores de 

ensino de línguas, que apesar de trazerem a perspectiva de ensino-aprendizagem 

centrada no desenvolvimento das quatro habilidades: ler, escrever, ouvir e falar, 
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acabam por direcionar uma política de fechamento à leitura e à escrita, aspecto 

exemplificado no próprio livro didático, que geralmente prima por atividades que se 

vinculem à escrita e à leitura.  

Destaca-se que em relação a algumas dificuldades, tais aspectos podem 

favorecer o desenvolvimento das outras habilidades, porém não podemos 

simplesmente elencar um de mais ou menos relevância, haja vista que ser professor 

de línguas nos exige todas.  

Em contrapartida, (FA3) demonstra ser adepta do Método direto, quando afirma 

que o ideal é “trabalhar a língua como ela é dentro da sala sem fazer as interferências 

do português CLAro que não tem como a gente fazer totalmen/trabalhá totalmente só 

a língua... mas... seria a prática dela mesma na sala de aula”.  

É sabido, que o Método Direto trabalha o aprendizado da língua, por ela 

mesma, sem uso da língua materna. Assim, a aluna acredita que não fazer 

interferências com português seria a maneira ideal, porém, diante das organizações 

do currículo das escolas regulares, há o entendimento de que trabalhar a língua para 

o aluno com intervenções da língua materna, é aguçar o desenvolvimento da 

competência intercultural e o respeito mútuo ao contraste entre a LM e LE.  

Destarte, a aluna que conhece o contexto no qual ensina, refaz a afirmação e 

comenta: “CLAro que não tem como a gente fazer totalmen/trabalhá totalmente só a 

língua...”, pois compreende que há muitas “utopias” no ensino de espanhol no Brasil 

e mais ainda do município de Jacundá. Uma delas é desenvolver realmente o que se 

espera da língua.  

(FA2), por sua vez, diverge de (FNA4). Para a primeira, a leitura e a escrita são 

práticas exaustivas, o que converge para (FA5), no que concerne ao uso de músicas. 

Ela afirma que os professores trazem a dinamicidade. Assim, ela responde que  

os professores - - aliás quase todos que vem - - eles procuram várias 
dinâmica pra gente tá aprendendo com mais facilidade trabalha com 
música e é muito bom... e assim torna o aprendizado mais fácil não é 
só leitura leitura escrita escrita... ai assim se ele procura 
algo/algum/alguma coisa... uma tecnologia alguma coisa diferente 

pra gente tá aprendendo mais/com mais facilidade. (Grifo meu) 
 

Nos destaques do excerto, percebe-se que a aluna acredita que ensinar e 

aprender uma língua é mais fácil quando se opta por tecnologia e recursos didáticos 

diversificados. Acreditamos que, talvez, a sua primeira formação influenciou nessa 

concepção, uma vez que ela é pedagoga e já atuou com as séries iniciais, que 
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geralmente pedem diversas metodologias atrativas para efetivarem o aprendizado 

bem como aguçarem o filtro afetivo dos alunos.  

Assim, de maneira geral, poderíamos sistematizar as crenças quanto às 

metodologias para se ensinar e aprender uma língua: 

 

Quadro 6: Metodologias para se ensinar e aprender LE 

 

Fonte: Autora (2020) 
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4.8   Espanhol como língua que requer dedicação, busca e prática 

Muitos alunos acreditam que aprender uma LE, requer dedicação, busca e 

prática. Nesse sentido, surgiram algumas crenças dos alunos explicitadas a seguir: 

 

Tabela 12: Prática, busca e dedicação para aprender a língua 
 

(FA5) 

 

“eu acho que/eu teria que ter mais tempo... é::: pra estudando[pra praticar... porque o 

tempo é pouco ai a gente trabalha não tem aquele tempo todo pra se dedicar...” 

(FNA4) 

 

“An: minha expectativa era já vô aprende fala espanhol... depois eu observei que não que 

não é questão de sai falando é questão de prática se eu num pratica eu nunca vou 

aprendê não vai ter curso nenhum que vai me ensina se eu num fica praticando... e a 

minha expectativa é deu terminá o curso eu pelo menos entende isso/ou/hoje eu já sei... 

hoje eu consigo lê qualquer texto...” 

(FA2) 

 

“EU vou te falar a verdade o que eu eu to aPRENdendo vou dizer entre aspas o que eu 

to aprendendo MESmo... é praticando é na sala de aula... porque tinha conteúdo que eu 

que eu VI lá mas /se me colocasse pra mim fazer uma prova eu não conseguiria fazer...” 

Fonte: Autora (2020) 

Esse último tópico tem uma grande importância na configuração e no 

entendimento do perfil destes alunos de letras/espanhol do PARFOR, uma vez que os 

excertos explicitam, além das crenças, a vinculação aos seus perfis enquanto alunos 

e professores já em exercício. 

 (FA5) acredita que para efetivar o aprendizado da língua, precisaria de mais 

tempo e prática, “eu acho que/eu teria que ter mais tempo... é::: pra estudando[pra 

praticar... porque o tempo é pouco ai a gente trabalha não tem aquele tempo todo 

pra se dedicar...” (grifo meu). Outrossim a aluna já trabalha e assim como todos que 

compõem essa turma, só se dedica ao curso no período de aulas, fora dele não tem 

a oportunidade, uma vez que possui suas 200h de carga horária no exercício da 

profissão. 

Outro aspecto que chama atenção é que o “tempo é pouco”, uma vez que os 

alunos do PARFOR estudam em regime intervalar, o que significa que as aulas 

acontecem em regime integral. À noite os alunos têm que fazer os trabalhos e as 

atividades. Nesse sentido, concordamos que se dedicar e buscar é imprescindível, já 
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que talvez fiquem lacunas que no dia a dia não serão preenchidos, tampouco depois 

do fim da etapa. 

Para o aluno que já atua, isso ocorre de uma forma melhor, pois estará 

vivenciando a língua e praticando nas suas aulas, para os que atuam em outras áreas, 

só buscando a prática individual. 

(FNA4), por sua vez, acredita que a prática é imprescindível, vemos isso no 

excerto 

minha expectativa era já vô aprende fala espanhol... depois eu 
observei que não que não é questão de sai falando é questão de 
prática se eu num pratica eu nunca vou aprendê não vai ter curso 
nenhum que vai me ensina se eu num fica praticando... e a minha 
expectativa é deu terminá o curso eu pelo menos entende isso/ou/hoje 
eu já sei... hoje eu consigo lê qualquer texto... (Grifo meu) 
 

Há a evidência forte de que somente a prática possibilita a efetivação da LE. 

Assim, a aluna reforça um discurso de que o aluno pode ter o melhor curso, mas se 

não buscar e praticar, não terá sucesso. Além disso, há uma marca preocupante na 

sua fala, quando diz que “hoje eu consigo lê qualquer texto”, já que sabemos que 

aprender uma língua é muito mais que aportar a leitura. Essa fala demonstra o que é 

comum nos cursos de licenciatura, falhas que não são corrigidas por diversos fatores. 

No caso do aluno do PARFOR, um desses aspectos é o tempo que o professor 

formador tem para sistematizar os conhecimentos aos alunos e subsidiar o processo 

de ensino aprendizagem. Isso só reforça essa crença da prática.  

(FA2) também converge para essa crença da língua espanhola que requer 

prática,  

EU vou te falar a verdade o que eu eu to aPRENdendo vou dizer entre aspas 
o que eu to aprendendo MESmo... é praticando é na sala de aula... porque 
tinha conteúdo que eu que eu VI lá mas /se me colocasse pra mim fazer uma 
prova eu não conseguiria fazer... 
 

Na fala da aluna, além da presença da crença da prática, emerge a crença da 

prática no dia a dia, que, nesse caso, é um alerta, já que claramente a aluna não 

conseguiu entender alguns temas que lhe foram ensinados e está formalizando-os na 

rotina das suas aulas como professora. 

Esse é um alerta, pelo fato de que não se sabe ao certo como a aluna está 

vendo tais conteúdos, assim, caso surjam dúvidas e lacunas, será passado para os 

alunos de maneira incompleta. Outrossim, mais uma vez critica-se a questão de tempo 

ao qual os alunos estão em contato com a língua espanhola, já que a discente afirma 
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que houve conteúdos que não aprendeu. Quiçá, se tivesse uma sistematização dos 

conteúdos com mais tempo, se efetivariam melhor os resultados.  

Em suma, percebe-se que nesta crença os alunos entendem que uma língua 

estrangeira que está sendo apreendida, requer prática, como por exemplo, treinar a 

fala, requer busca de aprimoramento, bem como dedicação, assim, acredita-se que 

quanto mais treino, melhor o aluno falará a língua 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa se iniciou devido a minha inquietação acerca da visão que os 

alunos da licenciatura de letras/espanhol do programa PARFOR possuem. 

Buscamos por este trabalho colaborar com algumas reflexões sobre o tema 

mencionado, a partir da identificação das suas crenças acerca do espanhol, bem 

como discuti-las.  

Conforme apresentado ao longo desta dissertação, é possível reforçar a 

importância do assunto abordado, visto que ele pode impactar fortemente no âmbito 

do ensino e da aprendizagem de línguas estrangeiras, especificamente a língua 

espanhola, idioma e disciplina tão marcadamente desprestigiada na educação. 

Conforme mostramos, as crenças podem influenciar em grande parte as futuras 

práticas docentes desses alunos em formação. Por essa razão, pressupomos, 

principalmente, que entender as crenças é aguçar a melhoria das nossas práticas 

enquanto professores de espanhol.  

Entendemos que, neste contexto investigativo, para que haja uma melhoria nas 

nossas práticas, a reflexão é essencial, pois somente ela nos permite desvelar as 

crenças. Não há como mudar o desconhecido, só podemos intervir naquilo que vem 

pelas experiências concretas.  

Os dados obtidos nesta pesquisa não esgotam o assunto, mas contribuem para 

a área de pesquisa sobre o ensino da língua espanhola aos brasileiros. As 

informações e os dados apresentados neste trabalho colaboram, de forma 

significativa, para o campo da Linguística Aplicada, pois os alunos ingressam nos 

cursos de licenciatura de letras/espanhol com um aglomerado de crenças, que, por 

sua vez, influenciam expressivamente na prática pedagógica desse professor de LE 

em formação. Sendo assim, há uma reflexão a mais para a área investigativa de 

crenças acerca da língua espanhola.  

Identificamos a existência de oito crenças, ademais de grandes reflexões 

advindas dessas, a saber: crença quanto à serventia da língua, ao que é estudar uma 

língua estrangeira, à língua fácil, à proximidade do português e do espanhol e a 

presença dos falsos cognatos, ao domínio linguístico comunicativo, ao nativismo, às 

metodologias para se aprender a língua, bem como à dedicação e prática da língua.  
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Nesse sentido, destacamos que as crenças apresentadas não foram mostradas 

em primazia ao que é óbvio no âmbito de estudos de crenças acerca da língua 

espanhola, como, por exemplo, a língua como fácil ou parecida com o português, mas 

um indicativo da necessidade de se ampliar os arcabouços teóricos que discutem-nas.  

Falar sobre as crenças em relação ao espanhol, é dar importância ao 

conhecimento prévio dos estudantes e considerar uma valiosa contribuição na 

formação dos futuros professores de língua estrangeira, pois, conforme afirmamos 

anteriormente, a prática de cada estudante poderá ser influenciada por tudo o que 

vivenciou e por tudo aquilo que ainda vivenciará.  

Destarte, convergindo para a ideia de Barcelos (2004, 2006, 2007), a 

investigação das crenças pode oferecer o preenchimento de muitas lacunas no ensino 

e, consequentemente, em melhorias, além de fortalecer a constante reflexão sobre o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Conhecendo-as, pudemos perceber que essas estão muitas vezes 

relacionadas ao que os documentos oficiais direcionaram na configuração da 

estabilidade da língua espanhola no Brasil, resultados de políticas públicas e que 

desempenham papel crucial na formação de tais crenças, um exemplo, pode ser a 

atribuição de facilidade, que permeia também a ideia de desprestígio do idioma e seu 

ensino. Acredito que para pesquisas futuras poderíamos fazer:  

a) Estudo sobre as crenças de alunos de escolas regulares públicas e privadas, 

para compará-las no ensino e na aprendizagem de espanhol no mesmo nível de 

ensino, com alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II;  

b) Estudo longitudinal sobre as crenças dos alunos durante todo o ensino 

médio, também comparando a perspectiva da instituição privada e pública; 

c) Estudo sobre as crenças da configuração do espanhol enquanto disciplina 

da escola regular, investigando aspectos, por exemplo, em relação à carga horária, 

organização dentro do horário de aula, caráter não reprovativo, dentre outros fatores; 

d) Estudo das crenças de alunos do curso de letras/espanhol, na perspectiva 

fossilizada e na perspectiva de mudança.   

Tais pesquisas poderiam incrementar ainda mais o percurso de resistência e 

dissonância da “minha língua espanhola”. Creio que o primeiro passo está em formar 

professores reflexivos, capazes de pensarem sobre as suas práticas e crenças, de 

não serem meros repetidores tecnicistas, gramatiqueiros, docentes por profissão, mas 
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de refletirem sobre a forma de ensinar, sobre suas escolhas e seu contexto de 

atuação, como vocação.  

Por fim, deixo as palavras daquele que permeou parte da minha jornada de 

professora por vocação, como também representa a “resistência” como “meu 

espanhol”, pois com ele entendo que “ninguém caminha sem aprender a caminhar, 

sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo 

qual se pôs a caminhar”. (FREIRE, 2007) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO/ENTREVISTA 

1. O que te levou a fazer língua espanhola e para quê aprendê-la? 

2. Quais as suas impressões sobre a língua espanhola antes de ser aluno? 

3. O que seria aprender uma língua estrangeira? 

4. Você gosta da maneira como é ensinada? Se não, por quê? Qual é a melhor 

maneira de se ensinar uma língua estrangeira?   

5. Quais eram as suas expectativas ao entrar no curso de letras/espanhol? 

6. Quais problemas você encontrou em relação ao espanhol? 

7. Em que aspectos você acredita ter muita deficiência e o que precisaria de mais 

estudo/prática/implementação para alcançar o perfil de “professor de língua 

espanhola”? 

8. Você já está atuando na área de sua formação? Se sim, quais os problemas 

encontrados (infraestrutural/ metodológico/ interação/ aluno) no ensino da língua 

espanhola? 

9. De que forma os conhecimentos adquiridos na graduação podem ajudar você no 

exercício da sua profissão? Você acha que falta algo, o quê? 

10. Você acredita que já têm a competência linguístico-comunicativa que se espera 

de um aluno formando em letras/espanhol? 

11. Agora você já está na reta final do seu curso, o que mudou na sua maneira de ver 

a língua espanhola? 
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APÊNDICE C- TRANSCRIÇÕES DE ÁUDIOS 

 

CR: assim pra falar a realidade... 

ENTREVISTADORA:   [o que é/o que REalmente foi... 

CR: assim... eu não::...eu não/eu olhei lá letras... mas não::: eu pensei que 

era letras habilitação em espanhol que eu ia sê gra/ é::...ia ter  uma formação de 

português e espanhol...mas ai quando eu cheguei lá que eu fui ver a realidade do 

curso.. é especialização SÓ no espanhol.. 

E.: uhum...... então po/foi essa questão mesmo de/de tu achava que tu ia sair 

com duplo né...  

CR:     [Isso dupla 

E.:  [no caso ia sê o conhecimento de português e:::.. 

CR:    [uhum... 

E.: [entendi...é::: antes de tu ser aluno do/do PARFOR:: qual era a tua 

impressão que tu tinha do:: espanhol? 

CR: pra eu te falar a verdade eu nunca tinha estudado espanhol na minha 

vida ((riu))...  

E.:  [nem... 

CR: [NUNca... nunca tinha estudado  

E.:      [(ensino) MÉdio... 

CR: porque o médio eu fiz o::: eu fiz o primeiro ano do ensino médio eu não 

tinha espanhol... e:::...fiz o segundo e o terceiro eu paguei pra fazer eu fiz magistério 

então eu não conhecia a língua/língua estrangeira espanhol... só inglês... 

E.: só inglês... 

CR: uhum 

E.: é::: pra ti... o que que é aprender uma língua estrangeira? 

CR: ah é um desafio ((risadas))  

E.:                                       [por que? 

CR: pra mim principalmente foi um desafio porque foi MUIto difícil no 

começo... mas aí depois eu fui me apaixonando pelo espanhol... fui vendo como é 

que é... ai::: eu fui aprenden::do apreden::do e agora eu graças a Deus eu... to 

conseguindo compreender um/um porquinho porque o espanhol às vezes você vê 
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uma palavra...pensa que é ah:: isso aqui é a mesma coisa quando você vai ver é 

outra coisa totalmente diferente né.... 

E:                             [uhum 

CR:                              [então... é um grande desafio 

E:                                                                 [aí é onde vêm as pegadinhas... é:: 

pensando de um modo geral... qual é a serventia de aprender uma língua 

estrangeira? de que que ela serve? pra um estudante... 

CR: assim no meu ponto de vista... serve.. por exemplo pra você fazer uma 

viagem pra fora né... num país que fala espanhol... por exemplo pra você arrumar 

um emprego numa empresa que...precise de/de:::... de::/de de um professor que:: 

fala espanhol... ou também:: é.. pra você dar aula numa faculdade ou numa escola 

em cursinhos.. então é muito bom  

E: uhum... é:: você gosta da maneira como você é ensinada e por quê? 

CR: eu gosto... MUIto… assim porque... os professores - - aliás quase todos 

que vem - - eles procuram várias dinâmica pra gente tá aprendendo com mais 

facilidade trabalha com música e é muito bom... e assim torna o aprendizado mais 

fácil não é só leitura leitura escrita escrita... 

E:                            [uhum... só produção de texto né... 

CR: é... ai assim se ele procura algo/algum/alguma coisa... uma tecnologia 

alguma coisa diferente pra gente tá aprendendo mais/com mais facilidade 

E: uhum... é quando tu entrou no curso de letras espanhol qual eram as tuas 

expectativas? que que tu esperava desse curso? 

CR: primeiro ((risadas)) o que que eu esperava... não a minha vontade era de 

entrar numa federal 

E:                 [uhum.. 

CR: né... e/e assim... porque como eu fiz uma::/uma faculdade é::: PARticular 

eu não vou mentir... eu não aprendi quase nada porque era a distância... então 

assim a gente não tinha professor na sala de aula... então eu falei pra mim aprender 

mesmo eu vou ter que passar por uma graduação porque mesmo você tando em 

sala de aula... ((gritos no fundo)) mas tem coisa que você tem que aprender na 

faculdade né... 

E:                                                           [precisa se atualizar né... 
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CR: então assim... na/nessa graduação... eu aprendi muita coisa que:: não 

chega nem aos pés da outra que eu fiz... eu consegui MUIto MUito a/assim crescer 

bastante tanto na sala de aula me ajudou muito... né na sala de aula...então isso foi 

muito bom 

E: mas em relação ao curso... tu tinha alguma expectativa? porque tu disse 

que quando tu olhou tu achou que tu ia sair português espanhol 

CR:                                                     [isso::... 

E:                                     [mas tu tinha alguma expectativa do que tu poderia 

aprender... 

CR:                                                                                                [não...não 

E:                                                                                                     [tu não criou 

nenhuma expectativa...nas disciplinas.. 

CR:                                [não 

E: ta... é::: e quais fora os problemas que tu encontrou em relação AO 

espanhol? 

CR: ah várias ((risadas)) assim o meu/tanto problema na escrita como na 

oralida::de... esses foi um dos grandes problemas... e um problema que eu tinha 

muito grande que eu ainda to conseguindo... resolver ele... eu e/esse problema... é a 

questão de falar em público que eu tenho... eu tinha grande dificuldade mas agora 

até que eu tô conseguindo mais um pouquinho... as vezes eu até conseguia 

fazer::.... por exemplo alguma coisa mas só que quando era hora de falar... era/aí 

que pegava que eu não conseguia falar 

E: uhum...ahn::: isso a aqui não... teve umas que a professora tirou... ahn... 

você já está atuando na sua área de formação né... no caso o espanhol... é::: quais 

são os problemas que tu encontrou no ensino de línguas espanhola? tu já enquanto 

PROfessora 

CR: na escola de/que eu..? 

E: é:::::.. em qualquer ambiente que você já passou.. 

CR:                                 [assim... é VÁrios problemas porque assim... 

primeiro... que tem escola que não valoriza...u/por exemplo a língua estrangeira 

espanhola... OS alunos tem alunos que eles não gostam...  

E:                                         [uhum 
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CR:                              [eles falam ques/pergunta se eles pode optar né por 

não fazer...é::: a carga horária... muito pouca 45 minuto... então não dá/você tem 

que se desdobrar pra poder conseguir::... não dá por exemplo pra você trabalhar 

com uma atividade de oralidade você coloca o aluno pra lê... é ali rapidinho 

passa/passa o tempo e num dá...então é/isso é a carência muito grande...  

E:uhn:: é:::.......de que forma os conhecimentos que tu adquiriu na graduação 

te ajudaram na tua profissão?...... e o que que tu acha que faltô? 

CR: não eu acho que não faltou nada só que assim...é::: eu tive disc/eu tive 

di/di/ algumas disciplinas de/de gramá::tica.. e veio me ensinando de gramática só 

que assim... EU vou te falar a verdade o que eu ap/o que eu to aPRENdendo vou 

dizer entre aspas o que eu to aprendendo MESmo... é praticando é na sala de aula... 

porque tinha conteúdo que eu num/que eu VI lá mas num/se me colocasse pra mim 

fazer uma prova eu não conseguiria fazer... 

E:               [e aí na PRÁtica tu conseguiu... 

CR:                      [na PRÁtica eu to conseguindo... conteúdo que/é::: por 

exemplo objeto direto e indireto eu num::: eu não vou mentir... passava na sala de 

aula... ago:::ra eu to conseguindo aprender...  

E:                      [porque é difícil...é muito difícil  

CR:                                   [((risada)) 

E: é::: hoje né:: vocês já tão mais ou menos no sex::to sé::timo período... se 

acredita que já tem competência linguístico... comunicativa que se espera de um 

aluno de espanhol? 

CR: na/na/lá no curso? sim...  

E: é do/na/no caso quanto aluno 

CR:                        [uhum 

E:                                             [o que se acha que tu já tem ( )  

CR:                                      [eu f/eu creio que sim... 

E: é::: agora uma etapa final... o que que mudou do/da/ da aluna Criseana... o 

que que mudou as tuas expecti::vas em relação ao cur::so... o que que mudou a tua 

forma de pensar a esse em relação a esse curso? 

CR: assim o que mudou... 

E:                             [se é a maneira de ver de entender a língua espanhola 
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CR: assim agora eu to conseguindo compreender mais por exemplo teve 

conteúdo que eu tive nas primeira disciplina... hoje o professor chega relembrando 

as/ re/RElembrando a sala dá um repassezinho... eu consigo compreender... outra 

coisa eu não...... não me identificava muito com o espanhol... primeiro porque eu 

nunca tinha estudada né aí depois que eu fui conhecendo eu fui a/gostando fui me 

apaixonando pelo espanhol...  

E: uhn::: é::: mas no caso::::.... quanto a experiência... né... que tu passou já... 

todas essas etapas... o que que tu acha que:::: tu pode ter PENsado no iNÍcio do 

curso... e que agora tu sabe que NÃO é daquela forma em relação ao espanhol? 

alguma coisa seja na/na/na gramática alguma coisa que tu achava que:: quando tu 

entrô tu pensava isso mas quando tu saiu... 

CR: assim é:: 

E:              [(então) já tava no final né... 

CR:                           [os/os falsos amigos principalmente né porque eu olhava 

uma palavra não é isso aqui às vezes eu nem ia lá procurava a tradução do que 

era... na (...) 

E:   [mas o que que tu acha que te levava a fazer isso... pegar e não traduzir? 

CR: é porque assim... a gente tinha... eu pelo menos nu/a fala assim espanhol 

é fá::cil é quase igual português aí a gente foi ver... eu/eu mesmo fui  ver que é 

totalmente diferente 

E:         [aí nos falsos cognatos você caiu a ficha né 

CR: ((risadas)) eu falei não tá aí onde é que/que a gente se engana né... 

E:                                                                                                         [e muito....  

CR: porque assim a gente vê uma palavra não isso aqui é igualzinho... 

quando você vai ver é totalmente diferente então aí que... 

E:                                                        [que tu percebeu que o/o buraco é mais 

embaixo ((risadas)) é isso... 

 

 

Transcrição do áudio  

Entrevistadora: o que te levou a fazer língua espanhola? 
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J: olha primeiro fo::i ter um curso de língua estrangeira que hoje... né a gente 

precisa né principalmente professores... e o outro motivo foi a::: necessidade de 

profissionais na área/nessa área no município... 

 

E: uhn... 

 

J: (...) de Jacundá que é onde eu trabalho 

 

E: é:::::... quais foram as tuas impressões sobre a língua ANtes de ser aluno? 

 

J: olha eu::::... a/a língua espanhola me encanTAva só que assim... eu 

imaginei que::: seria bem mais fácil por s/por achar que... é um/e:::::ra uma língua 

muito parecida com o português 

 

E: uhum::... é::: pra ti o que seria aprender uma língua estrangeira? 

 

J: pra mim eu acredi/é::: é dominá e conseguir comunicar-se a partir dela com 

ela... 

comunicação... 

 

E: no caso do espanhol... né... é:: pra que que serve Essa língua estrangeira 

no teu contexto? 

 

J: pra o meu trabalho... eu precisava de uma formação nessa área porque 

inicialmente eu iniciei com a disciplina.. é::: por falta de professores né no município 

e como a/a o município já ofertava a disciplina e eu tinha feito língua portuguesa 

LEtras português e então eu assumi umas turmas e aí eu/houve essa necessidade e 

o PAFOR veio com o curso e então foi uma oportunidade 

 

E: é:: qual seria a melhor maneira de:: ENsinar uma língua estrangeira? 

 

J: Olha eu acredito que::: - - eu nem sei te responder como - - mas pra MIM... 

assim... de forma mais num sei se sintética é::::... trabalhar a língua como ela é 
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dentro da sala sem fazer as interferências do português CLAro que não tem como a 

gente fazer totalmen/trabalhá totalmente só a língua... mas... seria a prática dela 

mesma na sala de aula 

 

E: é:: quanto tu entrou no curso? Quais eram as tuas expectativas? Enquanto 

aluno.. 

 

J: ((riso breve)) 

 

E: ((riso breve)) 

 

J: As minhas ex/expectativas era:: aprender mesmo assim de... entrar em 

contato de/é:::: exclusivamente com ela... que eu teria os professores todos 

formados na disciplina ou pelo menos que dominassem bem a língua como eu 

encontrei... né e a minha/ah::: e que eu aprendesse rapidamente porque por ser 

pare/ por aCHAR que fosse parecida com a língua portuguesa eu achava que eu 

aprenderia rapidamente... 

 

E: ((riso)) 

 

J: [e não foi o caso ((riso breve)) 

 

E: é::: como tu já disse que traBAlha... e também enquanto aluno quais 

problemas tu encontrô em relação ao espanhol? 

 

J: olha... é::: a aprendizagem da... oralidade... MUito difícil 

 

E: ((riso breve)) 

 

J: a oraliDAde assim me pegou mesmo porque a escri::ta a leitu::ra eu achei 

muito mais fácil mas a oralida:::de.... ela é meio complicada 
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E: é::::... tu já tá atuando... né como professora de espanhol então QUAis 

problemas tu 

encontrô no ensino... de língua espanhola? 

 

J: é::::... (ahn) 

 

E: [tu pode falar no/no geral que 

 

J: [o/os problemas eu encontrei 

 

E: [ahn é em um âmbito de sala da aula... no geral (de infraestrutura tudo) 

 

J: é:: a dificulDAde/inicialmente a dificuldade de material::: de-po::is/é 

disponível pra que a gente trabalhasse os componentes totais da língua né E 

ESpecialmente oralidade e:::... acho que isso só os materiais a disponibilidade dos 

materiais 

 

E: ahn::::: de que forma os conhecimentos adquiridos na:: graduação... te 

ajudaram... na tua... atuação e o que que tu acha que faltô 

 

J: olha eu sempre acreditei que a universidade é um::: ambiente em que os 

alunos precisam buscar... e aí assim o curso me ofertô muito e eu também sempre 

fui uma aluna que busquei muito então... para a atuação em sala de aula o curso 

veio me o/me ofertô a base mesmo daquilo que precisa ser ensinado e a gente vai 

busca::ndo ((5:00)) buscando buscando sempre aprendê mais estudando FOra... 

 

E: [uhn:::::: 

 

J: [né da turma... e... a gradução/o curso de:::/ o curso PAFOR de Letras 

espaNHOL só tem contribuído 

 

E: ((riso breve)) É:::... tu acha que tu já tem a competência em linguística e 

comunicativa que se espera de um aluno formando em espanhol? ((riso)) 
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J: AINda não... ainda não TEnho mas tô buscando sempre 

 

E: uhum::: ahn::::... agora que já tá na etapa final... o que que mudou na tua 

maneira de ver o espanhol? Que tá né quase formando... então que que mudou da 

alu::na do primeiro/da primeira etapa pra aluna que já está agora na reta final? 

 

J: a prática pedagógica.... mudou muito porquê::::: a::/o curso tem a ofere/a 

ofertar/é 

oferecido ferramentas pra que eu trabalhasse melhor em sala de aula... isso 

é/fo a:::/a/ a mudança na minha prática pedagógica foi significativa agora já pro/que 

eu já adquiri 

bastante conhecimentos e:: tem me ajudado mais na atuação em sa/EMBOra 

ainda precise aprender muito ((riso breve)) 

 

E: [((riso breve)) é isso... 

 

 

Transcrição de áudio 

ENTREVISTADORA: é::: tu:::... quando tu se inscreveu no PARFOR::: né... o 

que que te levo a/a fa/a/fazê essa escolha pela língua espanhola.. o que que te levo 

a fazê espanhol?... 

A: bom na realidade eu me inscrevi achando que era PORtuguês... 

E:                                                                                        [uhn::: 

An: nã/ que não era não que era... que seja espanhol mais ai dePOIS que eu 

comecei estuda eu achei interessante... eu gostei da::: da::: da língua é uma língua 

que não é muito difícil é um pouco confusa... mas não é difícil... então isso me 

estimulo a continua fazê uma coisa diferente... 

E: é:::.... antes de tu ser aluna né::: antes... antes mesmo de tu se inscrevê 

pro PARFOR... que que tu pensava sobre espanhol que que tu achava desse 

idioma? 

An: ah eu sempre achei assim uma língua romântica... 

E:                                                                    [ahn::: 
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An: ... sempre gostei de cantores espanhóis... na realidade é::: eu achava que 

era cantores espanhóis depois de estudá foi que eu descobri qu/ca/que tem 

castelhano 

E:                                                                                                       [ahn:::  

An: .... que tem dinamar::: dinamarquesa -- não é isso? 

E:                                                    [ahn::: 

An: então::: mas eu sempre gostei de/de músicas espanholas e/eu acho muito 

linda essa/essa parte do espanhol... 

E: é:::... no... no teu CAso... né... pensando na tua realidade pra que que tu 

acha que serve aprende uma língua estrangeira? qual a serventia? 

An: hoje nu::: olhando pro lado::: trabalho mesmo é/é muito importante te uma 

segunda língua ou até a terceira língua porque o mercado de trabalho exige muito 

isso e::: eu me lembro muito bem de uma amiga que disse que deixo de ganhar SEte 

mil reais POR semana porque ela não sabia espanhol precisava de uma/de uma 

pessoa na Vale só pa se passa uma semana traduzino o espanhol po pessoal de lá 

po gerente e ela perdeu essa oportunidade eu falei pra ela que no dia que 

aparecesse a oportunidade que eu ia fazê... 

E: [uhn::: ((risos)) meu Deus né absurdo né 

An: sete mil reais por semana né 

E: ... (não acredito)... é:::... no caso::: tu gosta da maneira como tu é ensinada 

e por quê? no caso da graduação... 

An: eu GOsto eu gosto porque sempre nenhum professo é igual cada um tem 

a sua maneira tem aquele que puxa mais da gente... tem aquele que deixa a gente 

mais a vontade mais toda/todo o ensino que nós temos lá... 

E:                                                                   [tudo é aprendizagem né?  

An: é bom demais... é tudo é/é maravilhoso... 

E: tudo é nOvo.... é:::... quando tu entro no curso né::: ai obviamente tu falô 

que quando tu se inscreveu tu pensô que era português ai de repente tu entro no 

curso começo as disciplinas de espanhol... 

An:     [uhn... 

E: quais foram as tuas expectativas... em relação ao curso como um todo? 

An: de cara eu achei que eu já ia aprendê fala espanhol... 

E:        [uhn... 
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An: minha expectativa era já vô aprende fala espanhol... depois eu observei 

que não que não é questão de sai falando é questão de prática se eu num pratica eu 

nunca vou aprendê não vai ter curso nenhum que vai me ensina se eu num fica 

praticando... e a minha expectativa é deu terminá o curso eu pelo menos entendê 

isso/ou/hoje eu já sei... hoje eu consigo lê qualquer texto.. 

E:                                                       [tu consegue... 

An: ... e sabe o que tá falando nos textos 

E: uhn... é:::... no teu caso de aprendizagem né::: dentro do processo de 

aprendizagem quando tu já começo a/a lida::: ali com leituras de tExto atividades... 

qual foi os problemas que tu encontro que tu acho assim que foi um/um CARma pra 

ti na tua aprendizagem? 

An: essa questão de fonemas mesmo... questão do "de" do "chê" que é que 

as vezes uma/uma nação fala diferente da outra aí/isso as vezes confunde um 

pouco então a gente tem que observa bastante pra saber o que que ele tá falando 

porque as vezes ele tá falando exatamente o que eu to entendendo mais:::... com 

outro som::: 

E:                                                                                   [uhn... 

An:                                                                                       [né a questão do 

fonema 

E:                                                                                                            [no caso 

a questão da oralidade  

An:   [isso é que me deixa mais assim apreensiva mais se você presta bem 

atenção você consegue identifica... 

E:                  [ahn.... ah::: pra ti né agora tu já ta quase terminando o curso 

tu/atua pretensão é te/né uma graduação em língua estrangeira como que tu acha 

que deve se uma boa aula de língua estrangeira? 

An: bom... a aula de língua estrangeira ela tem que se::: exatamente igual ta 

sendo pra nóis... tem situações de gramática que só/num adianta você só fala você 

tem que pratica::: tem que te a pratica da gramática porque se não tive a prática 

você também não vai aprende escreve... tem que te a questão também do ( ) né 

você tem que ouvi o que você tá... o que você vai fala o que você vai escreve tem 

que sabe ouvi sabe escrevê então a escrita e a::: a::: a::: a leitura é essencial na/na 

língua estrangeira qualquer língua estrangeira... 
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E: é:::... no caso... o que que tu acha em que aspecto... 05:00 em que 

aspectos você acredita... ah::: que tu precisaria de mais estudo:::... prática::: ou 

alguma mudança infraestrutura no curso que tu tá fazendo? 

An: eu preciso de mais prática... e de/ mais é uma coisa minha mesmo não é 

do curso não porque o curso oferece bastante inclusive deixa várias apostilas pra 

gente te né em casa minha questão mesmo é prática mesmo é força de vontade 

de/da minha pessoa não do curso... 

E: ah::: tu não tá atuando ainda não né na tua área? é::: mais no caso quando 

tu::: tu pensa né em atua o que que tu acha que tu vai encontra né de problemática 

pensando na disciplina de espanhol porque cada disciplina é... reque uma realidade 

pra prática... no caso da língua espanhola o que que tu acha que tu vai encontra de 

dificuldade quando professora? 

An: i::: na língua espanhola eu creio que a única dificuldade que todos os 

professores tem é a questão do tempo... quarenta e cinco minutos apEnas pra tu 

ensiná o aluno é pouco tempo tem que decidir se tu copia ou se tu explica... então 

eu creio que essa é a maior dificuldade não só minha mas eu creio que de todos se 

fosse pelo menos dez horas pra que uma aula tu explica e a outra  

E:                                          [prática né... 

An:                                            [pratica eu acho que o aluno aprenderia bem 

melhor... 

E: ah::: de que forma os conhecimentos que tu adquiriu na graduação podem 

te ajudar né no exercício da tua profissão? e se tu acha que falto falta alguma coisa 

o que? 

An: pra mim fico bom principalmente como eu trabalho com geografia também 

quando eu vou falar dos países latino então hoje eu tenho assim um desarrolho BEM 

MElhor::: 

E:   [uhn... 

Na: pra explica pros meninos do que antes antes eu falava tecnicamente hoje 

não hoje eu já exploro mais então pra mim 

E:    [da cultura... 

An: essa parte é muito mais interessante me ajudou muito muito... 

E: até na prática da geografia no caso né::: 

An: pois é exatamente na prática da geografia me ajudo a/a ( ) 
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E:                                                              [mais assim tu acha que falto alguma 

coisa até agora do que tu já fez tu acha que falto alguma coisa que te ajudaria na 

formação? 

An: NÃO... falto nada não não... 

E:                       [o/o/o básico tu teve 

An:                     [o básico eu tenhO o que falta é de mim mesmo não é do 

curso... 

E:                                                                                     [ahn... ah:::... tu já 

ta/você já tá em qual período? 

An: no sexto período... 

E: faltam quantos? 

An: falta só dois... 

E:               [pois é faltam dois períodos pra tu termina... tu é uma aluna no 

caso fOrmando né finalizando letras espanhol tu acha que tu já conseguiu a 

competência linguística ou seja tu/co/tu consegue é::: se comunica em diversas 

situações adequando o discurso àquelas situações em espanhol...  

An:                                        [não... 

E:                                     [tu acha que tu já atingiu isso? 

An:                                         [não... ainda não... 

E:                                              [se fosse pra tu é::: é::: classifica como que tu 

acha que tu estaria ou está? 

An: bom eu ainda não consegui porque como eu disse é questão minha 

mesmo do interesse meu mais se eu conversa com qualquer pessoa falando 

espanhol eu entendo tudo o que ela tá fala talvez eu não consiga me de-sen-volver 

diretamente no espanhol PRA passa pra ela o que eu quero mas algumas coisas eu 

passaria então eu me colocaria assim... 

E:                                                                                              [POR EXEMPLO 

mantê/manter uma conversa direta seria isso tu/tu entenderia 

An:                                                      [entenderia... 

E:                                                           [MAS é tu não conseguiria talvez 

articular tudo? 

An:                                                                                                    [passar 

totalmente não... 
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E:                                                                                                       [totalmente 

não né... ah:::: ai agora já tá na etapa finAL do curso... o que tu acha q/que mudo na 

tua maneira de vê o espanhol LÁ do inicio Antes de entra no curso po espanhol 

agora que tu já tá terminando e já experinciô a língua? 

An: pra mim o que mudo foi... foi::: a questão mesmo do aprendizado 

porque::: quando eu comecei eu achava que era só maravilhas depois foi que eu fui 

observa que também não é tão a/maravilhoso o espanhol também é quAse um 

português questão a gramática é muito diferenciada é::: a língua diferenciada assim 

como aqui no Brasil também que/não é porque é português que todo mundo fala 

igual... 

E:                                                                [uhn... 

An: então::: isso pra mim HOje já dá pra mim faze um diferenciação mas eu 

sinto aINda que é uma necessidade Ainda de aprendizado mais ainda mais de 

MIM... 

E:                                                                                           [ma/é mais no caso 

é::: quando tu por exemplo agora tu já teve esse contato...  

An:                                                      [uhn... 

E: se alguém chega pra ti e fala aquela frase clichê que o espanhol é fácil o 

que tu responderia? ((ri)) 

An: ((ri)) nem tanto ((risos)) 

E: hoje não da pra... 

An:               [não não é tão fácil assim porque antes eu achava que era SÓ 

pega a palavra e compara com o português que seria a mesma coisa hoje não hoje 

eu já sei que existe os falsos amigos né ((ri)) 

E:                  [ahn que não são amigos né... 

An:                                                             [que não são amigos então a 

realidade é que::: não é tão fácil como a gente pensa e::: como toda disciplina exige 

um pouco de atenção mas espanhol a atenção dela é dobrada porque como as 

palavras parecem com o português a gente pode ca/acaba cometendo gafes ai 

que... passar despercebido por situações que a gente já viu no começo sabe que tá 

errado e se a gente persisti a gente vai passa por situações que possam leva a 

gente a/a não te/não te coragem nem olha pro lado...  

E:         [ahn... é isso... 



125 

 

 

 

Transcrição do áudio  

ENTREVISTADORA: o que que te levô... a::/a fazê a língua/ehn o curso de 

língua espanhola? 

A: bem um: dos primeiros motivos... a/a que me levou a escolher fazer o 

PAFÓ foi GOstar de/da área de linguagens né... trabalhar com língua conhecer a 

língua eu acho fanTÁstico e me::: me apaixonei pela/pelo espanhol VENdo o 

trabalho de outros colegas... e:: por oportunidade no município em poder trabalhar 

com essa língua eu busquei me aperfeiçoar mais  aprimoRAR o/o pouco de 

conhecimento que adquiri sozinho investigando tão falei agora chegou o momento 

de... firmar esse conhecimento com uma graduação e eu optei pelo PAFÓ (...) 

E: é:::... antes de tu ser aluno né do PAFÓ antes de tu ser aluno quais eram 

as impressões que tu tinha do espanhol que que tu pensava sobre o espanhol? 

A: sempre:::... sempre teve:: muitos mitos em relação a/a... a questão da 

língua espanhola... ah quem sabe falar português sabe falar espanhol porque são 

línguas: parecidas né a:: quem fala espanhol também fala/tipo esses exemplos 

assim então essas CRENças essas/ esses MItos eles na verdade são línguas 

PRÓximas né são língua meio que irmãs assim posso dizer... mas elas têm as suas 

peculiaridades né... cada uma tem a nossa língua portuguesa tem o inglês tem o 

espaNHOL também tem e::... mais ou menos isso 

E: uhum é::: pra ti... o que que seria aprendê uma língua estrangeira 

independente de que língua é essa o que é aprendê uma língua estrangeira pra ti? 

A: apren/o que é aprendê uma língua estrangeira?... a minha concepção de 

aprender uma língua estrangeira seria conhecer tanto a parte da questão cultural 

como também a questão oral como também a questão gramatical que são pontos 

distintos... é:::... então... num vou dizer que TER o domínio toTAL mas ter um 

domínio meio que parcial da língua seria Aprender a língua né saber diferenciá é 

isso aqui é formal isso aqui é/é informal isso aqui eu conSIgo me comunicar até esse 

ponto porque quando nós falamos em língua estrangeira nós sabemos que por não 

estarmos praticando todos os dias é:: às vezes nós ficamos mais na parte da 

gramática 

E: [é verdad 

A: e aí dificulta a questão do falar então aprender seria conhecer todas as 

peculiaridades e saber também o ato de comunicação 
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E: aham:::::... ((estala a boca)) você gosta da maneira como tu foi ensinado e 

por quê? 

A: ensinado em relação a 

E:     [no teu curso tu gosta da maneira como tu foi ensinado? 

A: SIM sim eu gosto... gost/gosto e:::: a/as metodologias são sempre voltadas 

pra esse tipo de prática né trabalhar a questão formal gramática trabalhar a 

oralidade trabalhar INferências trabalhar aspectos culturais então... ISSo eu tive no 

curso de espanhol sim  

E: é:::... ((estala a boca)) qual a melhor maneira quer tu acha que:... que seria 

de INsinar uma língua estrangeira né agora não é o aprender o ENsinar... que que tu 

acha que é o ideal pra ensinar uma língua estrangeira TEm que tê 

A: o ideal no sentido de didática? 

E: É de TUdo o que que tu acha que é iDEAL na hora de ensinar uma língua 

estrangeira mas eu creio que é melhor tu responder no sentido da didático mesmo... 

TU enquanto professor de línguas o que que tu acha que é ideal? 

A: seria ideal... bem eu acho que... em relação ao trabalho do professor o 

ideal seria mostrar essa/esses pontos pros alunos que eles trazem de casa 

essas/essa falsa crença de que quem fala português fala espanhol esse seria um 

dos primeiros pontos a ser esclarecido e a questão da didática sempre tá 

trabalhando a:: oralidade e partindo também da parte de gramática porque um 

completa o outro né trabalhar a gramatica trabalhar a audição trabalhar a oralidade 

são pontos: que eu: acredito que s::ão::... IMportantes na/no aprendizado de uma 

língua 

E: é:::::... quando tu quando tu:::... foi entrá no/tu/tá tu foi lá se inscreveu no 

PAFÓ... 

A:                                                                     [sim 

E: fico/aí tu fico na exPECtativa porque tu ia 05:00 começá uma nova 

graduação 

A:                                                                 [sim 

E: quais eram essas expectativas antes de tu entrar no curso? efetivo mesmo 

porque até então tu se matri/fez o procediMEnto né foi/teve a seleção e ficou 

aguardando de repente veio as primeiras disciplinas quais eram as tuas expectativas 
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em relação ao CUrso específico né em relação ao espanhol quais eram as suas 

expectativas 

A: as minhas expectativas em relação ao espanhol eram sempre:... boas né 

pra ser algo novo algo novo que eu vô tá aprendendo e... os professores que eu TIve 

no PAFÓ... todos eles supriram a minha expectativa até porque eu sou:: um 

profissional que eu aguardo priMEIro o professor mostrar o que ele tem pra me/me 

oferecer 

E:                                                               [que busca né 

A: à medida/à medida com que ele vai me mostrando eu vou buscando vou 

buscando vou vendo o que que eu necessito se ele não está me oferecendo é::... 

ALgo que eu acho que ele poderia me oferecer mais eu vou a parte... professor e 

assim o senhor poderia me indicar isso e isso então as minhas expectativas sempre 

foram boas mas eu também tinha uma/eu não conhecia o PAFÓ:: ouvia falar e que 

imaginava que eu ia fazer uma prova um seletivo 

E:[pra podê 

A: pra podê ingressar e aí pra minha... surpresa é um/um seletivo:/a seleção 

quem faz se eu não me engano é a secretária de educação 

E:                              [sim 

A: que escolhe os profissionais mas eu sempre tive boas expectativas em 

relação ao ensi:no aos professores 

E:[a tudo né...  

E: é::::::... aí tá você entra no curso começá a estudar que problemas tu 

encontrou... já nesse percurso porque você já tem um/uns cinco períodos/seis 

períodos né 

A: sé/vamos pro sétimo 

E: [pro sétimo... que problemas tu encontrou em relação a esse espanhol? 

A: ao espanhol eu encontrei dificuldades em:::... em f::::... falar falar... falar 

como eu esperava no caso a questão do:::... eu não sou nativo então nós temos as 

variantes então cada variaç/cada va/é: região tem a sua variação então escolher 

uma variação que fosse mais adequada ou mais próxima daquilo que eu acredito 

que seja o espanhol acho que foi bem por aí... 

E: [questão da oralidade 

A: da oralidade 
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E: é::::... ((estala a boca)) tu já tá atuando né ó tu já tá atuando que problemas 

tu encontrou em relação ao ensino tu já na função de proFESSOr é que problemas 

tu encontrou nesse ensino de espanhol? 

A: é::... 

E: de tudo 

A: vou ser sincero 

E:[tu pode falar de tudo 

A:eu vejo como professor de escola pública... é: algumas pessoas dizem que 

tem alunos que não querem aprender... e outras dizem que aluno sempre quer 

aprender mas eu vejo ainda uma barreira em relação a isso porque nós temos sim 

alunos que querem aprender e temos aqueles que não estão nem a fim... você faz 

uma sequência didática elabo:ra o final de semana se plane:ja tudo direitinho 

quando você chega lá pra aplicar você não recebe... e OUtro ponto negativo em 

relação ao ensino do espanhol que eu vejo é:: a questão da carga horária... por sê 

apenas quarenta e cinco minutos quando você começa a falar quando os alunos 

começam a TER interesse dentro do que tu tá proporcionando a aula acaba... então 

nós ficamos meio que... limiTAdos em fazer um bom trabalho... fazer um bom 

trabalho não fazer é: com que os alunos se interessem pela aula pelo pouco tempo 

E:                         [mais tu acha que: que:: isso também tem a ver... por causa 

de um discurso superior de menosprezo em relação à língua 

A: SIM sim 

E: [que parte do/da própria:/da PRÓPRIA EDUCAÇÃO 

A: exato da própria educação 

E: [tu acha que existe isso? 

A: que... quem/o espanhol é parecido com o português quem fala português 

também consegue entender espanhol e a supervalorização também da língua 

inglesa... né essa SUpervalorização da língua inglesa em detrimento/em relação 

a/ao espanhol eu ainda vejo que o inglês é mai/se sobressai e o espanhol fica... AI é 

bem pa/pra aprender espanhol se é parecido com o português e a gente sempre 

volta quando a gente faz esse tipo de... de: comparação 

E: é:::: ((estala a boca)) em relação a/a infraestrutura... num:/num teve nada 

A: a escola que eu trabalho sempre/ não assim a infustuj/estrutura eu acredito 

E: [(sede) de materiais de apoio suporte tu acha que... 
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A: materiais sempre/assim eu sempre tive né bons coordenadores e sempre 

que solicitei... eles estavam a postos né caixa de som né data show né essas coisas 

assim material extra pra fazer oficina pros meninos sempre tive 

E: é:::: de que forma os conhecimentos que tu adquiriu na 

graduação 10:00 POdem né te ajudar no teu exercício enquanto professor... e:: se tu 

achar que faltou algo o quê? 

A: não posso nem dizer que faltou ALgo ainda porque:: ainda tenho alguns 

períodos... é::... repete por favor 

E: de que forma tudo que tu viu até agora te aJUda nessa/nesse teu exercício 

enquanto professor? 

A: ...é:: hum:::... todos esses conhecimentos:: realmente me ajudaram 

bastante porque eu tinha uma outra visão em relação à língua espanhola... então 

assim saber a imporTÂNcia do espanhol pra nós brasileiros que fazemos fronteira né 

com/com/com eles sabê um pouco mais da cultura deles um pouco mais dos seus 

hábitos um pouco mais da língua ME ajudou a perceber que eu não preciso ensinar 

só gramática mas eu posso trabalhar a oralidade eu posso trabalhar... hum: a 

audição eu posso trabalhar contos eu amo trabalhar contos em espanhol muito 

gratificante e prende a atenção dos alunos e aí a gente vai fazendo uma análise das 

pronúncias é:: como ela se diferenciam né a questão... do éle double por exemplo é 

uma delas que a gente quando trabalha com (vídeo) a gente analisa e também 

músicas  então me ajudou bastante sim a ver... 

E:                       [a questão metodológica né 

A: metodoló::gica exatamente novas metodologias recursos tecnológicos 

como ferramentas de ensino também 

E: é::: tu: acha que tu já tem né já tá no/no::... entrando no sétimo período tu 

acha que tu já atingiu a competência linguística comunicativa por exemplo em 

diversa/né o que seria essa linguística comunicativa diversas situações tu consegue 

manter um diÁlogo do formal ao informal em espanhol pondo em prática a oralidade 

tu acha que tu já co/a/chegô né nessa competência que é esperado de um aluno 

formando em letras espanhol? 

A: eu acho que eu ainda tô dos quarenta por cento ainda preciso muito 

melhorar essa prática... de comunicação 

E: no TEu caso que que tu acha que/que atrapalha atingir essa competência? 
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A: no meu caso é trabalhar com outra língua estrangeira 

E:  [inglês né no caso 

A: no caso E também é:::... como é que eu vou dizer... não ter::: contato com 

o nativo também me atrapalha NÃo estar todos os dias falando em espanhol e 

ouVIndo espanhol me atrapalha então algumas palavras eu ainda desconheço e 

algumas derrapadas em relação ao que é formal e o que é informal ainda me 

atrapalha então eu acredito que eu esteja nos quarenta por cento... mais... é:: se nós 

estivé/eu acredito que se nós tivéssemos uma hora e meia de aula de espanhol e::: 

eu colocasse MEtas e turmas a faLÁ espanhol ouvir espanhol eu acredito que eu 

estaria um pouco mais avançado uns cinco por cento 

E: entendi... a última ((risos)) cê já tá nas etapas finais... né o que tu acha que 

mudou na tua maneira de ver o espanhol daquele aluno do início do curso pro aluno 

que está agora num/numa reta final já indo pra um TCC mudou alguma coisa da tua 

forma de ver o idioma de uSÁ-lo de: entendê-lo como um idioma que não é o t/na tua 

língua materna 

A: se mudou a minha primeira concepção em relação 

E: [SIm 

A: mudou sim porque eu também era um dos que acreditava que:.. o:/o::... 

quem fala português fala espanhol e é totalmente contrário hÁ uma questão... é::... 

de:... como é que eu vou diZÊ aquela questão da:: TOnalidade o tom a rapidez é 

meio que/que a FOrma de pronúncia mudou sim que a gente dizê que português é 

igual ao espanhol ou quem fala português fala espanhol é mentira TOtalmente 

mentira 

E: [em relação por exemplo:: ao falsos cognatos 

A: porque a questão fonética é muito diferente... aos falsos cognatos em 

relação à questão... da/da/de algumas proNÚcias que são né tem/tem três quatro 

opções... você pode escolher uma... mais ou menos isso 

E: ok 

A: meu Deus será que eu respon... 

  

ENTREVISTADORA: a primeira pergunta é... o que que te levô a fazê língua 

espanhol? 
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HI: então de inicio foi aquela mesma...duvida que muitos tiveram né... achando que 

era... pra trabalhar com letras...  

E: por-tu-guês::: 

HI:  i/isso:::... AI depois...a gent/é::: foi tirado as duvidas... e... eu:::: de certa forma... 

tendo entrado::: achando que era uma coisa e depois foi outro/mas pra mim foi 

MUIto bom porque:::... hoje assim::... é::: é ate uma forma de::... poder viajar::: pra 

outros lugares se tivê oportunidade e já entender um pouco da língua... 

E: então no/no/no teu caso quando tu se escreveu no (Parfor) tu também achava 

que era português...licenciatura em português...  

HI: iss::: NÃO eu achava que poderia trabalhar com literatura né... 

E: [português no caso... ser habilitado.. 

HI:    [isso... 

E:        [português tendi... 

E:            [tira uma dupla habilitação... 

HI:             [is:::so...  

E:                  [era letras e português... 

HI:                  [isso:::... 

E:                       [e língua espanhol... 

HI:                      [isso/espanhOla... 

E: entendi... é::: antes de tu ser Aluna né...do (Parforl)... quais eram as suas 

imPREssões da língua espanhola o que/assim pra tu ouvir falar no espanhol o que 

que tu i-ma-ginava...   

HI: ((risos)) então eu ima-gi-nava que::: era muito fÁcil... ((risos))... porque têm 

muitos palavras que são parecida com português né... ai eu achava que::: era fácil... 

E: [era fácil:::... 

HI:  [que eu poderia ((risos))... parece...   

E:      [já devia saber porque falava o português....  

HI:           [isso... justamente... só que não é... 

E: uhn... 

HI: é muitas coisa que é completamente diferente né?... 

E: uhn... 

HI: entÃo::: eu acho que... 

E:     [tu já tinha tido contato com espanhol antes... 
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HI:       [não... 

E:           [dessa graduação? 

HI: não::: eu já/ti/as vezes a gente pega algum livro que tem né... 

E:              [uhn... mas mesmo ensino médio tu não teve contato? 

HI:                       [não...nunca tive... 

E: é:::... pra TI o que que seria aprendê uma língua estrangeira?... que/ que é saber 

uma língua estrangeira? 

HI: ah... hoje eu acho assim que é um/ é::: uma oportunidade a mais né?... 

E: uhn... 

HI: de você podê consegui até outro serviço... 

E: ah sei:::.... ahn:::: você gosta da maneira como é ensinada? POR que? no caso 

do curso já né... 

HI: eu gos:::to sim....porque:::: tem muito interesse nas partes dos professores né? 

E: uhn... 

HI: então...eu acho muito legal isso... 

E: uhn... ah:::... qual a melhor maneira que tu acha que/que seria de/ensinA uma 

língua estrangeira?... TU/POde...e/imagina tu enquanto aluna ou/enquanto 

professora/o que que tu acha que tem que... né/tê nessa/ nessa aula de língua 

estrangeira pra facilitar essa apren-di-zado... 

HI: eu acho::: a musica né... 

E:  uhn... 

HI:  ...acho muito legal a musica... 

E: usa a música?... 

HI:  isso... e pro-pa-gandas também... 

E: uhn... ahn:::... quando tu tá/tu foi lá se inscre-veu... começô o curso... como tu 

começo o curso... quais foram as/as coisas que tu acha assim que tu encontro que 

viro um problema pra ti?... 

HI: eu:::... eu acho assim:::... no caso de::: 

E: em relação ao espanhol mesmo... 

HI:   [ao espanhol.... 

E:       [o que que viro um problema... 

HI: é:::.... muito/é alguns assuntos que:::... são muitos parecido com português... ai:: 

tem problema porque assim complicando... 
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E:         [que tu ficava numa (hora ) 

HI: isso... a gente achava que era mais ou menos igual e na realidade num era né... 

E: uhn... 

HI: ( ) 

E: em outro/em outros aspectos como tu não sentiu problema... por exemplo é::: 

escrita::: escuta::: esses aspectos... 

HI:           [a/a::: a escuta eu acho que tem mais dificuldade ne... 

E: tu tem mais dificuldade na escuta... 

HI:              [isso/isso::: 

E: e a/oralidade? 

HI: (um pouco) na oralidade eu acho que::: eu/assim/eu TEnho a ver-gonha as vezes 

porque muitas vezes eu tenho... eu acho que eu tenho tudo na minha mente ali... 

HI:  que eu vô conseguir (quando) eu solto ((risos))... termina falando errado... 

((risos)) 

E: ((risos)) é:::... em que asPEctos você acredita TER... alguma deficiência que 

precisaria de mais estu::::do... pra alcançar um perfil de um bom professor de língua 

espanhola?... 

HI:  eu acho que/eu teria que ter mais tempo... é::: pra estudando 

E:    [pra praticar... 

HI:     [pra praticar... 

E: uhn... 

HI: justamente... 

E: tu acha que essa questão da prática/ela influência?... 

Hi:  com certeza... porque o tempo é pouco ai a gente as/e trabalha não tem aquele 

tempo todo pra se dedicar... 

E: pra se dedicar né... ahn... é::: agora né tu já tá atuando... 

HI: sim... 

E: antes tu não tava atuando... 

HI: (não) 

E: ahn... e agora tu já tá atuando... que problemas que tu encontrô já enquanto pro-

fes-so-ra na tua sala de aula o que que tu encontro que foi um problema pra ti na 

hora de ensiná os teus alunos::: na hora de monta uma metodologia::: 
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HI: é::: como eu nunca tinha atuado a primeira vez eu encontrei assim algumas 

dificuldade em alguns conteúdos que eu ainda num tenho... é::: não tenho PRÁtica 

então isso levo um pouco... a dificultá mais... nada que::: a gente dando uma 

estudada em casa não consiga passa pros alunos... 

E: é:::... de que forma os conhecimentos que tu adquiriu já/cê/já tão quase no sétimo 

período... que já adquiriu nessa graduação... vão te ajudá no teu exercício da tua 

profissão e::: cê tu acha que falta algo... ou falTÔ algo... pra tua atuação como 

professora... 

HI: ah/eu acho que::: assim... eu tenho/eu/assim eu tenho que::: como é que é/ 

depende muito de mim eu tenho mais que::... me::: como que posso dizê 

assim...me::: 

E:  [me dedicar... 

HI: me dediCA mais isso... porque... 

E:    [então PRA ti não faltô nada /essa base/o que que estudo até agora tu acha que 

foi uma boa ba:::se... 

HI: eu acredito que sim... eu só devia tê me empenhado mais desde o início né... 

que as vezes a gente vai levando um pouco assim achando que... 

E:       [que TÁ bom:::... 

HI:        [que tá bom... e não tem que cê::: dá mais da gente... 

E: ahn:::... próxima... você acredita que já tem competência linguística comunicativa 

que se espera de uma aluno formando em espanhol?... quando eu falo em 

linguística comunica-ti-va... a questão mesmo da oralidade de adequar os discurso 

as situações formAis e informAis ( ) práticA uma fala... 

HI: não... eu tenho certeza que não... tenho que me esforça muito mais ainda... 

E: o que que esse/fosse pra tu dá uma porcentagem qual o  teu nível que colocaria? 

HI: é::: acho que uns sete por cento por ai assim... 

E: ((risos)) [que fAlta de força  

HI:   [eu acho... é/eu que eu tenho...não digamos que o seis porque de/entre:::... de 

um a dez eu acho que me colocaria em seis... 

E:      [seis por cento... 

HI: isso... 

E: e no caso pra ti... pra tu atingi essa competência tu acha que precisaria fazê o 

que? 
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HI: muita de-di-cação... ((risos)) 

E: prática né? 

HI: isso:::... 

E: a última... é::: você já ta no sétimo período... o que que tu acha que mudou na tua 

maneira de vê o espanhol da aluna que entrÔ na/no curso do Parfor inicialmente da 

aluna que agora vai saí com/o que que mudÔ na tua maneira de vÊ o idioma? 

HI: eu acho que mudo aquela/aquele pensamento que eu tinha no início que era 

fácil... e na realidade não É fácil como a gente pensa e::: assim mudo porque hoje eu 

me interesso mais assim... pra ouvi... como... ouvi assim:::... o noticiário em espanhol 

já me interessa por isso... então eu acho que mudo muito aquela mentalidade que eu 

tinha de antes pensando que era fácil na realidade num era.... e hoje é uma forma 

assim de::... eu presta mais atenção né... 

E:  uhn... é::: no caso::: e as impressões hoje que tu tem da língua... tu gO::sta? 

HI:  eu gosto:::... 

E: acha fá:::cil não né?((risos)) 

HI: não....((risos)) 

E: mais gosta tu gosta... 

HI: gosto... muito... 

E: é... é isso...  
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