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Resumo 

Este artigo analisa o sentido que os alunos de uma escola pública do município de Aracaju 
têm com a aprendizagem de língua espanhola, embasado pelo conceito de relação com o saber 
do pesquisador francês Bernard Charlot. Nosso trabalho pretende buscar, ainda que de modo 
elementar respostas para a questão de como a língua espanhola está sendo recebida por parte 
dos estudantes, visto que sua implementação na rede pública de ensino é ainda recente.  
 
Palavras-chaves: Escola e comunidade, relação com o saber, língua espanhola 
 
 
Resumen 
 
Este artículo investiga el sentido que los alumnos de una escuela pública del municipio 
Aracaju tienen con el aprendizaje de la lengua española, basado por el concepto de relación 
con el saber del investigador francés Bernard Charlot. Nuestro trabajo pretende buscar, 
aunque de modo elementar respuestas para la cuestión de cómo la lengua española está siendo 
recibida por los estudiantes, visto que su implementación en la rede pública de enseñanza es 
todavía reciente.  
 
Palabras claves: Escuela y comunidad, relación con el saber, lengua española 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira nas duas últimas décadas vem sofrendo importantes mudanças 

em vários âmbitos, desde a diminuição do número de crianças fora da escola, da evasão 

escolar e do analfabetismo com o crescimento da educação voltada para jovens e adultos; 

percebemos também o crescimento do número de estudantes que chegam ao ensino superior, 

tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas particulares, os professores ainda que de 

maneira menos significativa obtiveram algumas melhoras, na esfera salarial, nas decisões 

referentes a sua participação no ambiente escolar, etc.  

 Junto com esse avanço vieram às pesquisas relacionadas à educação, nos seus vários 

aspectos, como as pesquisas sobre violência escolar, o fracasso escolar, a psicopedagogia, etc. 

Mas uma área específica de investigação vem se destacando, é a que estuda a relação com 

o(s) saber(s), a relação entre alunos e professores, entre os discentes e seus pares, pais de 

alunos, entre a escola e a comunidade, etc.  

Utilizando como ferramenta o conceito de relação com o saber do pesquisador francês 

Bernard Charlot, essa investigação traz como objetivo principal, perceber o sentido que os 

alunos de uma escola pública do município de Aracaju têm com o aprendizado da língua 

espanhola, idioma que vem sendo introduzido de forma progressiva nas escolas da rede 

pública e privada do Brasil desde o ano de 2005 quando foi sancionada a Lei Nº 11.161, a 

chamada Lei do Espanhol.  

A chegada de uma nova disciplina no currículo escolar é sempre alvo de discussões, 

principalmente sobre a sua relevância na escola, mas esses debates ocorrem sempre de forma 

decrescente na “hierarquia escolar”, ocorrendo primeiramente entre políticos responsáveis 

pela educação, depois pelos gestores e professores, dificilmente chegando aos maiores 

interessados, os estudantes. Por ser algo muito recente no sistema educacional do país às 

pesquisas relacionadas ao tema relação com o saber e a língua espanhola são escassas ou 

nulas, já em relação a outras disciplinas elas são mais desenvolvidas, como pode ser 

observada nos estudos realizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e 

Contemporaneidade da Universidade Federal de Sergipe, a matemática, a língua inglesa e 

portuguesa são alguns dos objetos de estudo deste grupo. 

 A investigação que segue, teve como alvo de investigação os alunos do Ensino Médio 

de uma das poucas escolas públicas da rede estadual do município de Aracaju que 

implementou a língua espanhola na sua grade curricular em 2009. Neste trabalho 
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explanaremos os conceitos de relação com o saber como também faremos um recorte sobre o 

ensino do espanhol e sua relevância para os brasileiros. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESPANHOL PARA OS BRASILEIROS 

 

Em 05 de agosto de 2005 foi sancionada a Lei Nº 11.161, conhecida como Lei do 

Espanhol, nela ficou determinado que o ensino da língua espanhola fosse ofertado em todas as 

escolas no nível médio de forma obrigatória e facultativa no nível fundamental, a partir daí 

deu-se início a discussões de variados temas, dos que eram a favor ou contra a essa 

implementação, dos que não acreditavam que ela se daria, dos que esperavam que fosse 

sobrar trabalho para professores da língua, etc. Aqui, sairemos desse viés e ressaltaremos a 

importância de aprendizado da língua espanhola para os brasileiros.  

SEDYCIAS (2005) em seu artigo “Por que os brasileiros devem aprender 

espanhol?”, elenca dez motivos para essa aprendizagem. O autor inicialmente expõe duas 

razões, chamadas por ele de premissas internas, que levam um individuo a começar a estudar 

outra língua. A primeira é pelo enriquecimento profissional, pois fica evidente na economia 

globalizada e competitiva de hoje que falar mais de idioma é algo imprescindível para quem 

quer se manter no mercado de trabalho. O outro motivo essencial é o “simples” 

enriquecimento pessoal. 

Além de um universo completamente novo em termos de literatura, filosofia, 
historiografia, folclore, música, filme, cultura popular etc. que vai se abrir 
com cada idioma novo que aprendemos, não devemos esquecer uma das 
verdades mais simples sobre as línguas estrangeiras: quando estudamos um 
segundo idioma, não aprendemos apenas a descrever a nossa realidade 
convencional com sons novos e exóticos; aprendemos também a criar uma 
realidade completamente nova. SEDYCIAS (2005 p.37) 
 

Mais especificamente voltado para a aprendizagem da língua espanhola o autor nos 

expõe os dez motivos pelos quais os brasileiros devem aprender esse idioma, chamados por 

ele de premissa externas, que são as seguintes: 

1. Língua mundial: O espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo, 

perdendo apenas para o mandarim, que não pode ser considerada uma língua mundial 

como o inglês e o francês. 

2. Língua oficial em vários países: A língua espanhola é oficialmente falada em 21 

países. 
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3. Importância internacional: Depois do inglês, o espanhol é a segunda língua em 

importância nos veículos de comunicação, no comércio e na diplomacia. 

4. Muito popular como segunda língua: Cerca de 100 milhões de pessoas estudam o 

espanhol como segunda língua; nos EUA e Canadá ela é a língua mais procurada nas 

escolas e portanto a segunda mais presente em escolas e universidades. 

5. MERCOSUL: Esse acordo entre países da América do Sul veio a estreitar cada vez 

mais a relação com os nossos vizinhos hispanofalantes. 

6. Língua de nossos vizinhos: Todos os países fronteiriços com o Brasil têm o espanhol 

como língua oficial, com a exceção apenas da Guiana, Guiana Francesa e Suriname. 

Tornando isso importante não somente do ponto de vista econômico e comercial 

(MERCOSUL) como também cultural e pessoal, já que compartilhamos culturas 

muito similares. 

7. Viagens para Espanha ou Hispano-América: Saber um pouco do idioma do país a ser 

visitado facilita muito as relações interpessoais, ajudando no estabelecimento de 

amizades e no conhecimento da cultura local. 

8. Importância nos Estados Unidos: Cerca de 13% da população americana fala espanhol 

como primeira língua, tornando esse público alvo importante no comercio e na 

política. 

9. Por serem derivadas da mesma língua, o latim vulgar, o espanhol e o português têm 

muito em comum. Essa familiaridade ajuda muito na aprendizagem do espanhol por 

parte dos lusos falantes brasileiros, pois, é mais fácil para um brasileiro estudar 

espanhol do que um falante de espanhol aprender português. Devido ao fato do 

português ter mais sons vocálicos (12) do que o espanhol (apenas 5) e porque na sua 

evolução lingüística eliminou alguns sons consonantais que ainda figuram no 

espanhol. 

10. Beleza e romance: Ainda não havendo provas, sabe-se que o espanhol faz bem à alma 

e ao coração, especialmente dos que estão apaixonados. O espanhol é uma das línguas 

mais bonitas, melodiosas e românticas que o mundo já teve a felicidade de ouvir. 

O avanço do ensino do espanhol nas escolas públicas e privadas ainda está 

começando, mas se conseguimos mostrar aos nossos alunos a importância dessa língua na 

atualidade, especialmente para eles, brasileiros, latino-americanos os “teremos nas mãos” e 

assim tornaremos nosso trabalho mais fácil e prazeroso.  
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O CONCEITO DE RELAÇÃO COM O SABER 

 

Charlot (2000 p.78) define a relação com o saber como sendo a “relação de um sujeito 

com o mundo, com ele mesmo e com os outros” e a partir desse conceito ele analisa o sujeito 

e tudo que está a sua volta. Essa análise envolve a relação desse sujeito junto a outros 

indivíduos num lugar e também a influência deste lugar em relação a ele, sendo esta, 

analisada como uma relação, que o meio exerce sobre o sujeito. Porém, a relação do indivíduo 

com o meio é um conjunto de significados, ele pensa, almeja, o que lhe é oferecido através do 

universo deste, o conjunto de significados, um universo simbólico, onde no total das 

atividades que é oferecido ao homem se dá a relação do sujeito com o mundo, portanto, a 

relação com o saber equivale a uma atividade do sujeito. Esse mundo e esse sujeito se 

confundem, pois o homem como individuo de um mundo que possui materialidade e que 

continuará existindo quando esse não mais o habitar fará o possível para poder dominá-lo, 

usufruir e modificar o quanto lhe for possível.  

Nesta perspectiva, a relação com o saber é também uma relação com o tempo, pois 

tudo que o sujeito domina e usufrui do mundo, seu conhecimento, seu aprender, dura muito 

tempo sendo que tempo esse não ocorre de forma regular, pois o presente, o passado e o 

futuro se entrelaçam. 

“Analisar a relação com saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de 
aprender, em um mundo que ele partilha com os outros: a relação com o 
saber é relação com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os 
outros. Analisar a relação com o saber é analisar uma relação simbólica, 
ativa e temporal”. (Charlot, 2000, p. 79). 

 
Mas porque se dedicar a pesquisar a relação com o saber? Para Charlot, quem pesquisa 

esse tema: 
Estuda relações com lugares, pessoas, objetos, conteúdos de pensamento, 
situações, normas relacionais, etc.; na medida em que, é claro, está em jogo à 
questão do aprender e do saber. Analisa, então, por exemplo, relações com a 
escola, com os professores, com os pais, com os amigos, com a matemática, 
com as máquinas, com o desemprego, com o futuro etc. (CHARLOT 2000 p. 
79) 

  
Na sua obra Charlot (2000 p. 80,81) procura estabelecer ainda outras definições 

possíveis para a relação com o saber, o que acreditamos, tem como função deixar mais claro e 

delimitar um tema que ainda está em fase de consolidação. A seguir elencaremos essas 

definições: 

→ A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro, e com ele mesmo, 

de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender; 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

6 

 

→ e relação com o saber é o conjunto (organizado) das relações que um sujeito 

mantém com tudo quando estiver relacionado com “o aprender” e o saber; 

→ ou, sob uma forma mais “intuitiva”: a relação com o saber é o conjunto das 

relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, 

uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma 

ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o 

saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o 

tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e 

relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em 

tal situação.  

 

METODOLOGIA 

 

A investigação foi realizada em uma escola pública localizada em um bairro popular 

do município de Aracaju, essa escola foi escolhida por se tratar de uma das poucas escolas da 

capital sergipana que possui a língua espanhola na sua grade curricular na época do estudo. 

Participaram desta, 74 alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, dos turnos matutino e 

noturno. Essas turmas foram escolhidas, porque, são nessas séries que os estudantes precisam 

decidir em qual língua estrangeira eles serão avaliados na prova do vestibular; por ser um 

público mais amadurecido, o que proporcionaria respostas melhores construídas; além de ser 

o público ao qual é ofertada tal disciplina, já que no Ensino Fundamental esta não o é. 

Usamos como instrumento de coleta de dados questionário com perguntas abertas e 

fechadas que foi distribuído na sala de aula aos alunos que o responderam durante o horário 

de aula. Este continha perguntas do tipo “você gosta de estudar espanhol?”, “você utiliza a 

língua espanhola em algum momento fora da escola?”, “no vestibular, qual língua 

estrangeira escolherá ou escolheu?”, “por que escolheu essa língua?” 

 

RESULTADOS 

 

Quando questionados se gostavam de estudar espanhol, 97% dos alunos disseram que 

sim e o justificaram, na sua maioria, por achar a língua “interessante”, os que elaboraram 

respostas mais amplas, destacaram a beleza, a sonoridade e a possibilidade de conhecer outras 

culturas como algo motivador na aprendizagem dessa língua e ainda houve quem destacasse a 
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importância de se aprender outro idioma pela necessidade no mercado de trabalho. 

Questionamos também se eles gostariam de aprender outra língua e 71% disseram que sim, 

dando destaque nessa resposta para o francês que foi citado por 49% dos alunos e o inglês 

com 19%. Esse resultado pouco expressivo em relação à preferência baixa dos estudantes pelo 

inglês pode está refletindo o fracasso do ensino desta língua inglesa na rede pública, o que 

leva os alunos a desmotivação.  

A escola estudada possuía na grade curricular apenas uma aula semanal de espanhol o 

que desagradava 81% dos alunos que gostariam que esse número fosse maior, a maioria 

gostaria de ter 2 aulas, mas houveram alguns (poucos) que chegaram a dizer que gostariam de 

ter 5 aulas. Podemos perceber assim como a carga horária destinada a língua estrangeira é 

insuficiente para uma aprendizagem ideal dessa disciplina, visto que devemos/deveríamos 

trabalhar todas as habilidades lingüísticas (oral, escrita, leitura, auditiva) exigidas para uma 

eficaz aprendizagem de outro idioma. Questionar sobre o uso da língua espanhola fora da aula 

é um fator importante para percebemos se o estudante mesmo que de forma esporádica em 

algum momento usa a língua no seu dia a dia, na sua comunidade, com seus amigos, na sua 

hora de estudo, etc. Portanto vamos observar o gráfico abaixo que mostra o resultado obtido 

quando perguntamos sobre a utilização do espanhol fora da escola: 

1%

29%

42%

28% Frequentemente

As vezes

Raramente

Nunca

 

 Já que boa parte dos alunos diz que usa a língua em momentos fora da escola, estes 

também têm a capacidade de observar a presença desta ao seu redor, por isso fizemos a 

seguinte pergunta: Em quais situações ou lugares você percebe a presença, mesmo que 

pequena da língua espanhola?  

 Esse “mesmo que pequena” teve a intenção de fazer com os entrevistados buscassem 

na memória aquele momento que ele viu e reconheceu algo em espanhol, seja na embalagem 

de um produto, em uma propaganda, em um personagem de televisão, etc. nesta questão os 

alunos tiveram várias opções de respostas como ilustra o quadro abaixo. 
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Assistindo 
televisão 

 

Escutando 
radio 

Navegando 
na internet 

Lendo 
revistas 

Fazendo compras em 
um supermercado, 

shopping 
Não percebo 

74 % 13 % 50 % 21 % 23 % 11 % 

 

 O significativo número de alunos que responderam que percebia a língua espanhola 

vendo televisão é realmente surpreendente visto que não existe programação em língua 

espanhola na televisão aberta e provavelmente a grande maioria dos estudantes desta escola 

não possui acesso a televisão por assinatura, via cabo ou satélite. Talvez essa percepção se dê 

pelo fato da presença de alguns personagens de TV, seriados e telenovelas de origem 

hispânica que mesmo sendo exibidos em língua portuguesa é de conhecimento de todos a 

origem desses programas e há ainda as trilhas sonoras dessas novelas que também são mostras 

da língua espanhola. A quebra de fronteiras possibilitada pela internet foi notada pela escolha 

de 50% dos entrevistados, já a eleição do item “lendo revistas” por 21% destes nos deixou 

instigados, pois é de comum conhecimento que atualmente a leitura não é a principal fonte de 

lazer e informação para os estudantes, esse item deverá se enfatizado em pesquisas futuras.  

O Ensino Médio é uma fase de importantes decisões para os adolescentes, como a 

escolha de qual profissão seguir. Com a melhoria do ensino e devido a políticas de inclusão 

como as cotas, o número de estudantes da rede pública de ensino que chegam ao nível 

superior é cada vez mais alto, o que os leva conseqüentemente a passarem pelos processos de 

seleções para ingressarem nas universidades brasileiras, o vestibular e o ENEM por exemplo. 

Dentre todas as disciplinas estudadas na escola, a única que o estudante pode optar é a prova 

de língua estrangeira, por isso quisemos saber qual língua estrangeira os entrevistados 

escolheram ou escolherão no vestibular e por que.  

A tabela a seguir mostrará o resultado: 

Francês Espanhol Inglês Não Farão o vestibular Não responderam 

0,7 % 60 % 15 % 16 % 0,2 % 
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Esse resultado não é surpresa visto que nos últimos anos o espanhol vem se tornando a 

língua de preferência dos concorrentes as vagas das instituições de nível superior no país, no 

vestibular da Universidade Federal de Sergipe, o mais concorrido do estado isso já um fato2. 

Mas o porquê desse motivo? A resposta é conhecida por quem estuda o ensino do espanhol 

para brasileiros ela corresponde aos estereótipos existentes entre o espanhol e o português. 

Vejamos algumas respostas obtidas dos jovens envolvidos nessa pesquisa na justificativa de 

escolha pelo espanhol: “porque é mais fácil de aprender”; “é mais fácil que outras línguas”; “é 

mais fácil de entender”. Nós como professores de espanhol temos o dever de conscientizar 

nossos alunos que essa proximidade entre as duas línguas não deve ser o único motivo para 

sua escolha no vestibular, por exemplo, pois quando essa proximidade não puder mais ajudá-

los fará com que a aprendizagem da língua se torne algo chato e difícil, levando o alunado a 

tomar aversão pela disciplina. 

Da idéia de que não é necessário fazer grande esforço para falar essa língua 
(que é causa dessa perigosa e enganosa sensação de competência 
espontânea), que traz para o Espanhol muitos dos que não conseguiram 
aprender o inglês, por exemplo, os aprendizes passam, muito rapidamente, à 
idéia de que é impossível aprender essa língua, impossível encontrar os 
pontos de separação em relação ao Português que garantam que não 
permanecerão nessa espécie de meio do caminho. Passam, igualmente, de 
uma fase em que a produção se calca, em grande parte, nas formas da língua 
materna para uma outra fase em que, talvez num impulso diferenciador, 
chegam muitas vezes a criar uma língua “exótica”, que já nem se parece à 
primeira e por vezes está longe de chegar perto da segunda. Em alguns 
casos, ambas são chamadas de portuñol (ou portunhol). (BRASIL p. 140) 

  
Os entrevistados tiveram também a oportunidade de responder sobre a importância de 

aprender espanhol na vida deles, de como o espanhol poderia ajudar ou não na melhora de 

algum aspecto das suas vidas, eles puderam escolher até duas opções visto que a 

aprendizagem de outro idioma pode agregar vários valores aos aprendizes. Vamos ao 

resultado.  

 

Ajuda no 
meu dia a 

dia 

Ajuda na 
prova do 
vestibular 

Conhecime
nto de 
outras 
culturas 

Facilita 
minha 

comunicaçã
o com 

estrangeiros 

Ajudará a 
conseguir 
um bom 
emprego 

Não me 
ajuda em 
nada 

Marcaram 
mais e dois 

itens 

Não 
respondeu 

 
 

6% 
 

 

39% 47% 35% 55% 0% 4% 1% 
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Os dados anteriores mostram que os alunos acreditam que aprender espanhol os 

ajudará a obter mais chances de um bom emprego o que se encaixaria na premissa interna que 

leva alguém querer estudar outra língua, o enriquecimento profissional, citado anteriormente 

e na categoria enriquecimento pessoal destacaríamos o conhecimento de novas culturas e 

facilitação de comunicar-se com um estrangeiro. A opção nos vestibulares também se 

destacou visto que para se conseguir um bom emprego hoje, se faz necessário ter um nível 

superior, então esse item poderia se encaixar na categoria enriquecimento profissional. 

 

CONSIDERÇÕES FINAIS 

 

 Podemos concluir que a relação com o saber, com o aprender espanhol destes alunos 

esta carregada de estereótipos que são difundidos ha muitos anos, de que é o espanhol é fácil 

de aprender e entender porque é semelhante ao português, este seria o sentido principal que 

tiramos dessa investigação. Podemos inferir também que o estudo da língua espanhola é bem 

aceito pelos jovens pesquisados e que se trabalhado de forma correta, poderá ajudar no 

estreitamento das relações com os nossos vizinhos espanofalantes já que suas culturas, tão 

ricas, são um material valoroso para o desenvolvimento intelectual e cultural dos nossos 

estudantes. 

Ensinar para o vestibular e para o ENEM pode ser importante, ele pode ser o meio 

para a aprendizagem da disciplina, mas não o fim, devemos nos conscientizar da grande 

ferramenta que temos em mãos, ferramenta que possibilita aos nossos alunos, fazer uma 

viagem com data de partida, com muitas escalas, mas que não tem data para acabar. 
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ANEXO 

Esse questionário tem como objetivo a coleta de dados para uma pesquisa do curso de 

especialização em Escola e Comunidade da Universidade Federal de Sergipe. 

 

SÉRIE: _________ IDADE: _________ SEXO: M (   )  F (   )  TURNO: ______________  

DATA ___/___/___ 

 

1- Você gosta de estudar espanhol?  

(   ) SIM  

(   ) NÃO 

Por quê?___________________________________________________________________ 

2- Gostaria de estudar outra língua diferente do espanhol?  

(   ) SIM, Qual? ________________  

(   ) NÃO  

3- Acredita que a quantidade de aulas de espanhol na semana é suficiente para seu 

aprendizado? 

(   ) SIM  

(   ) NÃO, quantas aulas gostaria de ter semanalmente? (_______) 

4- Você utiliza a língua espanhola em algum momento fora da escola? 

(   ) Freqüentemente 

(   ) As vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 
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5- Em quais situações ou lugares você percebe a presença, mesmo que pequena da língua 

espanhola?  

PODE ESCOLHER MAIS DE UMA RESPOSTA. 

a. Assistindo televisão. 

b. Escutando radio. 

c. Navegando na internet. 

d. Lendo revistas. 

e. Fazendo compras em um supermercado, shopping.  

f. Não percebo. 

6- No vestibular, qual língua estrangeira escolherá ou escolheu? 

i. Francês 

ii. Espanhol 

iii. Inglês 

iv. Não farei o vestibular. 

7- Por que escolheu essa língua? 

_________________________________________________________________________ 

8- Em qual aspecto aprender espanhol é importante para sua vida? ESCOLHA OS DOIS 

ITENS MAIS IMPORTANTES. 

a) Ajuda no meu dia a dia.  

b) Ajuda na prova do vestibular. 

c) Conhecimento de outras culturas. 

d) Facilita minha comunicação com estrangeiros. 

e) Ajudará a conseguir um bom emprego. 

f) Não me ajuda em nada. 

  

                                                           
1 Docente de língua espanhola formado pela Universidade Federal de Sergipe, e Especialista em Escola e 
Comunidade, título obtido nessa mesma instituição.   

2
 Segundo dados do CCV – Coordenação de Concurso Vestibular, no ano de 2009 o espanhol foi à língua 
estrangeira escolhida pela maioria dos vestibulandos. Site: www.ccv.ufs.br. 


