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Resumo:  

Para se realizar um trabalho de reflexão e de construção de identidades em salas de língua 
estrangeira, é necessário a quebra de estereótipos e o aprofundamento na visão cultural do 
outro, sabendo que cada cultura possui seu espaço não sendo uma superior a outra. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar os resultados parciais do projeto de pesquisa “O ensino 
de espanhol como língua estrangeira: possibilidades críticas voltadas para a realidade 
sergipana” que está em andamento na Universidade Federal de Sergipe e tem como um dos 
intuitos promover uma dinâmica socioconstrucionista para as aulas de língua espanhola. 
Nossa fundamentação teórica está principalmente baseada em: PARAQUETT (2002); MOTA 
(2004); ALMEIDA FILHO (2007) e MOITA LOPES (2003). 
 
Palavras-chave: identidade; cultura; espanhol como língua estrangeira. 

 

Resumen: 

Para realizarse un trabajo de reflexión y de construcción de identidades en clases de lengua 
extranjera, es necesario acabar con los estereótipos y profundizarse en la visión cultural del 
otro, sabiendo que cada cultura posee su espacio, donde una no es superior a la otra. Este 
trabajo tiene por objetivo presentar los resultados parciales del proyecto de investigación “O 
ensino de espanhol como língua estrangeira: possibilidades críticas voltadas para a realidade 
sergipana” que está en desarrollo en la Universidad Federal de Sergipe y tiene como uno de 
los objetivos promover una dinámica socioconstruccionista para las clases de lengua española. 
Nuestra fundamentación teórica está principalmente basada en: PARAQUETT (2002); 
MOTA (2004); ALMEIDA FILHO (2007) y MOITA LOPES (2003). 

Palabras clave: identidad; cultura; español como lengua extranjera. 
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Introdução 

 As recentes mudanças ocorridas no Brasil em relação ao ensino de Língua Espanhola 

têm movimentado as pesquisas sobre o ensino na área, principalmente após a implementação 

da lei 11.161 de 05 de agosto de 2005 que obriga a oferta de língua espanhola para o ensino 

médio e faculta esse ensino para o ensino fundamental. Essa lei fez aumentar a procura por 

professores de espanhol e consequentemente as pesquisas sobre um ideal ensino da língua 

cresceram. 

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s: 2006) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino médio (PCN’s: 2002), é interessante um ensino 

contextualizado, que ultrapasse o simples ato de memorizar regras gramaticais. Para esses 

documentos um ensino contextualizado pode ser mais rico para o aluno, já que a partir de um 

dado contexto é possível explorar vários aspectos sejam estes gramaticais, sociais, ou os quais 

sejam interessantes ao aluno.  

Para acompanhar as propostas sugeridas pelos PCN’s (2002) e pelas OCN’s (2006) foi 

criado o grupo de pesquisa “O ensino de espanhol como língua estrangeira: possibilidades 

críticas voltadas para a realidade sergipana” sob orientação da professora Msc. Doris Cristina 

V. da S. Matos. Além da orientadora, este grupo de pesquisa é composto por sete alunos de 

graduação em licenciatura em Letras Espanhol e Letras português/Espanhol pertencentes à 

Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

O grupo busca propostas para um ensino intercultural nas aulas de espanhol como 

língua estrangeira (ELE) no estado de Sergipe, cada graduando escolheu um tema para 

desenvolver sua pesquisa. No caso deste projeto essa interculturalidade se dará através de uma 

proposta de uma oficina que promoverá a valorização das diferenças entre os estudantes do 

Colégio de Aplicação (CODAP) vinculado à UFS. 

Nesse trabalho apresentamos um resultado parcial das pesquisas realizadas, já que este 

está em fase de construção e aperfeiçoamento das propostas. O próximo passo será a 

aplicação da oficina citada no CODAP, na qual será possível um contato prático após as 

teorias estudadas. 

 

Identidade ou identidades? 

A identidade de cada pessoa está composta, na verdade, de vários discursos de 

identidades que segundo Moita Lopes (2003b), se evidenciam de acordo com o ambiente que 

está situado o indivíduo. Daí a importância da sociedade no comportamento e da construção 

de identidades nas pessoas. 
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Muitas vezes essas múltiplas identidades se confundem e as pessoas acabam se 

perdendo em seu próprio ser e fazendo julgamentos de outras culturas sem nem mesmo as 

compreender, no caso desse trabalho se evidenciarão as identidades dos alunos. Isso se dá 

pelo fato de a sociedade mudar, antigos valores tidos como tabus hoje são questionados, como 

é o caso da sexualidade, o que faz da tarefa da construção de identidades no contexto escolar 

mais complexa. 

Alguns membros da sociedade, e muitas vezes o próprio professor de língua 

estrangeira, tendem a valorizar o que está distante; tudo o que vem do outro é superior. 

Porém, o que esse trabalho se propõe é desfazer esse mito, pois cada cultura possui seu espaço 

não sendo uma superior à outra. 

 

Tal atitude de imitação perfeita é o primeiro sintoma de alienação a se 
detectar, já que se trata de uma identificação total com o ‘outro’, com o 
conseqüente abandono de sua própria identidade cultural (Moita Lopes 
1996:43).  

 

Para buscar uma mudança de valores e valorização do que está próximo à realidade do 

aluno, é necessário uma boa formação dos professores o que ultrapassa a competência da 

instituição de formação do docente. O professor deve buscar uma constante formação e se 

conscientizar que não existe uma fórmula, pois cada classe exige do professor habilidades 

diferentes.  

Vale ressaltar ainda que o que levará o aluno à identificação de suas múltiplas 

identidades é um ensino reflexivo, que leve em consideração o conhecimento prévio do aluno 

e seus costumes e crenças como algo relevante e fundamentalmente importante dentro 

daquele contexto social.  

Assim, é necessário que se mude alguns conceitos sobre o que seja ensinar. O ideal é 

que a aprendizagem conduza o aluno a ser um cidadão crítico e consciente de seu lugar no 

mundo globalizado. Essa realidade pode vir relacionada a um grande problema, que seria a 

dificuldade de alguns professores para a elaboração de um material didático adequado para a 

realização dos objetivos propostos neste trabalho. 

 

Uma visão sociocontrucionista de ensino 

Moita Lopes (2003a) nos mostra, através do estudo das diversas identidades, um 

enfoque socioconstucionista que ressalta a idéia que os objetos sociais não estão prontos na 

sociedade, mas sim são modificados pelos seres humanos de acordo com a visão e 
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importância a eles atribuída “A visão socioconstrucionista (...) compreende as identidades 

culturais como não tendo uma base imutável que se mantém a mesma no decorrer da 

história.” (Moita Lopes, 2003a, p. 27).  

Esse trabalho observará que “todo ato discursivo se dirige a alguém e toda prática 

discursiva é situada num mundo sócio-histórico e cultural em que ocorre, isto é, não ocorre 

em um vácuo social.” (Moita Lopes, 2003a: 22). Mota (2004), também defende que a 

identidade está vinculada à sociedade, ela revela que a questão da identidade  possui múltiplas 

interpretações, porém é carregada de valores de pertencimento e interação social e ainda é 

uma mescla de posicionamento individual com relações sociais. 

Podemos perceber que a escola, representada pelos diretores e professores, exerce um 

importante papel na valorização dos discursos de identidade de seus alunos que estão em 

processo de definição desses discursos. Isso não significa dizer que os discursos de 

identidades formados na escola se manterão por toda vida do aluno, porém deve ajudá-lo a 

pensar e refletir sobre seus discursos atuais e futuros. É o que propõem os PCN’s (2002) para 

o ensino médio: 

  

Aprendizagem passa a ser vista, então, como fonte de ampliação dos 
horizontes culturais. Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de 
encarar a realidade, os alunos passam a refletir, também, muito mais sobre 
sua própria cultura e ampliando sua capacidade de analisar o seu entorno 
social com maior profundidade, tendo melhores condições de estabelecer 
vínculos, semelhanças e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e 
sentir e a de outros povos enriquecendo sua formação. (Brasil, 2002: 152)  
 

As OCN’s (2006) para o ensino de espanhol no Brasil também nos mostram que o 

aluno não está sozinho no mundo e que o contato com o outro para constituir sua identidade é 

fundamental. “Levar o estudante a ver-se e constituir-se como sujeito a partir do contato e da 

exposição ao outro, à diferença ao reconhecimento da diversidade.” (MEC, 2006: 133) 

Para auxiliar na construção desse trabalho, analisaremos também os pressupostos de 

Paraquett (2002; 2005) e de Almeida Filho (2007) que defendem respectivamente o ensino 

multicultural e o comunicativismo. Esses autores concordam com a aproximação da cultura 

da língua estrangeira estudada ao aprendiz. Assim, essa cultura ficará cada vez mais próxima 

e real ao estudante, e não como algo fictício, estereotipado. Ambos concordam o termo 

Desestrangeirização do idioma, esse termo criado por Almeida Filho (2007:11) propõe a 

aproximação da língua estrangeira com o aluno. 
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Almeida Filho (2007) defende com essas idéias que o aluno precisa além de estar em 

um ambiente favorável de ensino, possuir uma disposição para aprender e perceber que o 

professor também está estimulado para ensinar.  

 

O material didático 

O material didático a ser utilizado nas aulas de ELE, deve sempre buscar o aluno como 

um integrante da aula, e não deixá-lo apenas como observador desta. Nesse caso, foi 

desenvolvida uma oficina para a prática das teorias estudadas. 

Serão utilizados materiais autênticos, retirados de diferentes endereços eletrônicos de 

países que tem a língua espanhola como oficial. Entre os textos utilizados estão vídeos de 

propagandas, música, e um mapa. Estes materiais são de fácil acesso pela internet e os alunos 

poderão acessar de suas próprias casas e perceberem que a realidade dos países que falam a 

língua espanhola pode ser parecida com a nossa. 

O tema escolhido foi a valorização das diferenças já que é um problema social 

presente não apenas em países de origem hispânica, mas também no Brasil. Foram 

selecionadas propaganda e músicas dos países: Chile, México, Bolívia e Espanha com o 

intuito de aproximar diversos países à realidade dos estudantes.  

A oficina divide-se em três etapas sugeridas pelos PCN´s (2002). A primeira etapa é a 

de pré-leitura que proporcionará um avivamento das idéias que os alunos carregam consigo 

sobre o assunto valorização das diferenças. Nessa fase será proposto aos alunos que 

completem um mapa dos países hispânicos com os nomes dos países, a intenção é mostrar que 

o espanhol não é língua oficial apenas da Espanha, mas de outros 20 países. 

Na etapa seguinte, de leitura, serão levadas para os alunos três propagandas de três 

países diferentes. Uma do Chile, uma do México e uma da Espanha. Essas propagandas 

defendem a valorização das diferenças existentes no país sobre tudo as de imigrantes. O aluno 

terá a oportunidade de comparar sua realidade com as dos países discutidos.  

A terceira etapa é a de pós-leitura, onde os alunos farão suas próprias propostas de 

aceitação das diferenças. Farão cartazes, paródias, poesias e outras manifestações que 

julgarem atrativas para a conscientização da valorização das diferenças para os outros alunos 

do colégio que não participaram da oficina. Assim, o conhecimento adquirido nessa oficina 

seja objeto de renovação de atitudes e crescimento como cidadãos. 

Por último, ocorrerá a verificação dos resultados através da participação dos alunos do 

CODAP nas oficinas e dos questionários respondidos por tais alunos. Esses questionários 
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serão uma forma de avaliação para futura melhora do material aplicado e um aperfeiçoamento 

da oficina. 

 

Considerações finais 

Por fim, devem-se considerar as peculiaridades dos alunos e de suas necessidades de 

aprender, pois não existe um único e melhor caminho para o debate, reflexão e construção de 

identidades dentro das aulas de ELE, pois cada aluno possui seus conhecimentos prévios e 

constroem diferentes tipos de significados ao entrar em contato com determinados materiais 

didáticos. 

O trabalho desenvolvido auxiliará o aluno não apenas em suas relações interpessoais, 

levará também a um crescimento profissional, já que o mercado de trabalho exige 

profissionais versáteis e que possuam uma postura interativa frente às diversidades existentes. 

Com a aplicação das teorias estudadas nos bancos da universidade, os alunos do CODAP 

terão a oportunidade de entrar em contato com essas práticas educativas e assim, poderão 

sempre realizar a reflexão acerca das suas diversas identidades, já que não é algo que se 

encerra em certo momento da vida, pois sempre a pessoa entrará em contato com novos 

discursos que o fará refletir sobre seus conceitos pré-estabelecidos. 

Esta é uma proposta para a construção de discursos de identidades nas aulas de ELE a 

partir de um ensino intercultural, que auxiliará o aluno sergipano para uma aprendizagem que 

o envolva e o faça sentir que aprender uma língua estrangeira, em especial o espanhol, é uma 

possibilidade de reflexão e relação com outras disciplinas escolares e diversos temas sociais. 
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Endereços eletrônicos do material didático proposto: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=55Rk0m8H61E Canción contacto con la realidad 2 de 

maio de 2010 14:22.  
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http://www.youtube.com/watch?v=V4uILwDXZnw&feature=related Diversidad 

Cultural: Chile 2 de maio de 2010 14:36 

http://www.youtube.com/watch?v=WLFjqIhNRJU&feature=related respeto a la 

diversidade: México 05 de maio de 2010 21:28 

http://www.youtube.com/watch?v=nAgYFTQwrhA&NR=1  Consejería de imigración, 

comunidad de Madrid. 05 de maio de 2010 22:02 

http://www.youtube.com/watch?v=QjQoCzd6mDI Canción Bandera de manos Juanes. 30 

de maio de 2010 15:54 

 


