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Identidade 
 

Preciso ser um outro  
para ser eu mesmo  

 
Sou grão de rocha  

Sou o vento que a desgasta  
 

Sou pólen sem insecto  
 

Sou areia sustentando  
o sexo das árvores  

 
Existo onde me desconheço  

aguardando pelo meu passado  
ansiando a esperança do futuro  

 
No mundo que combato  

morro  
no mundo por que luto 

nasço  
 

(MIA COUTO, 1999, p. 13) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em 
vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de 
abertura ao outro como objeto da reflexão crítica deveria 
fazer parte da aventura docente. Como ensinar, como 
formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, 
dos educandos?  

(FREIRE, 2002, p. 51) 
 

 

 

Por que precisamos propor identidades enraizadas, 
monolíticas, homogêneas e linguagens de significados 
permanentes? Por que, apesar dos extremismos religiosos, 
da luta desesperada de sobrevivência de etnias ameaçadas 
pela globalização, não procuramos os ‘entrecruzamentos’, 
a mistura, a mudança, a hibridez constitutiva das culturas e 
das línguas num mundo orientado para a diversidade e a 
multiculturalidade? 

(BOHN, 2013, p. 89) 

 



 
 

RESUMO 
 
 
A temática identidade profissional docente despontou como uma área distinta de pesquisa 
com investigações variadas no âmbito educacional. As contínuas negociações dos professores 
em sua prática diária e na interação com outros profissionais fazem parte do contexto sócio-
histórico na contemporaneidade, caracterizado por mudanças aceleradas e constantes. 
Inserindo-se no âmbito da Linguística Aplicada, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar a identidade profissional docente do professor de língua espanhola no contexto 
atual, ao buscar compreender como os professores se veem e se definem em relação ao seu 
trabalho e às condições de sua prática. A mudança na política educacional envolvendo a oferta 
do componente curricular espanhol resulta em nova (re)negociação, tanto no pessoal quanto 
no profissional, através de dilemas, repercussões, ou até mesmo, a resistência à mudança com 
ações para a permanência do ensino de língua espanhola. Como objetivos específicos, a 
pesquisa busca: a) identificar os elementos que caracterizam a identidade docente, sobretudo, 
os desafios lançados ao profissional na contemporaneidade; b) verificar a identidade 
profissional do professor de língua espanhola a partir dos aspectos da profissão manifestados 
pelos próprios docentes; c) estabelecer um diagnóstico a respeito da língua espanhola, com a 
finalidade de levantar informações a respeito do atual cenário da política educacional devido à 
revogação da Lei 11.161/2005. Para tecer as discussões, o referencial teórico considera o 
mote identidade no cenário da modernidade e da contemporaneidade através de autores como 
Bauman (2005), Giddens (2002), Hall (2006, 2012), Gee (2000), assim como os estudos sobre 
diferença de Silva (2012), alteridade de Bakhtin (2006) e a construção das identidades 
profissionais de Claude Dubar (2005, 2009, 2012), Nóvoa (2000, 1999, 1995) e Tardif (2000, 
2002) acerca da identidade docente. O aparato teórico-metodológico que se adota nesta 
pesquisa é de natureza qualitativa interpretativista, por meio da aplicação de um questionário 
para professores de espanhol em atuação. A análise dos dados revelou que há diferentes 
aspectos na identidade profissional dos docentes de espanhol, à medida que o processo 
identitário é ressignificado, a partir da visão acerca de si mesmo na profissão e das relações 
valorativas com outros sujeitos. A pesquisa concluiu que é fundamental a discussão a respeito 
da profissão de professor de espanhol para que a legitimação e o espaço profissional sejam 
refletidos no momento atual. 
 
Palavras-chave: identidade docente, formação de professores, linguística aplicada, espanhol 
língua estrangeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 
 
La identidad profesional surgió como un área distinta de pesquisa con investigaciones 
variadas en el campo educativo. Las continuas negociaciones de los docentes en su práctica 
diaria y la interacción con otros profesionales forman parte del contexto sociohistórico 
contemporáneo, caracterizado por cambios acelerados y constantes. En el contexto de la 
lingüística aplicada, esta pesquisa tiene como objetivo investigar la identidad profesional 
docente del profesor de español en el contexto actual, buscando comprender cómo los 
profesores se ven y se definen a sí mismos en relación con su trabajo y las condiciones de su 
práctica. El cambio en la política educacional referente a la lengua española da como 
resultado una nueva (re) negociación, tanto personal como profesional, a través de dilemas, 
repercusiones o incluso resistencia al cambio con acciones para la permanencia de la 
enseñanza del idioma español. Como objetivos específicos, la investigación busca: a) 
identificar los elementos que caracterizan la identidad docente, especialmente los desafíos 
planteados al profesional en los tiempos contemporáneos; b) verificar la identidad profesional 
del profesor de español a partir de los aspectos de la profesión manifestados por los propios 
profesores; c) establecer un diagnóstico sobre el idioma español, con el fin de profundizar 
sobre el escenario actual de la política educativa debido a la derogación de la Ley 
11.161/2005. Para las discusiones, el marco teórico considera el tema identidad en el 
escenario de la modernidad y la contemporaneidad a través de autores como Bauman (2005), 
Giddens (2002), Hall (2006, 2012), Gee (2000), así como estudios sobre la diferencia de Silva 
(2012), la alteridad de Bakhtin (2006) y la construcción de las identidades profesionales de 
Claude Dubar (2005, 2009, 2012), y sobre la identidad docente de Nóvoa (2000, 1999, 1995) 
y Tardif (2000, 2002). El marco teórico-metodológico elegido para esta investigación es de 
carácter cualitativo interpretativo, mediante la aplicación de un cuestionario a profesores de 
español. El análisis de los datos reveló que hay diferentes aspectos en la identidad profesional 
de los profesores de español, ya que el proceso de identidad se vuelve a significar, según la 
visión de uno mismo en la profesión y las relaciones de valor con otros individuos. La 
investigación concluyó que la discusión sobre la profesión del profesor de español es 
fundamental para que la legitimación y el espacio profesional se reflejen en el momento 
presente. 
 
Palabras clave: identidad docente, formación de profesores, lingüística aplicada, español 
lengua extranjera.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
The thematic professional identity emerged as a distinct area of research with varied research 
in the educational field. The continuous negotiations of teachers in their daily practice and 
interaction with other professionals are part of the socio-historical context in contemporary 
times characterized by accelerated and constant changes. The purpose of this paper is to 
investigate the professional identity of the Spanish-speaking teacher in the current context, in 
order to understand how teachers see and define themselves in relation to their work and the 
conditions of their work. practice. The change in educational policy involving the provision of 
the Spanish curricular component results in a new (re) negotiation, both in the personal and in 
the professional, through dilemmas, repercussions, or even resistance to change with actions 
for the permanence of language teaching Spanish. As specific objectives, the research seeks 
to: a) identify the elements that characterize the teaching identity, above all, the challenges 
faced by professionals in the contemporary world; b) establish a diagnosis regarding the 
Spanish language, with the purpose of raising information about the current educational 
policy scenario due to the repeal of Law 11.161 / 2005; c) verify the professional identity of 
the Spanish-speaking teacher from the aspects of the profession expressed by the teachers 
themselves. In order to weave the discussions, the theoretical framework considers the mote 
identity in the scenario of modernity and contemporaneity through authors such as Bauman 
(2005), Giddens (2002), Hall (2006, 2012), Gee (2000), as well as studies on and the 
construction of the professional identities of Claude Dubar (2005, 2009, 2012), Nóvoa (2000, 
1999, 1995) and Tardif (2000, 2002) on teacher identity. The methodological theoretical 
framework that is adopted in this research is of a qualitative interpretative nature, through the 
application of a questionnaire for teachers of Spanish in action. The analysis of the data 
revealed that there are different aspects in the professional identity of Spanish teachers, as the 
identity process is re-signified, from the view about oneself in the profession and the value 
relations with other subjects. The research concluded that the discussion about the profession 
of Spanish teacher is fundamental so that legitimacy and professional space are reflected in 
the current moment. 
 
 
Keywords: teaching identity, teacher education, applied linguistics, spanish foreign language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
Condicionada a compreender identidade a partir das teorias que a abordam, 
ao participar de um evento binacional Brasil-Uruguai organizado por 
entidades governamentais (prefeituras, ministérios etc.), realizado em uma 
cidade brasileira localizada na faixa de fronteira, encontrei entre os grupos 
de trabalho propostos pela programação do evento um que se denominava 
“Identidade”. Iniciadas as apresentações, pude me dar conta de que as 
discussões formadas em torno do vocábulo identidade a que se refeririam 
naquele local estavam relacionadas estritamente à temática da 
documentação, ou seja, a obtenção da carteira de identidade ou de certidões 
de nascimento (ou dificuldade para obtê-las) para brasileiros e/ou uruguaios 
que, por inúmeras questões (especialmente familiares), passavam a viver no 
país vizinho (no caso, brasileiros no Uruguai e uruguaios no Brasil).  
Por que a situação se tornou anedótica? Pelo fato de que, como professora de 
espanhol que sou, com formação em linguística aplicada, não imaginava que 
a obtenção de documentos tão simples (na minha visão), como uma carteira 
de identidade ou uma certidão de nascimento, pudessem tornar-se assunto de 
tamanha complexidade. Em suma, a identidade que me propunha a discutir 
naquele momento era outra, a priori, bastante complexa, aquela que nossos 
mais notáveis pensadores trataram de definir e que se tornou tema de debate 
em nossos cursos de formação. Essa experiência nos traz, no final das 
contas, a possibilidade de discutirmos, a seguir, a questão identitária e sua 
relação com o ensino de espanhol no país (IRALA, 2010, p. 175-176). 

 

 

O fragmento acima fornece pistas do tema de pesquisa e não foi citado 

aleatoriamente. Ao ler a primeira vez o texto da professora Irala, houve a identificação de 

imediato, dado que, caso estivesse em similar circunstância, também presenciaria tal 

apresentação denominada “Identidade”. A temática é motivo de interesse pessoal e acadêmico 

em leituras e investigação desde a formação inicial por meio da graduação, à medida que a 

heterogeneidade do mundo hispânico era aprofundada com os aspectos linguísticos e/ou 

literários estudados. 

Ademais, pode-se afirmar que houve a identificação para a relação linguagem e 

identidade, sempre considerando as interações que permeiam a atividade humana, uma vez 

que parto da ideia inicial e muito pessoal referente à migração da minha família (eu, pais e 

irmãos) do Rio de Janeiro para Sergipe. Decerto, há um estranhamento a si próprio no local de 

destino, tal qual no lugar anterior conforme os anos passam. Os processos de identificação em 

ambos os espaços são desenvolvidos, gerando a identidade mutável e não permanente.  

Neste sentido, o contato com a pós-graduação lato sensu em Linguística Aplicada ao 

ensino de línguas, realizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS), e como aluna do 

Mestrado Acadêmico em Letras pela mesma instituição, conduziu a um caminho de 
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descobertas na área da Linguística Aplicada, no conhecimento teórico da disciplina Estudos 

Culturais e, principalmente, ao debate acerca do ensino de línguas. Este último tem sua 

relevância apoiada na disciplina “Identidade e ensino de línguas estrangeiras”, conduzida pelo 

Professor Doutor Vanderlei José Zacchi.  

Especificamente sobre esta disciplina, ressalta-se a importância dada para as 

discussões sobre os profissionais de ensino e seu campo de atuação em meio ao âmbito 

acadêmico. A abordagem de textos teóricos frente à realidade de professores de línguas 

remete a uma negociação da identidade docente do/da profissional, que naquele momento, no 

espaço universitário, é aluno/a da pós-graduação stricto sensu e pode examinar 

questionamentos a respeito da política educacional de forma reflexiva.  

Nesta vertente, a admissão ao Mestrado coincidiu com o momento político 

conturbado no país no início de 2017. A presidenta Dilma Rousseff tinha sido destituída do 

cargo em 31 de agosto de 2016, através de um processo de impeachment colocado em votação 

no plenário do Senado Federal. Tem-se, então, a assunção do vice-presidente do país, o 

Michel Temer. A política educacional se encontrava complexa antes mesmo desse ato, 

quando discussões calorosas já ocorriam em todo o Brasil a respeito da notoriedade dos 

Projetos de Lei nº 867/2015 e nº 193/2016, ambos referentes ao “Programa Escola sem 

Partido”. 

O ponto em particular deste tipo de política e que alcançou os professores de língua 

espanhola de maneira muito direta, decorreu em 26 de setembro de 2016, com a Medida 

Provisória nº 746/2016, concernente a mudanças legislativas no ensino e, consequentemente, 

alterando estruturas curriculares do ensino básico. A Medida em questão alterou o artigo 36 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) com a inclusão do parágrafo 8º que “determina a oferta 

obrigatória de língua inglesa no ensino médio, facultando o oferecimento de outros idiomas, 

preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de cada sistema de ensino”; e 

revoga em seu artigo 13 a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que instituiu a 

obrigatoriedade da oferta do espanhol no ensino médio brasileiro e de matrícula facultativa 

pelo aluno.  

A Medida Provisória foi aprovada com a promulgação da Lei nº 13.415/2017, em 16 

de fevereiro de 2017, consolidando as mudanças supramencionadas e afirmando o ensino de 

inglês como língua estrangeira, de acordo com o artigo 35, parágrafo 4º da Lei 13.415/2017: 

“Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 
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de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino”. 

Essa conjectura trouxe à tona vários questionamentos no campo de ensino da língua 

espanhola. Particularmente, enquanto professora de espanhol da rede pública de ensino em 

Sergipe, observei colegas de profissão indagando a respeito de alguns pontos: o futuro da 

língua estrangeira como componente curricular, a insegurança na possibilidade de um rechaço 

da profissão, o conflito entre os lados “pessoal” e “profissional”, quando se avalia a projeção 

para o futuro diante do atual contexto educacional.  

Da mesma forma, notam-se em grupos virtuais direcionados a professores de 

espanhol, várias discussões acerca da expansão da língua espanhola e a sua revogação 

subitamente. Esses fatores foram fundamentais para pensar a identidade do sujeito docente e a 

heterogeneidade circunscrita a esse grupo profissional, o qual adquiriu legitimidade em 2005 

– com a Lei nº 11.161 – e, após onze anos de estabelecimento e afirmação da área, observa 

uma restrição voltada ao ensino de línguas em âmbito nacional. A realização do processo 

investigativo nasceu, portanto, de minhas inquietações a partir do contato com outros 

professores e a observação de determinados aspectos em suas palavras, como dilemas, 

desafios, expectativas.  

Diante de tais colocações, uma questão permaneceu presente: O que o/a professor/a 

de espanhol sente em relação ao trabalho docente diante da política educacional atual? Este 

quadro suscitou a busca por leituras relacionadas à identidade docente, mas que direcionasse 

ao tópico “profissional”, pois constatei a necessidade de compreender a composição 

identitária dos indivíduos no âmbito profissional, concentrando-se na dimensão do trabalho. 

 

No decorrer da pesquisa, foram estruturadas as seguintes perguntas de pesquisa: 

• Como a identificação com a profissão é revelada nas posições identitárias dos 

professores de espanhol? 

• Como o professor expõe a sua relação com os pares – colegas de trabalho, equipe 

gestora, alunos, etc?  

• De que forma o professor apresenta o processo afetivo e emocional a partir da 

experiência com a reforma educacional? 

 

Diante do exposto, os objetivos apresentados são:  
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- Objetivo geral: 

• Investigar a identidade profissional docente do professor de língua espanhola no 

contexto atual, ao buscar compreender como os professores se veem e se definem 

em relação ao seu trabalho e às condições de sua prática. 

 

- Objetivos específicos: 

 

• Identificar os elementos que caracterizam a identidade docente, sobretudo, os 

desafios lançados ao profissional na contemporaneidade; 

 

• Verificar a identidade profissional do professor de língua espanhola a partir dos 

aspectos da profissão manifestados pelos próprios docentes; 

 

• Estabelecer um diagnóstico a respeito da língua espanhola, com a finalidade de 

levantar informações a respeito do atual cenário da política educacional devido à 

revogação da Lei 11.161/2005. 

 

A estrutura da dissertação está organizada em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta 

os contornos da pesquisa com a descrição da motivação para investigar a identidade 

profissional docente de professores de espanhol e os processos e movimentos presentes a 

partir da reforma do ensino médio e a revogação da Lei 11.161/2005. 

No Capítulo 2 a discussão teórica examina, a princípio, o campo da Linguística 

Aplicada contemporânea, área na qual se insere este trabalho, por considerar fundamental o 

novo momento global e as implicações sobre os processos que envolvem as práticas sociais e 

as novas abordagens para a educação. A agenda de pesquisa da Linguística Aplicada 

(doravante LA) tem sido marcada por investigações referentes à utilização da linguagem em 

diálogo constante com vários campos. Há nesta ação a abordagem de questões mais amplas 

com o desenvolvimento de pesquisas para além das práticas de ensino e aprendizagem de 

línguas, porque concebe de forma problematizadora a importância de problemas de ordem 

educacional, social, político. Nesse último ponto, é válido afirmar que o viés político está 

relacionado ao governo e suas ações.  

Essa atenção da LA para os estudos identitários tem sido foco de pesquisadores da 

área no Brasil em várias direções (gênero, etnia, profissão). Segundo o professor Hilário Bohn 
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(2005, p. 98), autores como Maria José Coracini, Ernesto Bertoldo, Ângela Kleiman, Inês 

Signorini, Luiz Paulo da Moita Lopes contribuem com discussões acerca da temática há 

algum tempo no Brasil. Apresentar o tema identidade, ainda que seja o interesse de 

pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento, revela-se com uma tarefa difícil 

devido à sua complexidade e amplitude em conceitos diversos. Igualmente, analisar o perfil 

identitário do professor de línguas é uma questão complexa, pois se têm em seu cerne vários 

caminhos que se cruzam: a diferença, a alteridade, os fatores internos e externos ao espaço do 

trabalho, a visão acerca de si mesmo e como os outros os percebem.  

Nesse sentido, esta agenda da LA contemporânea é apresentada por Moita Lopes 

(2006, 2011), que indica novos posicionamentos nesse campo de pesquisa. Para uma melhor 

compreensão a respeito da contextualização do cenário da modernidade e da 

contemporaneidade, considerado por alguns autores como pós-moderno, há uma abordagem 

nesse ponto através de autores como Bauman (2005), Giddens (2002), Hall (2006, 2012) a 

fim de elucidar características do século XX e século XXI, impulsionadas por rápidas 

transformações. A temática da identidade também é abordada por esses mesmos autores que, 

em seus campos de pesquisa, contribuem para o momento de reflexividade na vida 

contemporânea e na compreensão das mudanças vivenciadas em comunidades em geral ou 

específicas, de acordo com a sua localidade, em maior ou menor escala. Gee (2000) colabora 

com o seu trabalho correspondente à identidade como base analítica para a pesquisa em 

educação, isto é, destaca que o estudo da identidade se revela como uma importante 

ferramenta para a compreensão do universo escolar. 

A extensa área da linguagem, especialmente as correntes que abordam as questões 

referentes à identidade, tem muito a contribuir para a visão do tema a qual muitas orientações 

teóricas têm se filiado: a que se opõe a uma ideia de identidade como fechamento, 

perpetuação, de unidade de qualquer natureza para os diferentes sujeitos e para as diferentes 

situações. Nessa percepção, não cabe afirmar a existência de identidades de grupo 

homogêneas, como geralmente se nota em enunciados no dia a dia: “nós, os brasileiros”, 

“eles, os políticos”, “nós, os docentes”, etc. É nesse viés, sobre pensar a identidade do sujeito 

docente não como homogênea, que o termo identidade remete imediatamente à questão da 

diferença, já que a identidade é o que nos diferencia dos outros. No trabalho de Tomaz Tadeu 

Silva (2012), nota-se a relação de identidade e diferença, definida a princípio como identidade 

sendo aquilo que se é; e a diferença como aquilo que o outro é. 

A leitura acerca da identidade docente com o livro Identidades de professores de 

línguas, lançado pela editora da Universidade Estadual de Londrina, foi produtiva na 
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abordagem sobre a identidade docente, principalmente os três primeiros capítulos de Beijaard, 

Meijer, Verloop; Quevedo-Camargo, El Kadri, Ramos; Gamero. Todos esses trabalhos estão 

relacionados a levantamento de pesquisas com o mote identidade do professor. Contudo, foi 

esclarecedora a conclusão de Beijaard, Meijer, Verloop em sua análise de trabalhos 

internacionais sobre a necessidade de haver o conceito de “profissional” na identidade 

profissional de professores. Portanto, a travessia na leitura em Claude Dubar está associada à 

análise que o autor faz da construção das identidades sociais e profissionais para entender 

conceitos muito próprios que emergem no campo das profissões. Assim como o entendimento 

de que o/a professor/a em seu contexto de trabalho constrói nas suas interações a sua 

identidade profissional. Os estudos sobre alteridade de Bakhtin (2006) dimensionam a 

construção dessa identidade na alteridade, dado que a sua posição é efeito de um sistema de 

relações entre diferentes agentes que se manifestam em diferentes vozes.  

No Capítulo 3 é relatado como o processo político é complexo em sua compreensão, 

ao discutir sobre a área de estudos política linguística e a estreita relação com a configuração 

política-administrativa apresentada no país, isto é, com a política pública, além dos 

desdobramentos políticos que embasaram a aprovação da Lei 11.161/2005, conhecida como a 

lei do espanhol, a institucionalização da Lei 13.415/2017 e as implicações decorrentes de 

ambos os processos.  

No Capítulo 4 o aparato teórico-metodológico está explicitado, a partir da natureza 

qualitativa interpretativista da pesquisa. O Questionário foi o instrumento utilizado e em sua 

introdução há instruções que explicam o objetivo e ressaltam a importância e a necessidade 

das respostas para motivar o informante. Foram utilizados meios eletrônicos para amplificar o 

modo operacional da pesquisa, uma vez que se consideram professores de espanhol que atuam 

profissionalmente em território brasileiro, com base em discussões em grupos virtuais 

direcionados a professores da área acerca da expansão da língua espanhola e a sua revogação 

subitamente.  

São 29 perguntas de diferentes naturezas: perguntas abertas, perguntas de múltipla 

escolha e perguntas com respostas escalonadas. A elaboração foi realizada a partir do 

formulário virtual do Google Docs, que tem como característica uma ferramenta que facilita a 

criação de questionários, pois torna automático tanto o processo de design da página quanto a 

agilidade no preenchimento das respostas. Foram escolhidos três grupos virtuais para a 

aplicação:  

1) a lista de discussão da área chamada E/LE do Brasil, destinada a professores que 

trabalham com o ensino de espanhol no país; 
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E os grupos para profissionais na área na rede social Facebook:  

2) Professores de Espanhol no Brasil e  

3) Professores de Espanhol do Norte do Brasil. 

A manutenção do sigilo e do anonimato é uma condição explícita no Termo de 

Consentimento para a pesquisa, a fim de garantir a privacidade. Com isto, a referência será 

feita através de siglas, como P1, P2, P3, etc., seguindo a ordem de participação. O 

questionário foi publicado em julho de 2018, quando os professores podiam visualizar o 

convite escrito virtualmente através de suas contas pessoais nos grupos virtuais, totalizando 

44 participantes. 

O Capítulo 5 apresenta a análise dos dados gerados pelos sujeitos da pesquisa. 

Retomam-se questões anteriores e têm-se seguimento algumas reflexões sobre os possíveis 

diálogos para a construção da identidade profissional docente. O capítulo está dividido em 

duas partes. Primeiramente, são descritas algumas características da identidade profissional 

dos professores colaboradores identificadas pela pesquisadora a partir dos dados coletados, 

principalmente de alguns gráficos. Este ponto procura conciliar o exame e as observações 

realizados nas primeiras etapas da análise, conforme exposto no capítulo 4. É importante 

esclarecer que o estudo quantitativo foi significativo à pesquisa, não sendo colocado em 

oposição à natureza qualitativa. Ainda que se verifique a combinação de ambos os estudos, a 

natureza qualitativa-interpretativista não foi afetada, já que a pesquisa não se distancia do 

sujeito pesquisado durante a geração dos dados.  

Na segunda parte do capítulo consta a análise das respostas referentes às perguntas 

subjetivas selecionadas. A leitura das respostas nas perguntas subjetivas promoveu a 

elaboração de quadros referentes à cada questão aberta. Alguns trechos das respostas foram 

destacados durante a catalogação para ilustrar com maior clareza possíveis evidências do 

lugar de fala dos professores e como os enunciados seriam examinados à luz da teoria em que 

a pesquisa foi embasada. Essa etapa forneceu indícios para a posterior seleção e recorte nas 

amostras a serem analisadas. 

Após os Capítulos, as considerações finais, as referências e os apêndices são 

apresentados.  
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2. ESPAÇOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
“... o paradigma a emergir dela [da ciência] não 
pode ser apenas um paradigma científico (o 
paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser 
também um paradigma social (o paradigma de uma 
vida decente) (SOUZA SANTOS, 2003, p. 60). 

 

 

2.1 A perspectiva contemporânea da Linguística Aplicada: novos paradigmas 

 

A presente seção inicia seu trajeto discursório salientando que a pesquisa da qual se 

trata está embasada nos preceitos de uma Linguística Aplicada contemporânea, que busca ir 

além da complexidade dos fatos envolvidos com a linguagem em sala de aula ao argumentar 

na direção de um arcabouço interdisciplinar.  

Pode-se afirmar que a LA alcança um viés contemporâneo em seu percurso atual, 

pois, como esclarece Moita Lopes (2006, p.86), é um período que se revela para muitos 

pesquisadores – muitos dos quais atuam nas ciências sociais e nas humanidades – como um 

desafio e como uma necessidade por novos posicionamentos pensados a partir de novos 

modos de entender a vida social para produzir conhecimento sobre o sujeito que está inscrito 

nessa condição contemporânea. O reconhecimento da complexidade dos fenômenos sociais 

em andamento tem operado na área e há uma revisão de suas concepções epistemológicas, a 

partir da qual se passou a discutir novos direcionamentos sobre os modos de fazer pesquisa, 

sobre quem é o sujeito e o que se pesquisa em LA.  

De acordo com Moita Lopes (2011, p. 11), é interessante verificar a evolução desse 

campo de estudos e a maneira como se deu a mudança conceitual que reverberou de grande 

forma. Sabe-se que seu início é marcado pelo enfoque do ensino e da aprendizagem de 

línguas, como resultado dos avanços da Linguística como ciência no século XX. O fato estava 

intimamente ligado ao contexto que se apresentava nos Estados Unidos da América durante a 

década de 1940, momento em que o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial.  

Para Moita Lopes (2011, p. 12-13), a LA surgiu como uma vertente da linguística 

teórica, uma vez que representava as primeiras tentativas de aplicação de teorias linguísticas 

em questões ligadas ao ensino de línguas. Desta forma, viu-se uma preocupação com a 

aplicação metódica da análise linguística ao ensino-aprendizagem de línguas. O autor (2011, 

p. 15) destaca que no final dos anos de 1970, destaca-se o trabalho de Henry Widdowson 

devido ao início da distinção entre LA e aplicação de Linguística. O início desse tipo de 
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discussão estabeleceu um campo de investigação que começou a se formular como área 

mediadora, reconhecendo ainda que os tipos de conhecimentos que poderiam ser relevantes 

para a investigação dos processos de ensino de línguas necessitavam ir além daqueles 

formulados pela Linguística. Logo, o objeto de investigação passa a ser também construído 

com base na relevância que conceitos de outros campos do conhecimento possam ter para sua 

compreensão.  

Conforme expõe Moita Lopes (2011, p. 16), a compreensão presente era de que 

nenhuma área de conhecimento poderia ser completa para entender os processos envolvidos 

nas ações de ensinar/aprender línguas em sala de aula devido a sua complexidade. Esse 

pensamento proporcionou um avanço a partir do momento que se isentou a relação 

unidirecional e aplicacionista entre teoria linguística e ensino de línguas, abrindo-se portas 

para outras áreas de forma a se operar de modo interdisciplinar. No Brasil, houve uma série de 

artigos publicados nos anos de 1980 e 1990, quando a LA no país começou a tomar força e 

seguiu tal caminho. Já internacionalmente, naquela época, a linguística aplicada se restringia 

ao campo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. 

Ainda seguindo Moita Lopes (2011, p. 18), é a partir, então, de meados dos anos 

1990, quando se viu relevante entender a linguagem como instrumento de construção do 

conhecimento e da vida social recuperados em várias áreas de investigação, que há uma 

formulação da LA, distanciando-se do estudo central do ensino e aprendizagem de línguas – 

principalmente de inglês – ao se estender para outros contextos, aumentando 

consideravelmente seus tópicos de investigação, assim como a invocação de natureza 

interdisciplinar para teorizá-los. Assim, ao final dos anos 90, notam-se sinais de diversificação 

nas pesquisas e a consolidação da LA no país.  

Segundo Menezes, Silva e Gomes (2011, p. 25), não houve a exclusão da 

aprendizagem de línguas estrangeiras ou da língua materna na área, mas sim, a inclusão de 

questões mais abrangentes. Afirmam que “parece haver consenso de que o objeto de 

investigação da LA é a linguagem como prática social” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2011, 

p. 25), e esclarecem a respeito da importância para a pesquisa ao se considerar não somente o 

contexto de aprendizagem de línguas, como também, “qualquer outro contexto em que surjam 

questões relevantes sobre o uso da linguagem [...] independentemente das escolhas teóricas e 

metodológicas” (MENEZES; SILVA; GOMES, 2011, p. 25).  

Deste modo, é fato o reconhecimento de investigações no campo da LA que 

busquem compreender as relações entre linguagem e atividades que caracterizam os 
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indivíduos, ao considerar os possíveis conflitos envoltos nessas relações. Como área do 

conhecimento, a LA comporta estudos direcionados para debates de temas heterogêneos.  

Neste sentido, é importante evidenciar a colocação de John Robert Schmitz (2008, p. 

235): “Daí se vê que a LA contemporânea é politizada e nos termos de Pennycook é 

‘transgressiva’ e ‘crítica’, diferente da prática de LA reinante nos anos 70 cujos praticantes 

consideraram a disciplina como neutra e apolítica”. As palavras de Schmitz sobre a anterior 

prática da LA vão ao encontro do colocado por Rajagopalan (2006, p. 155) quando este 

afirma que, na relação feita da linguística aplicada e o seu perfil como vertente da linguística 

teórica, houve um desinteresse dos linguistas por questões relativas à política linguística e a 

outros assuntos práticos, devendo-se isso ao paradigma da neutralidade científica.  

A visão neutra supracitada tem ligação com uma ciência isenta de juízos de valor 

com herança de concepções positivistas e objetivas. Esse comportamento é discutível na LA 

contemporânea, uma vez que autores convergem sobre uma profunda reavaliação do cânone 

acadêmico para se questionar as formas de produzir conhecimento. É neste ponto que Moita 

Lopes (2006, p. 86) reflete sobre a necessidade de “uma preocupação com novas teorizações 

calcadas em novos modos de entender a vida social”, apoiando-se em direções que indiquem 

maior atenção ao sujeito em sua heterogeneidade através de descrições construídas por teorias 

que auxiliem a problematizá-lo.  

A esse respeito, Kleiman (2013, p. 42) afirma que no Brasil:  

 
diálogos muito frutíferos vêm se desenvolvendo entre a LA e outras ciências 
sociais e humanas – i.e., com teorias críticas da Análise do Discurso, com a 
Crítica Literária, os Estudos Culturais, a Antropologia, a Sociologia – 
perseguindo respostas para as investigações que se ocupam de questões em 
que a linguagem tem um papel constitutivo nos saberes, nas configurações 
identitárias e nas relações – feministas, étnico-raciais, sociais – que formam, 
conformam, deformam, informam, transformam as realidades que 
construímos (KLEIMAN, 2013, p. 42). 

 

Para a autora, a viabilização de participantes não somente dos movimentos 

sobreditos, mas também os homossexuais, os sem-terra, os sem-teto, os sem-escrita, é uma 

forma de inserção a fim de vencer barreiras epistêmicas na área. Ela inclui nesse rol 

professores e alfabetizadores1 com o objetivo de questionar estereótipos relacionados à 

identidade dos professores. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2004 apud MOITA 

 
1 Kleiman cita que o grupo de pesquisa “Letramento do Professor” investiga as práticas sociais de uso da escrita 
de agentes de letramento escolar e não escolar, sejam eles professores alfabetizadores de língua portuguesa ou 
alfabetizadores comunitários, levando em conta seus contextos de atuação e a formação de uma identidade 
profissional. 
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LOPES, 2006, p. 86), é importante abrir espaço para que o envolvido no processo de 

investigação tenha voz e seja ouvido. Isso requer a busca do lugar do outro, considerando 

olhar a partir desse lugar, como a posição de onde é produzido o conhecimento. Agregada a 

essa ideia, entende-se que é importante estudar questões e discursos não aparentes, na 

tentativa de trazer à tona as pequenas histórias de sujeitos inscritos nelas, não focando apenas 

nas grandes narrativas. 

Nesse sentido, evidencia-se que no contexto global – em particular, o contexto 

brasileiro – a pesquisa sobre a profissão professor/a requer, nos dias atuais, desfazer-se de 

dependências de sistemas de conhecimento unilaterais, contribuindo para que tanto o/a 

futuro/a professor/a quanto o/a professor/a em sua docência propriamente dita possam 

reinterpretar as suas visões e as suas práticas pedagógicas. 

É interessante observar a própria ideia de reconstrução de uma nova identidade na 

área de LA para se entender problemáticas a respeito da prática de uso da linguagem dentro e 

fora da sala de aula, isto é, para além da aula de línguas.  

 

2.2 A identidade na pós-modernidade ou na modernidade? 

 

Na primeira parte deste capítulo foi iniciada uma explanação a respeito da 

consolidação da LA no Brasil a fim de indicar a reflexão presente na área e a possível 

negociação com outras áreas de conhecimento. Conforme descrito, reavaliar outros modos de 

pensar a LA é fundamental ao se considerar o mundo contemporâneo, impulsionado por 

rápidas transformações.  

Para seguir o caminho de discussão teórica, faz-se necessário abordar o contexto que 

caracteriza esse período de mudanças nos campos sociocultural, político e histórico. Tal 

conjuntura assinala a sociedade globalizada e permite discussões com o intuito de entender o 

tempo presente, principalmente as últimas décadas. Não há o interesse em desenvolver sobre 

aspectos sociais, políticos e econômicos com profundidade. Há a premissa de apresentar uma 

visão geral de temáticas que fazem parte dos paradigmas da pós-modernidade e modernidade 

na agenda de debate da LA e são indispensáveis para entender as atribuições dadas ao termo 

“identidade” em vários vieses, mas que, para esse trabalho, têm importância no contexto 

educacional.  

A priori, é interessante observar o que a autora Branca Falabella Fabrício (2006, p. 

45) expõe no início de seu texto “Linguística aplicada como espaço de ‘desaprendizagem’: 
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redescrições em curso”. Ela se utiliza de uma descrição feita pelo historiador da arte Arnold 

Hauser (1965/1976) para traçar transformações de um determinado período:  

 
Uma época de mudança geral de perspectivas e inovações sociais, 
econômicas e tecnológicas, época na qual convivem ideias paradoxais: 
racionalismo e irracionalismo, cientificismo e misticismo, humanismo e 
barbárie, intelectualismo e anti-intelectualismo. Panorama responsável pela 
perda de referências explícitas e gerador de indivíduos em choque, em 
conflito e desorientados, devido ao colapso de seu sistema de crenças e 
valores (HAUSER, Arnold apud FABRÍCIO, 2006, p. 45). 

 

A autora, ao lançar a pergunta “Mundo contemporâneo?” logo após as palavras do 

escritor, justifica a citação afirmando até ser possível pensar que a descrição se refere ao 

momento atual, tamanha a inquietação. No entanto, Hauser faz uma alusão ao contexto 

histórico do século XVI. Fabrício apresenta o fragmento para mostrar que a trajetória dos 

indivíduos contemporâneos também tem sido descrita em termos de desestabilização, 

destradicionalização perante as velozes transformações nos aspectos da vida social, cultural, 

política e econômica. É importante esclarecer que a semelhança apontada pela professora não 

reduz nem um e nem o outro período mencionado – nesse caso, os séculos XVI e XX/XXI. 

Ela observa que a ideia de fluxo contínuo, mesmo presente desde a filosofia antiga, torna-se 

expressiva na atualidade. 

A aproximação entre os dois contextos ajuda a compreender que em ambos os 

momentos houve mudanças significativas; entretanto, as características que atravessam o 

mundo atual estão sendo profundamente questionadas a partir de interrogações acerca de 

valores e ideologias, antes vistas como verdades naturalizadas – por exemplo, a visão pré-

existente somente da união heteroafetiva é debatida hoje a partir da discussão sobre a 

aquisição de direitos sociais nas relações homoafetivas; como também, o novo papel das 

mulheres na sociedade a partir de sua postura na família e no trabalho. 

É fato não haver um consenso a respeito do período que tem sido chamado de pós-

modernidade. Há outras denominações referentes a esse paradigma, como: modernidade 

líquida (Bauman, 2005), modernidade tardia, modernidade recente, modernidade reflexiva 

(Giddens, 2002). No campo das ciências sociais, o estudo da modernidade é realizado por 

vários autores2 que analisam o fenômeno por meio de suas releituras a respeito de visões 

oriundas do Iluminismo europeu, as quais marcaram a época moderna. O pensamento racional 

e o cientificismo são características desta fase, uma vez que houve a valorização da pessoa 

 
2 São exemplos de autores contemporâneos que discutem o tema: Jürgen Habermas, Ulrick Beck e Anthony 
Giddens. 
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humana dotada das capacidades de razão e de conhecimento. A ciência e o humanismo 

proporcionaram um espaço antes ocupado fortemente pelo dogma da religião.  

Desse modo, ressalta-se a noção de pós-modernidade distinguida aqui, atribuída a 

sua presença principalmente a partir da segunda metade do século XX. Como afirma Terry 

Eagleton (1998, p. 7), compreende-se o termo como uma linha de pensamento que “questiona 

as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou 

emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos 

definitivos de explicação”.  

Mastrella (2010, p. 107) destaca, entre os argumentos expostos, o valor atribuído à 

modernidade para as “grandes narrativas”, pois fornecem explicações universais e totalizantes 

da vida, não questionando a sua legitimidade. Na pós-modernidade, há a contrariedade dessa 

norma do Iluminismo porque, diferentemente, abre-se espaço para a heterogeneidade a partir 

da verificação das diferenças em contextos localizados e particulares. Proporciona-se a 

contingência e uma não coerência de identidades nas práticas sociais. Como mencionado 

anteriormente, é importante este ponto na pesquisa, pois o implicado no processo de 

investigação terá a sua história problematizada e evidenciada.  

Para Terry Eagleton, a mudança histórica ocorrida no Ocidente para uma nova forma 

de capitalismo é componente vital para se ter o mundo efêmero e descentralizado da 

tecnologia, do consumismo e da indústria cultural, no qual as indústrias de serviços, finanças 

e informações vencem a produção tradicional, e a política clássica de classes move-se para 

uma série de “políticas de identidade”.    

Ainda nessa discussão, o sociólogo espanhol Manuel Castells (2006, p. 17) assevera 

que é um momento de um mundo novo, uma “realidade midiatizada”, pois as vidas e o mundo 

vêm sendo adaptados às duas grandes tendências conflitantes que moldam a sociedade da 

informação: a globalização e a identidade. Tem-se uma sociedade em rede, introduzida pela 

revolução da tecnologia da informação e pela reestruturação do capitalismo. Essa sociedade é 

caracterizada pela globalização das atividades econômicas decisivas do ponto de vista 

estratégico; por sua forma de organização em redes; pela flexibilidade e instabilidade do 

emprego e a individualização da mão de obra. Por uma cultura de virtualidade real construída 

a partir de um sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado. 

(CASTELLS, 2006, p. 17). 

De acordo com Giddens (1991, p. 12), o filósofo francês Jean-François Lyotard foi o 

responsável por cunhar pela primeira vez o termo pós-modernidade. Fazendo um recorte a 

respeito do seu trabalho, pode-se afirmar que a hipótese para Lyotard (2000, p. 3), “é a de que 
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o saber muda de estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade dita pós-

industrial e as culturas na idade dita pós-moderna”. Conforme o autor, traçar um quadro desse 

período não é tarefa fácil porque toda a mudança social teve início com as mudanças de 

contexto sócio-histórico após a Segunda Guerra Mundial, momento do fim da reconstrução da 

Europa (a depender de cada país e suas particularidades). Sendo relevante para ele a 

influência das informações tecnológicas, estas ofereceram novos rumos para o estatuto do 

saber e a fragmentação do conhecimento, não havendo como única possibilidade o saber 

universal, ou, como indicou: “a incredulidade em relação aos metarrelatos (...), sem dúvida, 

um efeito do progresso das ciências”.  

As proposições acerca da denominação pós-modernidade são várias e muitas vezes 

não há consonância entre autores como uma teoria unificada. Contrariamente, notam-se 

diversas perspectivas. Santos (1999, p. 103) descreve que os indivíduos vivem em uma fase 

de transição paradigmática entre a modernidade e um novo movimento, o qual para ele ainda 

está sem nome, mas que tem sido chamado de pós-modernidade. Para o autor, não é uma 

diferenciação simples do moderno, em razão do momento de transição se caracterizar tanto 

como ruptura quanto continuidade: “há algo de moderno na tentativa de fixação da pós-

modernidade” (p. 103). Giddens (2002, 1991) não segue a orientação de alguns autores que 

nomeiam a sociedade contemporânea como pós-moderna. Em vez disso, prefere as 

terminologias modernidade alta ou tardia, para indicar que alguns princípios da modernidade 

ainda se encontram presentes na realidade atual. Alta modernidade, modernidade tardia ou 

modernidade reflexiva, portanto, é definido pelo autor, como uma ordem pós-tradicional. 

Segundo Bhabha (1998, p. 19, grifo do autor), a existência contemporânea é marcada 

por “uma tenebrosa sensação de viver nas fronteiras do ‘presente’, para as quais não parece 

haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefixo ‘pós’: pós-

modernismo, pós-colonialismo, pós-feminismo”. O prefixo pós marca a ideia de um além que 

não representa um novo início e tampouco uma renúncia ao passado, mas um momento de 

trânsito.  

Várias teorias – pós-coloniais, pós-estruturalistas, feministas, queer, estudos culturais 

– tentam compreender a contemporaneidade na tentativa de lidar com os desafios de colaborar 

com as práticas vivenciadas pelos indivíduos no dia a dia, em que se têm espaços para 

questionamentos constantes de modos de viver a vida social e cultural, a fim de depreender 

sobre classe social, gênero, sexualidade, idade, etnia, nacionalidade, etc., temas emergentes 

atualmente. Pennycook (2006, p. 76) apresenta a posição teórica pós, declarando que há um 

problema nessa posição, pois, mesmo que teorias dos pós tenham feito avançar o pensamento 
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de maneira útil em muitos domínios, permanecem atadas aos domínios voltados ao passado. 

De acordo com o autor (2006, p. 76): “O ‘pós’ sempre parece atar o pós-colonial 

irremissivelmente ao colonial, o pós-estrutural ao estrutural e o pós-moderno ao moderno”. 

Com efeito, observam-se diversos debates a respeito da caracterização dos 

movimentos modernidade e pós-modernidade. Contudo, o reconhecimento e a discussão do 

paradigma pós-modernidade apontam para um interesse na vida contemporânea, como um 

construto central na compreensão das mudanças sócio-político-culturais, sendo vivenciadas 

em comunidades em geral ou específicas, de acordo com a sua localidade, em maior ou menor 

escala. Destarte, este contexto permite que o construto “identidade” se torne o mote de 

diversas pesquisas em uma variedade de áreas disciplinares.  

O estudo do termo tem-se apresentado sob diversos pontos de vista ao longo das 

investigações. Em face disso, não é tarefa fácil concebê-lo conceitualmente em definições 

pontuais e específicas. De acordo com Stuart Hall (2012, p. 103), houve uma explosão 

discursiva acerca do conceito de identidade nos últimos anos, efetuando-se uma 

“desconstrução das perspectivas identitárias em uma variedade de áreas disciplinares, todas as 

quais, de uma forma ou outra, criticam a ideia de uma identidade integral, originária e 

unificada”. 

O autor interpreta o conjunto de transformações ocorridas na realidade e a relação com 

aquilo que se conhecia como modernidade. Assevera como as mudanças na modernidade 

tardia3 (p. 17) também estão deslocando ou descentrando os sujeitos, algo denominado como 

“crise de identidade”, pois há um duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de 

seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos. Alguns outros autores 

argumentam, assim como o teórico, que a “crise de identidade” é característica da pós-

modernidade e sua centralidade só faz sentido quando vista no contexto das alterações globais 

na contemporaneidade (WOODWARD, 2012, p. 27). 

Stuart Hall expõe que os sujeitos estão constantemente em travessia identitária, devido 

às identidades moventes, conflituosas e transitórias. Deste modo, “[a] identidade torna-se uma 

‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 

historicamente, e não biologicamente” (HALL, 2006, p. 12-13). 

Para evitar a ideia de totalidade que o conceito de identidade pode trazer, 

principalmente nas perspectivas do sujeito iluminista e sociológico, Hall (2012, p. 106) 

 
3 Stuart Hall faz uso do termo denominado por Anthony Giddens.  
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prefere usar os termos identificação ou processos identitários, por expressarem mais 

adequadamente a ideia de não-fixidez, de não-imobilidade da(s) identidade(s) na 

contemporaneidade. Ele aponta a identificação como uma construção, nunca completada, 

como algo sempre em processo. Justamente esse processo no sujeito converte-se em parte 

atuante de um mundo cada vez mais dinâmico, o que provoca alcances importantes nos 

diversos ambientes da sociedade onde está inserido, como: família, relações profissionais, 

religião, relações sociais, etc. 

Bauman (2005, p. 30) coaduna com essa linha ao considerar atualmente o “mundo 

líquido moderno”. Essa “liquidez” evidencia a crise de pertencimento, uma vez que a 

identidade “perde as âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e 

inegociável” (BAUMAN, 2005, p. 30). Neste quadro, o autor afirma que a “identificação” se 

faz cada vez mais importante para os indivíduos a partir da busca de um “nós”, ao qual 

possam pertencer. 

Conforme Giddens (2002, p. 37), com o sujeito na modernidade, as coisas 

permaneciam mais ou menos as mesmas no nível da coletividade, geração após geração a 

mudança de identidade era claramente indicada, pois já era bem estabelecido, por exemplo, o 

que era ser professor, médico, pescador, como também, as funções pessoais em ser mãe, pai, 

esposa, filho, etc., o que tornava o gênero, o status social e outros atributos relevantes da 

identidade relativamente fixos. 

Ele destaca que eram necessárias transições entre os vários estágios da vida, mas elas 

eram governadas por processos institucionalizados e o papel do indivíduo neles era 

relativamente passivo. O autor introduz-se no conceito da autoidentidade e analisa justamente 

a transformação na concepção de identidade a partir do rompimento com uma ordem dita 

tradicional. Para ele, na contemporaneidade, o “eu” tem que ser explorado e construído como 

parte de um processo reflexivo de conectar mudança pessoal e social, pois, não há mais a 

referência da tradição, emergindo-se para o indivíduo um mundo de diversidade, de várias 

possibilidades e escolhas. O próprio indivíduo torna-se responsável por si mesmo e o 

planejamento estratégico da vida assume especial importância. Esta conjuntura produz, então, 

mudanças nas relações humanas diariamente. Como declara Giddens (2002, p. 9): “O ‘eu’ não 

é uma entidade passiva (...) independentemente de quão locais sejam os contextos específicos 

da ação, os indivíduos contribuem para as influências sociais que são globais em suas 

consequências e implicações”. 

Outro ponto relevante é a colocação de Stuart Hall (2006, p. 17) ao argumentar que as 

sociedades na modernidade tardia são sempre caracterizadas pela diferença, isto é, elas são 
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atravessadas por diferentes divisões e oposições sociais que produzem uma variedade de 

diferentes posições de sujeito para os indivíduos. A respeito desse ponto, o autor afirma: 

 
Acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas são 
constantemente invocadas, as identidades são construídas por meio da 
diferença e não fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente 
perturbador de que é apenas por meio da relação com o Outro, da relação 
com aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que 
tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado “positivo” 
de qualquer termo – e, assim, sua “identidade” – pode ser construído4. 
(HALL, 2012, p. 110). 

 

Silva (2012, p. 74) apresenta argumento que acompanha esse aspecto exposto acima. 

Ele assevera que identidade e diferença possuem estreita relação de dependência, pois não se 

pode conceber a identidade fora da relação com o outro. É na diferença com esse outro que se 

consegue afirmar categoricamente quem se supõe ser, ainda que essa afirmação seja sempre 

incompleta, contingente. O modo como a identidade é expressa diariamente tem a tendência 

de omitir a relação com a diferença, levando a uma ideia de afirmação da identidade, ou 

ainda, de algo fechado e acabado. Contudo, quando se diz “o que somos” significa dizer 

também “o que não somos”.  

As demarcações (nós/eles) funcionam, segundo Silva (2012, p. 75), como uma 

classificação, já que quando se diz nós, os brasileiros, tem-se na realidade: não somos 

argentinos, não somos chineses, etc. e complementa: “as classificações são sempre feitas a 

partir do ponto de vista da identidade” (2012, p. 82). Essas classificações em oposições 

binárias estabelecem socialmente uma hierarquização e problematiza relações de poder. 

Segundo Silva (2012, p. 83), Derrida confere que as oposições binárias não expressam 

uma simples divisão do mundo em duas classes simétricas, pois um dos termos do binarismo 

é privilegiado ao receber um valor positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa. 

Assim, todas as relações de identidade e diferença ordenam-se em torno de oposições 

binárias: homem/mulher, heterossexual/homossexual, branco/negro (DERRIDA apud Silva, 

2012, p. 83). 

Zacchi (2012, p. 19 apud DERRIDA, 2006, p. 385) expressa que este autor contesta a 

ideia de que existam identidades objetivas plenas com limites pré-delimitados distinguindo 

um dentro de um fora. Assim, “essa seria uma característica própria da lógica da identidade 

ou do princípio da ontologia clássica, ou ainda do que ele chama de ‘metafísica da presença’, 

 
4 Em relação a essa passagem citada, Stuart Hall em seu texto faz referência a três autores: JACQUES 
DERRIDA; ERNESTO LACLAU e JUDITH BUTLER.  
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que pressupõe o emprego de oposições binárias, as quais podem se dar apenas por inversão ou 

por confirmação” (ZACCHI, 2012, p. 19). 

Nesta mesma linha de pensamento, Woodward (2012, p. 54) agrega o questionamento 

de Derrida a respeito das oposições binárias quando o autor sugere que a própria dicotomia é 

um dos meios pelos quais o significado é fixado. A autora declara que:  

 
O significado é produzido por meio de um processo de diferimento ou 
adiamento, o qual Derrida chama de différance. O que parece determinado é, 
pois, na verdade, fluido e inseguro, sem nenhum ponto de fechamento. O 
trabalho de Derrida sugere uma alternativa ao fechamento e à rigidez das 
oposições binárias. Em vez de fixidez, o que existe é contingência. O 
significado está sujeito ao deslizamento (WOODWARD, 2012, p. 54). 
 
 

É importante neste contexto destacar que o questionamento da identidade e da 

diferença significa problematizar os binarismos, como também a ideia de fixar determinada 

identidade traz junto formas de hierarquização. Tal ato poderia normalizar de maneira 

arbitrária certa identidade específica em relação a outras. Silva (2012, p. 83) aponta o ato de 

normalizar como uma atribuição de características positivas em relação a uma negatividade a 

outras identidades. Para ele, a identidade normal, natural, única apresenta tal força que é vista 

como a identidade e não como uma identidade. A exemplo, ele cita como a hegemonia 

cultural pode entender que “étnica” é a música ou a comida dos outros, assim como a 

sexualidade homossexual é a “sexualizada”, e não a heterossexual. Igualmente, como a 

definição da identidade depende da diferença, a definição do normal depende da definição do 

anormal. Conforme assevera Silva (2012, p. 84): “A identidade hegemônica é 

permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. Como 

sabemos desde o início, a diferença é parte ativa da formação da identidade”.  

Destarte, é interessante notar como são muitas vezes manifestadas as identidades de 

forma homogênea, como é o caso de grupos. Vê-se neste momento no país o debate político 

acentuadamente polarizado e, dentro dessa pluralidade, campos ideológicos diferentes 

(esquerda progressista/conservadora, direita progressista/conservador, centro-direita, centro-

esquerda)5 propagam em seus discursos o uso do “nós, os brasileiros”, na tentativa de lançar o 

que seriam as suas melhores ideias e programas políticos. Entretanto, ainda que diariamente 

 
5 A organização do campo ideológico para esta citação foi baseada em um gráfico produzido pela BBC Brasil, a 
partir de análises dos resultados de dez votações recentes dos partidos no período das votações, entre 2015 e 
2017, na Câmara dos Deputados. O intuito da pesquisa foi apurar a relação das legendas com temas econômicos 
e assuntos sociais. Observou-se que a maioria das siglas se portou de forma liberal quanto à economia, e de 
forma mais conservadora em relação aos temas sociais (política penal, questões ambientais, etc). Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41058120> Acesso em: 20 jul. 2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41058120
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haja massivamente esse discurso, há diferentes identidades sendo movimentadas por grupos 

que defendem, cada um a seu modo, suas convicções, como a anticorrupção, a defesa da 

família e dos valores tradicionais, a defesa dos direitos das mulheres e dos grupos 

marginalizados. Tais posicionamentos fizeram repercutir em várias expressões para 

denominar os grupos (“os antipetistas”, “os petistas”, “os esquerdopatas”, “os coxinhas”). 

Essa dinâmica ressalta a identidade e a diferença, de acordo com Silva (2012, p. 81): 

 
Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 
recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 
enunciação da diferença traduzem o desejo de diferentes grupos sociais, 
assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 
A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 
poder (SILVA, 2012, p. 81). 

 

Seguindo essa perspectiva, pode-se afirmar que o foco na identidade em formas 

contextualmente específicas nas quais as pessoas atuam permite uma abordagem mais 

dinâmica. No âmbito escolar, por exemplo, o espaço heterogêneo concede o encontro com o 

outro e isso evidencia as relações sociais e de poder entre os sujeitos, que carregam consigo 

suas diferenças e seus discursos identitários. 

O processo identitário dos professores está em constante construção em seu cotidiano 

a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de suas angústias e anseios, de 

sua prática, do sentido que tem o ser professor/a. Há, portanto, uma rede maior relacionada à 

dinamicidade da profissão, além do estado bipolar da diferença marcado pelo “nós, os 

docentes” e “eles, o governo”, ou ainda, “nós, os docentes” e “eles, os alunos”.  

De fato, a categoria docente é marcada pela heterogeneidade, seja no espaço do 

trabalho, ou mesmo pela posição institucional e profissional ocupada. Neste contexto, Gee 

(2000, p. 99) destaca que o estudo da identidade se revela como uma importante ferramenta 

para a compreensão do universo escolar, da própria sociedade e do indivíduo. O autor define 

que sua perspectiva conceitual não discorre diretamente a respeito de raça, gênero e classe.  

O seu interesse recai em conceber uma noção de identidade que possa ser utilizada 

como uma ferramenta analítica para a pesquisa em Educação. Gee defende que o 

desenvolvimento da identidade ocorre como um processo em andamento, um processo de 

interpretar a si mesmo como um certo tipo de pessoa e ser reconhecido como tal em 

determinado contexto. 

 
Quando qualquer ser humano age ou interage em certo contexto, outros 
reconhecem aquela pessoa como agindo e interagindo num determinado 
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"tipo de pessoa" ou até mesmo vários diferentes "tipos" de uma só vez. (...) 
O "tipo de pessoa" em que o indivíduo é reconhecido "sendo", em um dado 
tempo e espaço, pode mudar de momento a momento na interação, pode 
mudar de um contexto para outro e, com certeza, pode ser ambíguo ou 
instável. (GEE, 2000, p. 99, grifos do autor). 

 

O autor afirma que uma pessoa pode ser reconhecida através de inúmeras 

possibilidades, por exemplo, como sendo um certo tipo de feminista radical, homem 

excessivamente machista, de comunidade ativista, acadêmica, professora de jardim de 

infância, etc. Para ele, as identidades estão vinculadas ao funcionamento de atividades 

históricas, institucionais e forças socioculturais, e têm desempenhado um papel fundamental 

na literatura sobre o modernismo e a crítica do modernismo incorporada à literatura sobre 

pós-modernismo. 

O debate proposto por Gee mostrou-se interessante por manter aproximações com 

autores já apresentados, como Hall e Giddens, ao considerar impactos da condição pós-

moderna (modernidade tardia ou alta modernidade) na constituição do sujeito. Há em comum 

examinar as transformações advindas com a globalização, as tecnologias e o capitalismo e 

suas implicações para a identidade, entendendo que esta não é um dado imutável, definido ou 

completo.  

O conceito de Gee versa sobre um processo que compreende quatro dimensões 

diferentes, podendo ser, todas elas, interligadas: a identidade natural; a identidade 

institucional; a identidade discursiva, e a identidade de afinidade. 

A identidade natural faz referência aos atributos herdados. A identidade institucional 

associa a posição ocupada pelo indivíduo em determinada estrutura organizacional, 

envolvendo regras e direitos que regem e determinam sua maneira de se posicionar diante do 

papel social a que está vinculado. Já a identidade discursiva é caracterizada pelo discurso ou o 

diálogo, as relações estabelecidas com outras pessoas. E a identidade de afinidade é marcada 

pelo acesso que o indivíduo pode ter a partir da filiação construída com determinados grupos 

por compartilharem interesses comuns. 

É importante salientar que há uma interação entre essas identidades, pois o sujeito 

pode se reconhecer de várias formas a partir dessas distintas perspectivas, bem como 

reconhecer o outro de várias maneiras e também ser reconhecido pelo outro por diversas 

facetas. A identidade natural citada por Gee não sofre uma limitação biológica, pois sua 

introdução não é feita como na modernidade, quando se determinavam as identidades pelo 

nascimento e pelas classes, uma vez que havia uma fixidez para a pergunta: “quem eu sou?”  
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Ele apresenta como exemplo o fato do próprio autor ser gêmeo idêntico. Acredita ser 

parte de sua identidade e uma maneira de olhar para si, uma vez que ser um gêmeo idêntico é 

um estado e não é algo que se realizou. A fonte desse estado é o genes, a natureza, um 

processo que se desenvolve fora do próprio controle ou do controle da sociedade. Na área da 

educação, ele exemplica com o caso de uma criança em sala de aula diagnosticada com 

transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), por estar sempre inquieta e cuja 

atenção divaga em vários momentos. O diagnóstico prevê um estado interno fixo da criança, 

causado pela neurologia infantil ou por eventos iniciais na vida da criança. Gee (2000, p. 101) 

esclarece:  
É claro que as identidades naturais só podem se tornar identidades porque 
são reconhecidas, por mim ou por outros, como significativas no sentido de 
que elas constituem (pelo menos, em parte) o “tipo de pessoa” que “eu sou”. 
[...] quando as pessoas (e as instituições) se concentram nelas [identidades] 
como “naturais”, elas costumam fazer isso como uma forma de “esquecer” 
ou “esconder” (muitas vezes por razões ideológicas) o trabalho institucional, 
sociointeracional ou de grupo que é necessário para criar e sustentá-las como 
identidades (GEE, 2000, p. 101, grifos do autor). 

 

A abordagem realizada até este momento do texto considera que as transformações e a 

as mudanças recaem também sobre os sujeitos, pois refletem em suas vidas pessoal e 

profissional diariamente. Desta forma, a identidade profissional dos professores encontra-se 

conectada às indagações que formam a identidade do sujeito em contínua construção.  

 

2.3 A construção da identidade profissional docente 

 

O quadro explanado a respeito de possíveis entendimentos sobre identidade tem sua 

importância baseada na ideia de discutir temas que remetam ao processo global com 

referências das quais localizem os sujeitos em uma determinada região ou a um determinado 

posicionamento. A despeito do grande número de pesquisas com a temática identidade 

atualmente no campo de LA brasileira, pode-se verificar que ainda é reduzido o número de 

estudos com o tema da identidade profissional, principalmente na área da língua espanhola 

como língua estrangeira.  

Nesta perspectiva, é válido afirmar que se nota há algum tempo interesse por questões 

relativas à identidade profissional dos professores, como indicam as pesquisas de Quevedo-

Camargo, El Kadri e Ramos (2011, p. 49) e Gamero (2011, p. 86). Em ambas as análises vê-

se um levantamento bibliográfico de trabalhos que tratam da questão da identidade 

profissional dos professores, porém, com concentração exclusiva de docentes de língua 
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inglesa no Brasil. Atualmente, a busca na internet por textos que contenham essa temática 

mostrará uma bibliografia eletrônica com investigações de diferentes áreas de atuação, tanto 

professores de língua estrangeira quanto professores de educação física, matemática, etc.  

No trabalho de Quevedo-Camargo, El Kadri e Ramos há indicações de estudos fora 

do Brasil acerca da identidade profissional do professor, o que comprova a importância por 

esse campo de estudo em diferentes lugares do mundo. São autores como Antônio Nóvoa em 

Portugal; Antonek nos Estados Unidos; Samuel e Stephens na Noruega; Beijaard, Meijer e 

Verloop na Holanda.  

A leitura acerca da identidade docente com o livro “Identidades de professores de 

línguas”, lançado pela editora da Universidade Estadual de Londrina, foi produtiva na 

abordagem sobre a identidade de professores. No capítulo dos autores Beijaard, Meijer, 

Verloop foi traçado um quadro do campo de estudo, por meio de revisões bibliográficas na 

literatura internacional sobre identidade profissional de professores referente ao período de 

1988 a 2000. Tal seleção e análise examinam as características da pesquisa na área admitindo-

se primeiramente que o conceito identidade é complexo, principalmente por se apresentar 

como construto teórico mais do que empírico. A partir de resenhas de várias investigações, os 

autores dividiram os estudos em três categorias:  

 
1) estudos nos quais o foco foi a formação da identidade profissional de 
professores; 2) estudos nos quais o foco foi a identificação de características 
da identidade profissional de professores enquanto percebidas pelos próprios 
professores ou enquanto identificadas pelos pesquisadores a partir dos dados 
que coletaram; 3) estudos em que a identidade profissional foi representada 
ou apresentada pelas histórias de professores contadas ou escritas 
(BEIJAARD; MEIJER; VERLOOP, 2011, p. 6) 

 

No capítulo referente à apresentação da obra mencionada acima, afirma-se que os 

trabalhos ali presentes são especialmente de professores de língua inglesa. As duas propostas 

de análise de Quevedo-Camargo; El Kadri; Ramos e Gamero estão baseadas em 

levantamentos eletrônicos de pesquisas sobre “identidade do professor de língua inglesa” e 

“identidade profissional do professor de língua inglesa” no Brasil por meio da internet, com a 

utilização, respectivamente, das ferramentas de busca Google Acadêmico e o Banco de Teses 

e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

em cada pesquisa.  

A necessidade de ter contato com o tema “identidade” na área de língua espanhola 

tornou possível realizar semelhante investigação, para que fosse verificado o avanço em 
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estudos neste campo, no contexto brasileiro, como forma de aprofundar a configuração desta 

língua estrangeira no país, em face aos poucos anos de obrigatoriedade do espanhol.  

O levantamento bibliográfico foi realizado na página virtual Google Acadêmico, 

utilizando-se como palavras-chave os termos “identidade do professor de espanhol”, 

“identidade do professor de língua espanhola”, “identidade profissional do professor de língua 

espanhola” e “identidade profissional do professor de espanhol” em janeiro de 2018. Foram 

necessários os termos entre aspas, pois sem o sinal gráfico, resultavam em várias referências 

de diversas áreas do conhecimento.  

A descrição do levantamento considerou os tópicos: objetivos, definição de 

identidade, fundamentação teórica e metodologia, assim como, somente Dissertações e Teses 

como critério delimitador e sem limitação do período. 

 

Quadro1: Dissertações e Tese: “identidade do professor de espanhol” 
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Fonte: https://scholar.google.com.br/ 

 

No Google Acadêmico, nenhum resultado foi encontrado na busca com o termo 

“identidade profissional”, mesmo que trabalhos tenham essa temática em seu interior. A busca 

no Banco de Teses da CAPES com o termo identidade do professor de espanhol, sem o uso 

das aspas, resultou em 1.087.653 resultados. Foi delimitada a busca para “identidade 

https://scholar.google.com.br/
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profissional” com aspas, o que ainda resultou a extensão de 1387 resultados entre vários 

campos de estudo (ciências da saúde, humanas, sociais e aplicadas, etc.). A partir do uso do 

mesmo termo, mas limitado para a Grande Área de Conhecimento Linguística, Letras e Artes, 

têm-se 19 trabalhos6, entre teses e dissertações. Destes, apenas 03 são referentes à identidade 

profissional do professor de espanhol, o que indica um número restrito de referências 

presentes no Banco da CAPES. 

Portanto, ainda que haja obras de diferentes enfoques que se dispõem a discutir 

“identidade” em contextos específicos, é interessante observar as propostas de análise de 

estudos voltados para professores de língua espanhola no contexto brasileiro como forma de 

aprofundar a configuração dessa língua estrangeira no país, em face aos poucos anos de 

obrigatoriedade do espanhol como componente curricular nas escolas.  

 

2.3.1 Configuração identitária no campo profissional  

 

Para seguir com o estudo, faz-se necessário abordar sobre a identidade profissional, a 

fim de compor algumas considerações a respeito do tema. Neste ponto, observam-se os 

estudos de Claude Dubar, que analisa a construção das identidades sociais e profissionais ao 

investigar a composição identitária dos indivíduos no âmbito profissional, concentrando-se na 

dimensão do trabalho. Sua obra não opera diretamente acerca do grupo dos professores, mas 

colabora para entender conceitos muito próprios que emergem no campo das profissões. O 

entendimento elaborado ao aspecto profissional motivou a ideia de compreender as 

singularidades da construção da identidade profissional dos professores de espanhol 

atualmente.  

Dubar consubstancia a ideia do paradigma das transformações e da complexidade 

que tal fato impõe. A identidade é vista como um processo contínuo e dinâmico, em ambiente 

de incerteza, dilemas ou conflitos. Ela é o “o resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições” 

(DUBAR, 2005, p. 136).  

 
6 No resultado encontrado, há sete trabalhos correspondentes aos professores de inglês, um referente ao 
graduando em dupla habilitação (português e inglês), um sobre o professor de português, um sobre o professor 
de francês e seis pesquisas relacionam-se à identidade profissional com especificidades: o coordenador 
pedagógico, Letramento e discurso na EJA, Letramento e graduando Pibic, Gênero discursivo e professores de 
ensino médio, Sistema de Ensino Militar e o seringueiro na região norte do país.       
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Ao referir-se à identidade profissional, o autor examina que o processo de 

socialização é o resultado de um fenômeno simultaneamente individual, social e institucional, 

uma vez que se consideram as atividades especializadas concernentes ao mundo institucional 

específico, desenvolvido ao longo da vida do indivíduo, ao sofrer influências internas e 

externas na interação com o outro.  

Crê-se que o avanço do capitalismo, principalmente, do século XIX aos dias atuais, 

produziu sucessivas transformações nos conceitos sobre trabalho, ofício, tendo no ato de se 

especializar em um assunto ou área o foco no debate acerca de profissões e ocupações. Há 

profissões que deixaram de existir porque as demandas já não mais as requerem. Por outro 

lado, outras profissões surgiram exigindo a diplomação com formação e qualificação 

profissional. Conforme Lazzareschi (2009, p. 130), as tecnologias da informação e as novas 

técnicas gerenciais começaram a exigir um trabalhador que fosse capaz de efetivar 

conhecimentos, ou seja, capaz de utilizá-los na solução de problemas do dia a dia do trabalho 

e no processo de tomada de decisões que hoje devem ser rápidas devido à compressão espaço-

tempo provocada pela informatização. 

Essas mudanças no mundo do trabalho conduziram diversos sociólogos aos estudos 

de teorias e métodos que conseguissem explanar as alterações na identidade dos indivíduos 

em diferentes campos: família, religião, trabalho, comunidade, etc. O debate revela que a 

temática “profissão” possui sua particularidade, conforme explana Dubar (2005, p. XXVI) 

acerca da competência especializada (adequate qualification), e com o fato do processo de 

profissionalização estar relacionado à formação necessária para tal. Assim expressa: 

 
Entre as múltiplas dimensões da identidade dos indivíduos, a dimensão 
profissional adquiriu uma importância particular. Por ter se tornado um bem 
raro, o emprego condiciona a construção das identidades sociais; por passar 
por mudanças impressionantes, o trabalho obriga a transformações 
identitárias delicadas; por acompanhar cada vez mais todas as modificações 
do trabalho e do emprego, a formação intervém nas dinâmicas identitárias 
por muito tempo além do período escolar (DUBAR, 2005, p. XXVI). 

 

Em razão dessa colocação, pode-se destacar a formação específica como necessária 

para a qualificação das profissões. Logo, quaisquer profissões possuem um campo teórico 

próprio difundido através de uma organização institucionalizada e autorizada a ensinar e a 

qualificar, a qual legitima o status ao profissional. Durante a formação, há as expectativas 

relacionadas à vida profissional, à inserção no mercado de trabalho, tal como o entendimento 

que outros sujeitos terão sobre o profissional. Para Dubar (2005, p. 150), “Já não se trata 
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apenas de ‘escolha da profissão’ ou de obtenção de diplomas, mas de construção pessoal de 

uma estratégia identitária que mobilize a imagem de si, a avaliação de suas capacidades e a 

realização de seus desejos”. 

É fato que, para a profissão docente, é necessária a certificação por meio dos cursos 

de Licenciatura oferecidos por instituições de ensino públicas ou privadas. O professor 

conquista espaço para desenvolver o seu trabalho através da aquisição do conhecimento pelo 

viés institucionalizado, caracterizado pelas particularidades da docência, agregando a 

identidade social e pessoal a sua identidade profissional. 

De acordo com Daher e Sant’anna (2010, p. 57), essa formação para o trabalho, no 

âmbito da universidade, representou uma mudança no que seria o seu foco: novos 

contingentes tinham acesso à escola, que aos poucos passa a universalizar-se, exigindo 

profissionais para dar conta da demanda por educação básica.  

Segundo as autoras:  
 
Os anos sessenta representam o momento pela luta por mais vagas nas 
universidades, como eco da mudança social vivida – fazemos referência a 
estudos da história da educação no Brasil, que apontam as décadas de 60 e 
70 como as da grande expansão da rede de faculdades e universidades 
privadas. Com a mudança vivida no sistema capitalista que organiza os 
poderes no mundo de hoje, essa relação educação-trabalho passa a ter outros 
contornos (DAHER E SANT’ANNA, 2010, p. 57).  

 

Assim como foi abordado outrora neste capítulo, Giddens atesta as várias 

possibilidades e escolhas que recaem sobre o indivíduo atualmente, devido ao mundo de 

diversidades e transformações que marcam a alta modernidade. Essa ação causa o processo 

reflexivo, pois conecta mudança pessoal e social. Dubar, por sua vez, afirma que “Toda vida 

profissional, num contexto de mudanças permanentes, de reviravoltas de conjuntura ou de 

política, constituía um percurso atravessado por crises, isto é, marcado por incertezas, 

reviravoltas e provas, confrontado com problemas de definição de si e de reconhecimento 

pelos outros” (DUBAR, 2009, p. 143). 

Tornou-se importante abordar este último ponto na tentativa de aproximar a questão 

dissertada por Giddens, quando declara que o momento atual está fortemente marcado pela 

confiança e o risco, a segurança e o medo. Nesta linha de pensamento, o foco deste trabalho 

reside sobre os professores de língua espanhola, que obtém a formação específica em cursos 

de habilitação profissional. Não obstante, a ação iniciada com a Medida Provisória 746 ao 

final de 2016, e viabilizada em fevereiro de 2017 com a aprovação da Lei 13.415, em que 

inclui a revogação da Lei 11.161, de agosto de 2005, acarretou traços de ansiedade, 
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insegurança e confiança para profissionais da área, conforme enuncia Giddens (2002, p. 11) a 

respeito dessas sensações na experiência cotidiana dos indivíduos.  

Nessa vertente, Dubar (2009, p. 20) discute a crise das identidades em outra obra 

específica para tal tema e dedica um dos capítulos à crise das identidades profissionais. Sobre 

a noção dessa questão, ele expressa que “crise” é a “fase difícil atravessada por um grupo ou 

indivíduo”, o que remete à ideia de uma “ruptura de equilíbrio entre diversos componentes”. 

Essas reflexões tornam-se oportunas para a análise da identidade profissional dos professores 

de espanhol, considerando as repercussões sobre as transformações ocorridas na política 

educacional no Brasil. 

É importante elucidar que a conjuntura mencionada forma parte da identidade e a sua 

própria genealogia, como um construto constantemente negociável, transitório, conflituoso, 

conforme observado por Stuart Hall (HALL, 2006, p. 12-13) anteriormente ao apresentar 

características da crise de identidade na pós-modernidade, ou ainda, de acordo com Bauman 

(2005, p. 30) a respeito do termo “identificação”, tão presente nos indivíduos que exprimem a 

ideia divergente do tradicional pertencimento incontestável. 

Devido a esse quadro, por decorrer no lugar das profissões, a discussão acerca desse 

mote intensificou-se em meados do século XX, principalmente nas áreas da sociologia do 

trabalho, da sociologia das profissões e da educação. Muitos são os autores que apresentam 

teorias relacionadas a estas áreas, desse modo, delineiam-se nas próximas linhas contribuições 

marcantes para temáticas da profissão e da identidade profissional. 

Com base em estudos e pesquisas realizadas na França nas décadas de 1960 a 1980 

em espaços profissionais diferenciados, Dubar (2012, p. 354), em suas obras, parte da 

seguinte indagação: “todas as atividades de trabalho podem se tornar profissionais ou esse 

termo deve ser reservado a algumas delas? Em outras palavras, é a natureza da atividade que a 

torna ‘profissional’ ou é sua organização, sua remuneração, sua ‘construção social?”. 

O autor explica, através de revisões teóricas, que a sociologia das profissões não 

responde a essa questão com teorias equivalentes; porém, há duas categorias observadas para 

o assunto: o funcionalismo e o interacionismo, que correspondem ao primeiro momento da 

análise das profissões, decorrido em meados dos anos 70. A corrente funcionalista retrata os 

profissionais em grupos ou comunidades unidos por meio de valores iguais; o status científico 

está baseado em um saber que permite a construção de uma carreira. O sociólogo verifica que 

os funcionalistas utilizam critérios reducionistas, uma vez que opõem algumas profissões 

como fontes de identificação positiva a outras, muitas vezes excluídas de reconhecimento 

social. 
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Dubar (2005, 2012) explica como a teoria funcionalista utiliza critérios que revelam 

a profissão com validez a partir da competência técnica ou como produtora de serviços úteis a 

outro. A distinção dada às profissões dessa identificação de positividade – médicos, 

advogados, engenheiros, jurídicos, professores – é objeto de crítica do autor, pois advoga que 

funcionalistas nesta linha “estudam os corpos profissionais em si e não a partir de sua posição 

na estrutura social” (DUBAR, 2005, p. 174). 

A corrente interacionista procura integrar uma perspectiva da profissão baseada na 

biografia e interação, ao considerar as implicações que as atividades laborais possuem em sua 

complexidade e nas relações dinâmicas que estabelecem entre si como sistemas autônomos e 

como grupos de atores sociais onde os processos subjetivos de interação social atingem uma 

importância fundamental (SANTOS, 2011, p. 23). É interessante a distinção de ambas as 

correntes, visto que, enquanto o funcionalismo prioriza os aspectos formais e organizacionais 

da institucionalização da profissão, o interacionismo prevê o conhecimento identitário da 

profissão. A autora Clara Santos (2011, p. 23) expõe que: “Não existe uma preocupação de 

categorização da profissão, mas sim a análise e compreensão dos motivos e condicionantes 

que levam à emergência e institucionalização da profissão. A questão de ‘como é uma 

profissão?’ é recolocada como ‘para quê uma profissão?”. 

Dubar se fundamenta em Everett Hughes (1996) para abordar sob a ótica do 

interacionismo e afirma que a questão da profissionalização estabelecida na área como um 

processo geral, e não reservado a certas atividades, contribuiu com os estudos da sociologia 

das profissões ao adotar o caráter da socialização profissional. Ainda que novas abordagens, 

progressivamente, tenham surgido no debate sobre as profissões, o interacionismo representou 

a possibilidade de superação da ideia de homogeneidade da profissão, indicando vários 

ângulos que uma mesma profissão pode apresentar a partir da sua análise no contexto em que 

o sujeito atua.  

Novos questionamentos posteriores a respeito do conceito de profissão 

experimentaram identificação com o contexto histórico e econômico da época, tal como a 

crescente inovação tecnológica, uma vez que se tinha a década de 1980 em evidência. De 

acordo com Rodrigues (2002, p. 53), as principais críticas aos modelos anteriores de análise 

das profissões referem-se aos modelos a-históricos, pois as abordagens ignoravam as 

condições socioeconômicas e os processos culturais nas quais se desenvolve o processo de 

profissionalização e, como tal, afasta de um contexto social que lhe dá significado. 

A autora declara que este movimento gerou duas consequências metodológicas para 

a análise das profissões. A primeira está relacionada à análise do processo de obtenção do 
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estatuto de uma profissão, caracterizado pela dinamicidade ao deixar os aspectos estáticos e 

os atributos necessários à obtenção de um tipo ideal de profissão. A segunda refere-se à 

passagem do reconhecimento e visibilidade social das profissões para as questões sociais 

inerentes ao processo da profissionalização. Esses fatores são reconhecidos como 

fundamentais, sendo indicados como os “aspectos endógenos” no movimento. 

Segundo Santos (2011, p. 23): 
 

Estas questões sociais centram-se, agora, nos seus aspectos mais exógenos, 
isto é, na análise das teias de negociação, jogos sociais e questões de estatuto 
e poder que se apresentam como essenciais na abordagem das profissões, 
designadamente, no que se refere ao seu estatuto e visibilidade social 
(SANTOS, 2011, p. 23). 

 

Pode-se observar que esse entendimento ajuda a compreender melhor as relações 

entre situações de trabalho, trajetórias profissionais e construção identitária. É interessante 

notar que Dubar, em seu texto (2012, p. 364), menciona que a socialização profissional, 

definida como a maneira pela qual aprende seu trabalho e se conduz a vida ativa, não é 

exclusiva de algumas pessoas que exercem atividades de prestígio às quais se deve reservar o 

título de “profissão”. De maneira oposta, esse quadro diz respeito a todos, em quaisquer 

lugares da escala social, do médico à auxiliar de enfermagem, do engenheiro ao operário, do 

professor universitário à professora auxiliar do ensino básico.  

Os significados das profissões, portanto, encontram-se interligados através da 

percepção que o indivíduo tem do mundo social e profissional, bem como ao contexto 

organizacional. De acordo com Santos (2011, p. 35), a profissão, neste sentido, engloba um 

trabalho cognitivo (saberes e competências), afetivo (valores e preferências), e ainda 

conotativo (movimentos coletivos e reconhecimento social). Este triplo esquema possibilita a 

análise da profissão do seguinte ponto de vista: 

1. As profissões representam formas históricas de organização social, de 

categorização das atividades do trabalho que constituem elementos inseparáveis na relação 

entre o Estado e o indivíduo; 

2. As profissões são formas de conhecimento e de realização pessoal, quadros de 

identificação subjetiva e de expressão de valores de ordem ética com significados culturais; 

3. As profissões são formas de coligação de atores que defendem os seus interesses 

na tentativa de assegurar e de manter uma delimitação do seu trabalho. 
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Estes pontos abordados são de extrema importância e nos remete ao já discutido 

referente ao movimento da Linguística Aplicada contemporânea, uma vez que procura 

relacionar as práticas sociais envolvidas nas vozes daqueles que formam parte do processo de 

investigação observado a partir do lugar do outro. Portanto, quando esta pesquisa manifesta 

interesse em outras disciplinas, tem-se a ideia de atravessar as fronteiras convencionais a fim 

de evitar rigidez ou fixação estática. Logo, situar a profissão e o trabalho no centro da vida 

social das existências individuais constitui uma característica essencial da atual modernidade, 

principalmente pelo fato de reconhecer que os trabalhadores, independentemente de gênero, 

cor ou religião, têm direito à qualificação profissional. 

Nas posições de sujeito, as negociações e as possíveis tentativas de rever algo são 

realizadas pela linguagem, no dia a dia da prática docente, nos contextos sócio-históricos em 

que as interações acontecem. Assim, a continuação do capítulo discorrerá sobre as 

especificidades da identidade profissional docente a fim de configurar a relação da profissão e 

a constituição dela no sujeito. 

 

2.3.2 Caminhos da profissão e da identidade docente 

 

A temática identidade profissional docente despontou como uma área distinta de 

pesquisa com investigações variadas envolvendo o âmbito educacional. Para esta pesquisa em 

particular, além do levantamento de trabalhos no Brasil com referência aos professores de 

língua estrangeira, fez-se uma busca de literatura relevante sobre o conceito em si. Segundo 

os pesquisadores holandeses Beijaard; Meijer; Verloop (2011, p. 3), na década de 1990, 

observou-se que o tema emergiu com vários autores partindo muitas vezes da definição de 

identidade utilizada nas Ciências Sociais e Filosofia para explicar o conceito do tema. 

Nota-se que, mesmo em diferentes análises, nos estudos há o reconhecimento da 

identidade como fragmentada, multifacetada, instável e construída na relação com o outro. A 

compreensão da atividade docente está atrelada ao reconhecimento de sua historicidade 

subjetiva, assim como ao estabelecimento do tempo e do espaço que lhe são próximos e 

também dos referenciais existentes no panorama político, social e cultural.  

Daher e Sant’anna (2010, p. 55) explicitam que para o debate acerca da formação do 

profissional professor é necessário considerar a chamada dicotomia “educação-trabalho”. Para 

as autoras, nos tempos de mudança do capitalismo liberal predominou essa dicotomia, porém, 

mais para o final do período, essa relação começou a mudar, e a relação educação-trabalho se 

viu ante o desafio de ter que incorporar, obrigatoriamente, mudanças. Em seu texto, Daher e 
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Sant’anna (p. 55) referem-se à obra de Boaventura de Sousa Santos (1999, p. 196) para 

abordar sobre a conexão educação-trabalho: 

 
a educação, que fora inicialmente transmissão da alta cultura, formação do 
carácter, modo de aculturação e de socialização adequado ao desempenho da 
direcção da sociedade, passou a ser também educação para o trabalho, ensino 
de conhecimentos utilitários, de aptidões técnicas especializadas capazes de 
responder aos desafios do desenvolvimento tecnológico no espaço da 
produção. Por seu lado, o trabalho, que fora inicialmente desempenho de 
força física no manuseio dos meios de produção, passou a ser também 
trabalho intelectual, qualificado, produto de uma formação profissional mais 
ou menos prolongada. A educação cindiu-se entre a cultura geral e a 
formação profissional e o trabalho, entre o trabalho não qualificado e o 
trabalho qualificado (SANTOS, 1999, p. 196). 

 

No palco desse debate, Geraldi (2016) explicita que a identidade profissional do 

professor foi construída pela sua relação com o conhecimento ao longo da história. O autor 

caracteriza três aspectos distintos para os professores no decurso histórico ao buscar 

compreender a identidade docente. O primeiro aspecto refere-se às “escolas de sábios”, lugar 

onde havia a reunião entre vários sujeitos, sendo o que ensinava aquele que produzia 

conhecimento. Os outros, espectadores, seriam os discípulos. Como exemplo, cita a escola de 

Sócrates ou a escola de Platão, como também os conventos da Idade Média.  

O segundo aspecto deve-se ao contexto específico da expansão europeia na Idade 

Moderna, momento que Geraldi atribui ser a primeira grande divisão social do trabalho 

educativo que se deu no período do Mercantilismo, uma vez que houve uma urgência de 

instrução e, com isso, a necessidade da transmissão de conhecimento. Seria a construção de 

uma identidade para o professor pela primeira vez. Nessa visão há “a passagem de um sujeito 

que produzia conhecimentos para um sujeito que sabe o saber produzido por outros e que o 

transmite”. (GERALDI, 2016, n.p.)  

Esta primeira menção a uma identidade social dos professores permanece ao longo 

da história, mais ou menos do século XVII até meados do século XX. Porém, Geraldi afirma 

que este tipo de perfil identitário não está extinto e ainda há resquícios. Desta forma, é no 

século XX que se opera outra divisão social do trabalho, a partir da segunda revolução 

industrial e do desenvolvimento das tecnologias, construindo uma nova identidade do 

professor. Assim, o autor (2016, n.p.) expõe: “Identidade cada vez mais aprofundada hoje 

pelas novas tecnologias da informação: o professor já não mais se define por saber o saber 

produzido pelos outros, que organiza e transmite didaticamente a seus alunos, mas se define 

como aquele que aplica um conjunto de técnicas”. Há um deslocamento na atuação do 
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professor, pois se tem o livro didático e outros materiais didáticos atribuídos aos autores, e o 

uso dos recursos tecnológicos. Isso define uma nova instância discursiva construída pelas 

novas relações de produção. 

Geraldi (2016, n.p.) agrega a esse último panorama, a afirmativa a respeito da crise 

que alcança os professores nas duas últimas décadas do século XX, à medida que cresce o 

acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, trazendo em seu bojo a 

necessidade de redefinir a função da escola e a identidade profissional do professor. Zacchi 

(2015, p. 260) aborda que a formação de professores nesses tempos tecnológicos necessita de 

uma preparação para lidar com o inesperado, e o possível grau de incerteza e ambiguidade 

que os professores podem enfrentar em sala de aula. Seu texto apresenta dados referentes à 

pesquisa com professores de língua inglesa, entretanto, há aspectos inerentes às aulas de 

língua estrangeira, como alunos que dispõem de um conhecimento maior sobre computadores 

e a internet do que os próprios professores.    

Nesta perspectiva, a exposição de Zacchi e o ponto de vista de Geraldi sobre o 

percurso histórico da temática em apreço, com referência ao mundo contemporâneo, converge 

com questionamentos construídos por Pimenta (2009, p. 18) sobre especificidades 

correspondentes à identidade docente. A identidade neste cenário é um processo de 

construção do sujeito historicamente situado e a profissão de professor, como outras, resulta 

em determinado contexto e momento históricos, refletindo possíveis necessidades que a 

sociedade exige. 

Desta forma, a autora (2009, p. 19) retrata a construção da identidade profissional:  

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 
revisão de tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 
Do confronto entre as teorias e as práticas da análise sistemática, à luz das 
teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo 
significado de cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade 
docente no seu cotidiano a partir de valores, de seu modo de situar-se no 
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de 
suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. 
Assim como a partir de sua rede de relações com outros professores, nas 
escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 2009, p. 19). 

 

Este fragmento apresentado faz ecoar sobre o trabalho no cotidiano dos professores. 

Passar pela licenciatura habilita a ser professora ou professor do ensino básico e isso remete 

ao espaço da escola. Quando se pensa no lugar físico e o ambiente escolar, tem-se a impressão 
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de que a escola se manteve praticamente inalterada durante muito tempo. Há os aparatos 

materializados na lousa, nos diários de classe (ainda que virtuais), nas carteiras dispostas em 

filas e alinhadas em frente à mesa do docente. A presença de funcionários, gestores, 

orientadores, além dos alunos e professores. Nesta descrição, o olhar para os professores que 

atuam na educação superior faz-se presente, já que eles também configuram em seu espaço de 

trabalho a estrutura das aulas, o convívio com os alunos e os desafios que o ensino exige, 

como a formação dos professores.  

Na verdade, a discussão volta-se ao encontro daquilo já citado por Geraldi em 

relação à sociedade contemporânea e à necessidade de novas miradas para o contexto escolar, 

uma vez que este não permaneceu neutro aos efeitos das transformações, provocando alguns 

questionamentos nos aspectos da identidade dos professores e, consequentemente, na sua 

formação, no seu desenvolvimento profissional e na sua atuação.  

Em relação às especificidades dos professores de espanhol, vê-se diariamente que 

não basta mais o uso somente da abordagem de estruturas gramaticais ou o uso da leitura de 

forma descontextualizada, por exemplo. O mundo está em contínua mudança, com a 

circulação de informações em tempo real, e por outros meios que não a escola; portanto, é 

desafiador para o professor atrelar a produção de conhecimento com novos caminhos. Exige-

se o caráter dinâmico da profissão docente como prática. Assim, os professores necessitam ir 

além ao explanar a dicotomia variedades hispano-americanas e variedade do espanhol 

peninsular, pois se sabe que este assunto está marcado por questões de caráter político e 

ideológico, além do gramatical, que não podem rechaçar.  

No país atualmente, os telejornais e as mídias virtuais informam a situação do 

aumento da imigração de venezuelanos para o Brasil devido ao agravamento da crise política 

e econômica do país hispânico. Esse fato pode interessar a explanação pelo/a professor/a em 

sua sala de aula, e precisará pesquisar a respeito do fato (o movimento na fronteira, os 

motivos que levam à imigração, a situação socioeconômica nos dois países para o 

deslocamento) para poder abordá-lo, além da preparação do material. Essa ação demanda que 

o profissional desenvolva habilidades para construir, operar, contextualizar para a execução, 

sempre considerando um processo permanente de reflexão. 

A este respeito do perfil do profissional de línguas estrangeiras, suas especificidades 

e a prática reflexiva, Celani (2008, p. 24) já o definia em 1996 como “um graduado com 

habilidades para manusear o conhecimento de maneiras definidas, através de uma prática 

reflexiva, construída ao longo de um processo, com base em uma visão sociointeracional 

crítica da linguagem e da aprendizagem”. No texto Ensino de línguas estrangeiras: ocupação 
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ou profissão, ela revisa o uso que faz do termo profissão, tendo o interesse de aprofundar o 

conceito para então relacionar aos professores de língua estrangeira. 

Ainda que a área de pesquisa da autora seja o ensino de inglês, ela traz nesse texto 

esclarecimentos pertinentes sobre o assunto e infere que o professor de língua estrangeira é 

um profissional que atua em uma área com características próprias, as quais se distanciam de 

outras áreas nas quais se situam outras profissões. Ela parte do pressuposto de que todo 

professor é ao mesmo tempo educador e afirma (2008, p. 27):  

 
O interesse profissional do educador também está centrado no 
conhecimento, conhecimento específico de sua área de especialização, mas, 
pela natureza mesma e pela função moral da ação de educar, esse 
conhecimento tem de estar colocado à disposição da sociedade mais ampla. 
Educar não é apenas um ato de conhecimento; é também um ato político. 
Não há pedagogia neutra como bem salientam Shor & Freire7 (1986) 
(CELANI, 2008, p. 27). 

 

Dentro desta conjectura de atuação profissional docente, é válido notar que os 

saberes produzidos pela experiência serão cada vez mais potencializados no seu dia a dia, em 

um processo permanente e podendo ter a mediação de outrem – colegas de trabalho da mesma 

área, colegas de outras áreas de ensino, textos produzidos por professores universitários em 

livros ou outro suporte. Na escola de educação básica, o tema relacionado à imigração de 

venezuelanos mencionada anteriormente como possível interesse para o trabalho do/a 

professor/a de espanhol, tem a possibilidade de ocorrer em parceria com professores de 

história e/ou geografia. Os professores dessas áreas diferentes podem criar e reproduzir algum 

tipo de material didático a ser abordado com os alunos de maneira crítica, contendo 

especificidades de cada disciplina – como forma de elucidar melhor sobre a região latino-

americana, sua história, os movimentos de migração na pós-modernidade – e suas 

explicações.  

Com base nessas ideias, observa-se que os professores constroem e reconstroem sua 

identidade profissional a partir da interação com sujeitos a sua volta, em um processo 

contínuo através de relações com alunos, colegas de profissão, coordenadores e gestores das 

instituições. Bohn (2005, p. 103) reitera ainda que a identidade também se constrói na voz das 

instituições que se expressam nos textos e discursos político-pedagógicos e também nos 

documentos oficiais. Esta operação reitera o movimento de concepções pessoais e sociais 

sobre si próprio e sobre sua profissão.  
 

7 Celani cita a obra: FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1986.  
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Como foi explicitado por Dubar, a identidade profissional é o resultado de um 

segmento simultaneamente individual, social e institucional. Logo, este processo está em 

constante desenvolvimento de integração dos lados pessoal e profissional. Conforme Goodson 

e Cole (1994 apud BEIJAARD; MEIJER; VERLOOP, 2011, p. 12): “Consideramos os 

professores como pessoas e profissionais cujas vidas e trabalho são influenciados e tornados 

significativos por fatores e condições internos e externos à sala de aula e à escola”.  

O reconhecimento da identidade profissional docente estabelecida tanto no pessoal 

quanto no profissional pode ser visto como uma negociação da qual participam o trajeto 

profissional e seu contexto de trabalho. Assim, o docente supõe ser reconhecido por suas 

competências, ao mesmo tempo em que constrói uma identificação que interpela suas próprias 

representações sobre si mesmo na prática docente diária com os discentes e na interação com 

outros profissionais, marcando seus desejos profissionais e as exigências institucionais. 

Nessa linha de argumento, Nóvoa (1995, p. 16), ao se referir à identidade docente, 

afirma que “é mais adequado falar em processo identitário”, o qual se relaciona à pessoa e ao 

profissional. Para ele, constitui-se o processo identitário na forma como cada um se sente e se 

diz professor, como exerce o ensino na construção de sua autonomia, posto que “não é 

possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente 

impregnada de valores e de ideais muito exigentes do ponto de vista do empenhamento e da 

relação” (NÓVOA, 1995, p. 9). 

Para Tardif (2000, p. 210), a identidade docente tem relação com a configuração dos 

saberes necessários à profissão e isto vai além do conhecimento teórico e técnico. Na 

trajetória profissional os saberes dos professores são temporais, pois são utilizados e se 

desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, ao longo de um processo temporal de vida 

profissional de longa duração no qual intervêm dimensões identitárias, dimensões de 

socialização profissional e também fases e mudanças.  

O autor baseia-se em alguns autores para lançar a ideia que os primeiros anos da 

carreira estão divididos entre a fase de exploração (um a três anos) e a fase de estabilização e 

de consolidação (três a sete anos). A partir dessa fase, há estudos que classificam com 

pequenas diferenças as fases da carreira profissional do professor; contudo, um dos modelos 

mais referenciado é aquele elaborado por Huberman (2000). Em sua concepção, o terceiro 

momento do ciclo de vida profissional é a fase de diversificação ou questionamentos (sete a 

25 anos) e, posteriormente, serenidade e distanciamento afetivo e/ou conservadorismo e 

lamentações (25 a 35 anos), e, por fim, fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35 a 
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40 anos ou mais). Esse aspecto sobressaiu-se ao longo da análise, porém, a temporalidade não 

era um critério prioritário na pesquisa a princípio.  

Observa-se que a identidade profissional do professor está relacionada com as 

imagens e as ideias sobre o ser professor, mas, além disso, ao que os próprios profissionais 

consideram como relevante na sua vida. A relação com o outro sempre estará presente, de 

acordo com os argumentos de Silva (2012, p. 74), apontados na primeira seção deste capítulo, 

quando assevera que identidade e diferença possuem estreita relação de dependência, pois não 

se pode conceber a identidade fora da relação com o outro.  

Os conceitos abordados anteriormente oferecem o entendimento de que o professor 

em seu contexto de trabalho constrói nas suas interações a sua identidade profissional, 

dimensionando a construção dessa identidade na alteridade, dado que a sua posição é efeito de 

um sistema de relações entre diferentes agentes que se manifestam em diferentes vozes, 

conforme sobredito.  

Os pontos que atravessam a rotina dos docentes caracterizam sua identificação. Esta 

dinâmica, a forma de interação entre sujeitos, pode ser interpretada pela perspectiva dialógica 

bakhtiniana para a linguagem. Os processos discursivos pelos quais os sujeitos são 

instaurados estão em “contextos que não estão simplesmente justapostos, como se fossem 

indiferentes uns aos outros; encontram-se numa situação de interação e de conflito tenso e 

ininterrupto” (BAKHTIN, 2006, p. 96). Desta forma, o eu e o outro constroem, cada qual, um 

universo de valores que ocorre no plano da alteridade, no qual cada um orienta seus atos. 

A esse respeito, Faraco reflete acerca da obra bakhtiniana e confirma que: 
 
O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe 
valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E 
essas diferenças são arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são 
constitutivas dos nossos atos (inclusive de nossos enunciados): é na 
contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no plano dessa 
contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que cada um 
orienta seus atos (FARACO, 2009, p. 21-22). 

 

A alteridade para Bakhtin, portanto, não é um destinatário pacífico, cuja única função 

se resume em compreender o locutor. É na relação com a alteridade que os indivíduos se 

constituem, em um processo que não surge de suas próprias consciências, mas de relações 

sócio-historicamente situadas. A alteridade e a atitude responsiva pressupõem uma apreciação 

valorativa, não como expressão de uma ideia apenas, mas como expressão de uma tomada de 

posição determinada.  
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Este enfoque é importante para esta pesquisa ao considerar que o/a professor/a 

constrói sua identidade pela alteridade, por certo pelas ações concretizadas em correlação com 

as palavras e ações do outro. O outro pode ser tanto os próprios alunos e colegas quanto a 

gestão institucional e os envolvidos na educação. Ademais, este outro pode ser o outro 

discurso ou os outros discursos que atravessam a relação entre o mundo e o sujeito, conforme 

se vê com a revogação da Lei 11.161 em 2017. A mudança de ordem superior, veiculada pela 

aprovação no Senado Federal, especificamente no governo de Michel Temer, propicia 

primeiramente pensar na impossibilidade da posição do sujeito professor/a de espanhol fora 

das relações que o/a ligam a esta ação, considerando sua atuação docente em território 

nacional. A mudança na política educacional envolvendo a oferta do componente curricular 

espanhol poderá resultar em nova (re)negociação, tanto no pessoal quanto no profissional, 

através de tensões, dilemas como consequências de repercussões, ou até mesmo, a resistência 

à mudança. 

A alteridade está sempre presente com a identidade em movimento, tendo a 

linguagem como elo. Nesse sentido, para Bakhtin (2006, p.113): “através da palavra, defino-

me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. (...) A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor”.  

Ao compreender que o sujeito se constitui identitariamente na diferença e na relação 

com o outro, pode-se fazer uma aproximação entre as considerações aqui trabalhadas e a 

conceituação teórica de identidades profissionais abordadas pelo sociólogo Dubar que, assim 

como Bakhtin, afirma não existir identidade sem alteridade: “As identidades, como as 

alteridades, variam historicamente e dependem de seu contexto de definição” (DUBAR, 2009, 

p. 13). Isso demonstra uma relação dinâmica e complexa entre o pessoal e o social, 

compreendida muitas vezes no contexto de mútuas e contínuas relações, o que permite a 

produção de novas reorganizações a partir do compartilhamento de sentidos e significados. 

Nesta dinamicidade, Dubar indica dois processos relacionados aos modos de 

identificação, variáveis no decorrer da história coletiva e da vida pessoal que dependem do 

contexto. O autor caracteriza como as identificações reivindicadas por si mesmo (identidades 

para si – o que o indivíduo diz de si mesmo, o que pensa ser, ou gostaria de ser); e as 

identificações atribuídas pelos outros (identidade para outrem – quem o outro diz que eu sou, 

a identidade que o outro me atribui) (DUBAR, 2009, p. 13, grifo do autor). 

De acordo com Cardoso, Batista e Graça (2016, p. 382), a identidade docente a partir 

dessa ótica é vista como o resultado de um processo biográfico e relacional, pois depende da 

formação inicial e da socialização profissional nas condições de exercício da prática 
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profissional – o que lhe confere singularidade –, ligada à sua história de vida e às múltiplas 

vivências que traz consigo (sociais, familiares, escolares e profissionais); como também, é 

resultante da relação entre si e os outros, de identificação e de diferenciação, que se constrói 

na experiência da ação. 

De acordo com Alves et al. (2007, p. 279), Dubar indica que o aprofundamento da 

dimensão profissional aponta para uma importância particular, a partir da compreensão de 

cada possível configuração identitária que é resultante da dupla transação entre o indivíduo e 

as instituições e entre o indivíduo em confronto com uma mudança/inovação e seu passado. O 

autor (DUBAR, 2005, p. 206) apresenta quatro configurações identitárias que se relacionam e 

são interpretadas pelas articulações entre as transações objetivas, que dizem respeito à relação 

que o indivíduo estabelece com seu espaço de trabalho e à forma como contribui para o 

ambiente social, e as transações subjetivas, que se referem à relação do indivíduo, ao longo de 

sua vida, com a profissão.  

Na relação com a empresa/instituição, a continuidade ou a ruptura podem ser 

reconhecidas ou não na transação objetiva e, tal fato, assinala as características das 

configurações identitárias enunciadas a seguir:  

a) Identidade estável ameaçada: a identidade é forjada no e pelo local de trabalho, 

por meio das experiências profissionais. Dependente da cultura e do mundo do trabalho. Não 

prioriza a formação fora do local de trabalho, pois considera que não poderá aprender algo 

que não possa aprender fazendo.  

b) Identidade bloqueada: o trabalhador é identificado com a instituição e pode 

bloquear-se diante das novas exigências profissionais. Realiza as atividades de trabalho e 

considera a sua atuação profissional fundamental para a instituição. Porém, o eu subjetivo 

pode ser afetado não sendo reconhecido pelos pares. 

c) Identidade responsável pela sua promoção: sujeitos mobilizados a progredir 

profissionalmente e possuem saberes da organização e saberes profissionais construídos. O 

‘eu’ está articulado com o ‘outro’, demonstrando uma relação de interdependência.  

d) Identidade autônoma e incerta: caracterizada pelo quadro contemporâneo em que 

há valorização das afinidades entre os sujeitos. Há dedicação, investimento pessoal para a 

formação continuada.  

É importante afirmar que estas configurações estão associadas às experiências 

biográficas e isto contribui para o processo identitário não fixo ou estável. O resultado das 

negociações implica a interação entre trajetórias individuais e sistemas de formação e 
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trabalho. Logo, um profissional com a identidade bloqueada poderá caracterizar-se pelo 

movimento e pela mudança e assumir outra identidade. 

Verifica-se que esta concepção descrita por Dubar estabelece uma relação com a 

proposta concebida por Gee (2001, p. 108), visto que a identidade discursiva para este autor 

corresponde à capacidade do indivíduo em proferir o seu próprio discurso, a fim de ser 

reconhecido como um certo tipo de pessoa – neste caso, como profissional – e ao 

reconhecimento que é feito da pessoa por parte dos outros, com base naquilo que é explícita 

ou implicitamente veiculado na interação social. Segundo o próprio Gee: “As pessoas podem 

construir ativamente o mesmo traço identitário de diferentes maneiras, e podem negociar e 

contestar o modo como os seus traços devem ser entendidos (por eles e pelos outros) em 

termos das diferentes perspectivas da identidade” (GEE, 2001, p. 108). 

Neste sentido, Gee ressalta, ainda, que a identidade institucional exige discurso e 

diálogo para sustentar-se. Ele exemplifica com o fato de professores serem reconhecidos 

como professores, a partir do momento que são tratados como tal no ambiente universitário, 

tendo a legitimidade desse reconhecimento pela instituição.  

Consente-se, a partir do espaço aberto por essas linhas, finalizar este capítulo com 

reflexões estabelecidas inicialmente. Observa-se que há uma complexidade voltada para a 

perspectiva da identidade, e consequentemente, para a identidade profissional devido aos 

diversos tópicos investigativos. Porém, os diferentes contextos abordados vão ao encontro da 

Linguística Aplicada contemporânea, à medida que é construído um diálogo entre diferentes 

áreas do conhecimento. A discussão instaurada na LA mantém diálogos importantes, 

considerando como premissa a linguagem e é através desta, segundo Moita Lopes (2002, p. 

198), que as pessoas agem no mundo e constroem significados, na relação com os demais 

participantes do discurso, tornando-se assim, conscientes de si mesmas e construindo suas 

identidades. 
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3. A POLÍTICA AFETA A LÍNGUA ESPANHOLA?  

 
 

O livro de conversas entre Spivak e Judith Butler 
citado na epígrafe deste capítulo tem como motivo 
gerador um acontecimento político que ocorreu nos 
Estados Unidos durante o governo de George W. 
Bush. Um grupo de latinos residentes no país fez uma 
manifestação nas ruas reivindicando a cidadania 
estadunidense e cantando, ao final do ato, o hino 
nacional traduzido para o castelhano. A resposta 
escandalizada do presidente foi a esperável: o hino 
estadunidense só poderia ser cantado em língua 
inglesa (LAGARES, 2018, p. 49). 

 

O fato descrito na epígrafe acima aponta para uma realidade marcada por processos 

em nível global. Conflitos, motivação econômica ou transformações caracterizadas pela 

rapidez e profundidade geradas com a globalização podem incentivar o deslocamento de 

indivíduos, a fim de buscar novos lugares e oportunidades de vida. Tal cenário a respeito de 

migrações internacionais tem sido objeto de estudos sobre identidade, diferença, temáticas 

presentes neste trabalho acadêmico. No entanto, o fragmento citado pretende chamar a 

atenção para o debate presente e muito próximo entre língua e política.  

Na epígrafe supratranscrita, Lagares (2018, p. 49) descreve o diálogo entre Judith 

Butler e Gayatri Chakravorty Spivak na obra Quem canta o Estado-nação? língua, política, 

pertencimento (2018), a qual teve como mote fundamental a análise da manifestação realizada 

em algumas cidades dos Estados Unidos em 2006. Neste acontecimento político, a língua teve 

um papel fundamental a partir do momento em que latinos, falantes da língua espanhola, 

reivindicavam o direito à cidadania em uma língua sem o reconhecimento oficial naquele 

país. O contexto na contemporaneidade, marcado por reivindicações étnicas, regionais, 

culturais e de fronteiras em algumas comunidades, cidades ou países, demandam muitas vezes 

discussões políticas incluindo a(s) língua(s), o que pode indicar ações político-linguísticas. 

É comum visualizar a palavra “política” e rapidamente fazer a associação com o que 

diz respeito ao governo, às ações do Estado. E quando há o fator “língua” envolvido, segundo 

Orlandi (2002), a escolha, o silenciamento ou a imposição de “que língua falar, quando falar 

ou não falar e como falar” são práticas sociais assinaladas como política linguística (doravante 

PL). É por meio deste contexto que o foco neste capítulo pretende desenvolver sobre a língua 

espanhola como língua estrangeira no Brasil. 
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Este capítulo configura-se pela necessidade de discussão a respeito da política 

educacional atual relacionada às línguas estrangeiras e os documentos de base oficial que dão 

forma à reforma do ensino médio e a revogação da Lei 11.161/2005. Este panorama entre a 

parte legislativa e o processo de identidade profissional docente é observado como 

fundamental, já que oficialmente a ação do Estado é representante na propagação e/ou na 

omissão do ensino de línguas e, consequentemente, tal cenário influencia a atuação docente 

dos professores, neste caso, de língua espanhola.  

 

3.1 Políticas linguísticas, públicas e educacionais: caminhos entrecruzados   

 

No capítulo anterior e na introdução deste, pode-se notar que a conjuntura marcada 

nos paradigmas da modernidade tardia ou a pós-modernidade, conforme o viés teórico, abre 

espaço para a heterogeneidade a partir da verificação das diferenças em contextos localizados 

e particulares. Há uma contingência e uma não coerência de identidades nas práticas sociais 

na contemporaneidade.  

Nesta conjuntura, o termo “política” atravessa a sociedade, alcançando as atitudes 

individuais e coletivas em questões diárias e tem reflexo imediato nestas posições. No Brasil, 

é comum associar a política às eleições, ao momento da escolha dos governantes por meio do 

voto. Mais precisamente, no ano eleitoral há uma identificação maior por parte da população a 

partir do acompanhamento das disputas dentro dos partidos para as escolhas dos candidatos e 

as propagandas nas emissoras de rádio e televisão.  

Anteriormente no capítulo 2, foram citadas as diferentes identidades movimentadas 

por grupos no Brasil nos últimos anos, que defendem diferentes convicções, cada um a seu 

modo, como a anticorrupção, a defesa da família e dos valores tradicionais, a defesa dos 

direitos das mulheres e dos grupos marginalizados. No país, a última eleição em 2018 indicou 

de maneira acentuada o debate político polarizado e, dentro dessa pluralidade, campos 

ideológicos diferentes levam a cabo as suas ideias e programas políticos. Expressões diversas 

como “os antipetistas”, “os petistas”, “os esquerdopatas”, “os coxinhas”, ecoaram diariamente 

nas redes sociais, no ambiente de trabalho e nas reuniões familiares.  

O tipo de comportamento descrito não se tornou restrito aos eleitores, uma vez que 

candidatos cada vez mais usaram as mídias sociais para as suas campanhas. Tal atuação pode 

ser observada no estudo realizado por pesquisadores ligados ao Instituto Nacional de Ciência 
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e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD)8, que realizou uma pesquisa sobre a 

condução da última campanha política nas redes sociais. Segundo Wilson Gomes, professor 

da Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom), criador e coordenador do Instituto, “Essa 

foi uma campanha 3.0, orgânica, com produção profissional de conteúdos que se valeu da 

propagação de fake news, utilização de bots, comportamentos automatizados e disparos em 

massa”. 

Este contexto acerca do quadro político do Brasil tem o interesse de assinalar como o 

processo político é complexo em sua compreensão, ainda que haja estudos voltados para a 

área política como ciência e categorize a teoria e a prática. Ademais, o enfoque referente à 

eleição brasileira indica perfis diferentes de eleitores, a exemplo: aquele com preferências 

partidárias que exclui posições políticas díspares, o que decide o voto através da visualização 

de mensagens em mídias sociais e desinteresse pelas reais propostas de candidatos em geral, 

ou até o eleitor que se intitule apolítico, pois não demonstra interesse em nenhum projeto. 

Estes posicionamentos revelam que o processo político de alguma forma faz parte da estrutura 

social e não há possibilidade de rechaço, como o exemplo do último eleitor, pois até mesmo a 

dita “indiferença” contribui para o panorama final da eleição. 

Ao seguir uma linha histórica em escala mundial, permite-se observar que as 

transformações as quais caracterizaram a humanidade tiveram sempre a mediação e o 

atravessamento através das línguas, e no âmbito político isto não é diferente. Rajagopalan 

(2013, p. 143) destaca a obra do professor John Joseph, “Language and Politics” (2006, 

2010), ao citar que a relação entre linguagem e política é reconhecida desde a antiguidade, 

tendo em Aristóteles (Política, Livro I) um dos estudiosos que afirmou o homem ser um 

animal político, o único entre os outros animais dotado com o dom da fala.  

Para Rajagopalan (2013, p. 144), a aproximação entre linguagem e atuação política 

foi refutada em estudos conduzidos através do tempo, e adverte para a presença da língua 

como instrumento de poder e manipulação. O autor enfatiza que conceitos políticos como 

estado-nação, nacionalidade, pátria etc, foram criados na Europa do século XVI e 

concretizados durante a colonização. Em seguida, nasce o culto aos símbolos ligados a esses 

conceitos, como o hino nacional, a bandeira nacional, o brasão, etc.  

Desta forma, a língua destaca-se e desempenha um papel importante na questão 

política, conforme a epígrafe do capítulo (o presidente conservador que não admite o hino 

 
8 Os primeiros resultados dos estudos foram divulgados na mesa-redonda “O papel do WhatsApp nas eleições 
2018”, na Faculdade de Comunicação da UFBA, em novembro do mesmo ano. Disponível em: 
<http://www.edgardigital.ufba.br/?p=10568>. Acesso em: 01 fev. 2019.  

http://www.edgardigital.ufba.br/?p=10568
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nacional cantado em espanhol), ou ainda, como observado no período das colonizações, do 

qual o Brasil e os países da América Hispânica fizeram parte, a partir de suas respectivas 

metrópoles, Portugal e Espanha. 

A área de estudos de política linguística é considerada recente, pois tem como 

nascimento do conceito entre os anos de 1960 e 1970, apresentando atualmente diferentes 

pontos de vista e outras terminologias devido à amplitude e complexidade. O olhar atento à 

leitura da obra de Calvet de 19969, referência neste campo de saber, e aos estudos de políticas 

linguísticas a partir de sua obra perceberá que os primeiros textos são reflexões sobre as 

relações entre língua e nacionalismo, muito atribuído às novas nações da África e Ásia 

formadas após a descolonização. Contudo, o autor afirma que a importância nas relações entre 

língua e vida social e questões de identidade, cultura e economia, fazem parte de qualquer 

país, até os reconhecidos como desenvolvidos, como é o caso da imigração hispanofalante nos 

Estados Unidos da América. 

Ricento (2006 apud BLANCO, 2018, p. 22) afirma que, após esse primeiro período 

de observação do multilinguismo com as minorias linguísticas, ou ainda, do desenvolvimento 

de situações em sociedades pós-coloniais, muitos trabalhos posteriores começaram a discutir 

direitos, desigualdades relacionadas à língua e como determinadas políticas podem fortalecer 

estas desigualdades. Assim, variáveis desconsideradas anteriormente passaram a fazer parte 

de análises e discussões. 

Autores como Calvet (2007, p. 13) e Ricento (2006 apud BLANCO, 2018, p. 22) 

ressaltam o desenvolvimento das pesquisas na área a partir de estudos de diferentes campos, 

como Linguística, Educação, Ciências Políticas, História, Sociologia e Economia, o que 

contribuiu para a ampliação de possibilidades de investigações.  

Neste aspecto, a pesquisa em questão considera importante esta apresentação a fim 

de traçar o tipo de abordagem que faz parte de uma perspectiva crítica da Linguística 

Aplicada (LA), não limitando o estudo acerca das línguas a uma via de mão única, ou seja, 

sem a devida observância no desenvolvimento dos acontecimentos envoltos no espaço das 

línguas. Rajagopalan (2013, p. 144) assevera que estudiosos distinguiram a linguagem e a 

política de forma isolada uma da outra ao longo dos séculos e que linguistas no Brasil e em 

outros países produziram reflexões desta forma com o argumento de que as pesquisas sem a 

incursão no domínio político conduzem-nas objetivamente.  

 
9 A edição brasileira é de 2007, conforme consta nas Referências.  
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Lagares (2018, p. 17), por sua vez, intensifica ao afirmar que a linguística moderna 

associada a Ferdinand Saussure sustenta a ideia de língua como objeto homogêneo e estável, 

concebida em ambiente social de intenso controle ideológico, com os instrumentos que o 

Estado nacional fornece. Contudo, essa ideia supõe o apagamento do político ao 

desconsiderar as polêmicas sociais e os conflitos de interesses.  

Muitos dos questionamentos concernentes à ruptura deste tipo de preceito 

supramencionado surgiram na LA a partir dos anos 1980. Consoante ao exposto no capítulo 2, 

a respeito da Linguística Aplicada contemporânea, é fundamental reafirmar a posição 

politizada da área, marcada por indagações referentes à utilização da linguagem em diálogo 

constante com vários campos. O autor Rajagopalan, inscrito no campo da LA, atualmente 

assume trabalhos voltados para a Política Linguística (doravante PL), esclarecendo que não há 

como rechaçar esta aproximação no desenvolvimento de pesquisas no campo de ensino de 

línguas, pois se concebe de forma problematizadora a importância de questões de ordem 

política, educacional e social.  

O X Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA), realizado em 2013 na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresentou este diálogo com o tema “Política 

e Políticas Linguísticas”, no intuito de atender ao debate sobre o atual cenário político 

brasileiro e as discussões sobre novas políticas públicas educacionais.   

O viés dado, portanto, não possui o interesse de desenvolver com profundidade 

aspectos circunscritos à PL, como procedimentos metodológicos ou descrição histórica. 

Lagares (2018, p. 9) ratifica que a pergunta feita no título do seu livro, “Qual política 

linguística?”, oferece duas vias de interpretação como dupla face da área: a disciplinar, 

quando se averigua o que se entende por pesquisa ou estudo em política linguística, ou ainda, 

quando se questiona sobre as ações ou as intervenções políticas na realidade da linguagem. 

Este último ponto é o que conduz a investigação, ao considerar, principalmente, a discussão 

referente aos desdobramentos políticos que embasaram a aprovação da Lei 11.161/2005, 

conhecida como a Lei do Espanhol, a institucionalização da Lei 13.415/2017 e as implicações 

decorrentes de ambos os processos.  

É importante reiterar que se faz necessário abordar o contexto característico da 

identidade profissional dos professores de espanhol, uma vez que a construção do 

profissional, segundo argumenta Bohn (2005, p. 103), realiza-se também na voz das 

instituições que se expressam nos textos e discursos políticos, pedagógicos e também nos 

documentos oficiais. 
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Nesta perspectiva, Wright (2004 apud Rajagopalan, 2009, p. 21) afirma que a 

política linguística abarca uma vasta gama de atividades, desde decisões a respeito do lugar de 

uma dada língua dentro do Estado – língua nacional, língua oficial, língua franca, etc. – até 

decisões relativas ao ensino e aprendizagem de diferentes línguas – língua materna, língua 

estrangeira, segunda língua, etc. – passando ainda pela questão de como a língua é definida 

para fins da implantação de políticas específicas e quais variantes da língua em questão são 

consideradas como modelo. 

Concernente à revogação da lei do espanhol com a reforma do ensino médio, a 

abordagem a respeito da PL tem estreita relação com a configuração política-administrativa 

apresentada no país, isto é, com a política pública realizada. É importante salientar que esse 

campo da política possui a sua especificidade.  

João Ubaldo Ribeiro (2010, p. 14) sugere uma situação para exemplificar a conexão 

entre “política” e “pública”. Na hipótese de um casal marcar os papéis em sua casa, propondo 

a responsabilidade em cada tarefa, tem-se um miniprocesso político, pois há um 

“encaminhamento de interesses para a obtenção de uma decisão.” Não obstante, se na relação 

a vontade do homem é sempre imposta e a mulher não tem direito de intervir, isto pode ser 

reflexo de uma situação específica da mulher naquela determinada sociedade, uma situação de 

inferioridade social, de subordinação induzida. Nestes termos, caso a mulher decida reunir 

outras mulheres na mesma condição, para que juntas busquem a mudança do comportamento 

social, ela estará exercendo uma atividade ligada à natureza pública da política, porque há o 

elemento de interesse público, da coletividade, e poderão obter leis sancionadas pelo Estado 

para a sua proteção.  

De fato, este exemplo está colocado de forma sucinta, sem considerar as 

complicações possíveis envolvidas. O retorno e a observação ao quadro político brasileiro têm 

demonstrado como complexa é a pauta focada nas mulheres. Têm destaque as narrativas 

discriminatórias e intolerantes de candidatos eleitos que fortaleceram suas bases a partir, 

muitas vezes, da vinculação do discurso religioso e/ou conservador. Embora as pautas 

apresentadas por representantes deste tipo de discurso advoguem pela coletividade, vê-se um 

endurecimento em volta da religiosidade e do núcleo familiar conservador, ambos como 

referência para todos, o que enfraquece a coletividade diversa. Este comportamento vai de 

encontro às pautas das mulheres, como a luta pelos direitos reprodutivos e contra a violência 

de gênero, ameaçando uma marginalização deste debate a partir da postura de representantes 

no governo em ações referentes à política pública para mulheres.  
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Nesta perspectiva, a realização e o resultado de projetos colocados em pauta através 

do Estado interessam à sociedade como um todo. De acordo com Souza e Pereira (2016, p. 

169), “a política pública está diretamente ligada à elaboração, à formulação e à análise de 

propostas e programas presentes no espaço político, permeando a sociedade e agindo sobre 

esta”. A política pública voltada para a articulação de medidas educacionais caracteriza, 

então, a política educacional. Por consequência, as decisões referentes ao ensino de línguas no 

âmbito educacional partindo de autoridades, como agências governamentais, Ministério da 

Educação, secretarias de educação estaduais ou municipais, evidenciam o entrecruzamento de 

tais políticas apresentadas. Conforme Ribeiro da Silva: 

 
Assim, as políticas linguísticas educacionais nunca são implementadas de 
forma aleatória. Na maioria das vezes, há uma conexão com as dimensões 
política, social e econômica. A esse respeito, Shohamy (2006) afirma que, 
enquanto a política linguística diz respeito às decisões da sociedade 
relativamente às línguas e a seu uso nas práticas cotidianas, a política 
linguística educacional reflete essas mesmas decisões no que se refere, 
especificamente, ao contexto educacional. (RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 
55). 

 

A abordagem exposta até o momento neste capítulo propôs compreender o sentido 

mais amplo do termo política para, então, entender a presença da PL no sistema de ensino. A 

conexão entre o projeto educacional e o contexto político é importante para que se aprofunde 

o processo de promoção e interdição da língua espanhola como língua estrangeira no Brasil.  

No palco desse debate, é interessante observar que alguns autores Orlandi (2002 

apud RECUERO, 2017, 2014) e Shohamy (2006 apud RIBEIRO DA SILVA, 2011) 

classificam a política linguística em dois polos: explícita (manifestada através de documentos 

legais, como a Constituição, as leis, os decretos, as resoluções, etc) e implícita (menos 

evidente, expressa em práticas sociais através de programas, parâmetros, orientações, 

recomendações, etc). Nas teses de Recuero e Ribeiro da Silva estão expostas estas 

classificações de forma ampliada, ao considerar as diferenciações terminológicas, e salientam 

situações inerentes a determinados contextos. Contudo, há um recorte sobre esta posição 

teórica nesta pesquisa, uma vez que o interesse diz respeito à política explícita relacionada ao 

contexto educacional brasileiro.  

Recuero (2014, p. 301) exemplifica o artigo 13 da Constituição Federal de 1988 

como PL explícita quando se afirma a língua oficial do país: “Art. 13. A língua portuguesa é o 

idioma oficial da República Federativa do Brasil.” Para a autora, não há neutralidade no fato 

de não haver menção à diversidade linguística que oficialmente somente foi reconhecida pelo 
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Decreto 7.387, de 09 de dezembro de 2010, com o Inventário Nacional da Diversidade 

Linguística. É fato que foi atribuída à língua portuguesa no Brasil a função de língua nacional 

e oficial, e, segundo expõe Oliveira no prefácio do livro “As políticas linguísticas” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 7-8), a ideologia de uma língua única camuflou uma realidade de 

pluralidade linguística desde os tempos coloniais. Contudo, o panorama das reivindicações 

dos movimentos sociais, o crescimento das questões étnicas, regionais, de fronteira, culturais, 

tornaram muito mais visível que o país se constitui de 200 comunidades linguísticas 

diferentes, que, a seu modo, têm se equipado a participar da vida política nacional, 

independentemente de serem línguas indígenas ou de imigração, línguas de sinais ou faladas 

por grupos quilombolas. 

Para Shohamy (2006, p. 54 apud RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 51), em uma 

comunidade existem dispositivos políticos utilizados por diversos grupos que se caracterizam 

tanto de cima para baixo (top-down), partindo das instituições governamentais, quanto de 

baixo para cima (bottom-up), partindo das pessoas e de suas práticas. Esta representação 

simboliza o quadro descrito da língua portuguesa e as línguas brasileiras em âmbito nacional.  

Nesta vertente, pode-se considerar aplicação semelhante desta concepção às línguas 

estrangeiras na integração destas ao sistema educacional brasileiro por meio dos documentos 

de base legal, os quais refletem a PL explícita e o uso de dispositivos top-down. A Lei de 

diretrizes e bases (LDB) é o documento regularizador com a premissa nos princípios da 

Constituição Federal e, historicamente, há o registro da LDB Lei nº 4.024 de 1961 e as 

alterações do documento através da Lei Federal nº 5.692 de 1971. No entanto, devido ao 

interesse da pesquisa com respeito à última reforma educacional, faz-se necessária a 

abordagem sobre a LDB Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que regulamenta o sistema 

educacional (público e privado) da educação básica ao ensino superior.  

Os artigos 26 e 36 são os instrumentos que fazem referência ao ensino de língua 

estrangeira, como exposto abaixo:  

 
Art. 26, § 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, 
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma 
língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 
escolar, dentro das possibilidades da instituição.  
(...) 
Art. 36, III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como 
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, 
em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição (BRASIL, 
1996, grifo nosso). 
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Nota-se que foi estabelecida a obrigatoriedade de uma língua estrangeira moderna, 

tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, respeitando-se a escolha pela 

comunidade escolar e as possibilidades da instituição. Este viés na política formal garante o 

direito à pluralidade linguística e de forma democrática, já que se consideram as 

particularidades sociais, culturais, econômicas e históricas da região onde se localiza a escola. 

Os alunos, os professores, os gestores, etc, há um protagonismo entre os atores sociais que 

têm a possibilidade de debater o atendimento ao diverso, aos interesses locais.  

Ribeiro da Silva (2011, p. 107) argumenta que, embora na LDB se observe a 

pluralidade linguística, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental 

(BRASIL, 1998) e do ensino médio (BRASIL, 2000) há uma política implícita, a partir da 

indução para os critérios a serem considerados na escolha da língua estrangeira a ser ensinada 

na escola, com citação à importância geopolítica do espanhol e à hegemonia do inglês e a 

relação entre a educação e o mercado de trabalho.  

Paraquett (2009a, p. 130) afirma ser uma questão problemática quando se trata de 

línguas estrangeiras no Brasil, pois o reforço à hegemonia da língua inglesa é observado na 

associação da aprendizagem das línguas estrangeiras a alguns fatores, como conhecer uma 

língua estrangeira para utilizar os modernos equipamentos de maneira eficiente e produtiva, 

ou ainda, integrar o aluno a um mundo globalizado.  

A autora (2009a, p. 131-132) defende que a aprendizagem de língua estrangeira se 

dirige a outros propósitos. Para ela, em documentos que oferecem suporte didático-

pedagógico, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio (BRASIL, 2000), e 

as Orientações Curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006), já se observam direções 

que não vinculam a aprendizagem de línguas estrangeiras a necessidades mais imediatas. Há 

menção sobre a formação mais ampla do indivíduo, a compreensão da heterogeneidade no uso 

de qualquer língua, a preocupação pelas diferenças sociais presentes em uma sociedade e, em 

particular nas Orientações Curriculares, a importância à complexidade dos novos usos da 

linguagem, como são, por exemplo, o letramento visual ou o letramento digital. 

É importante destacar que as ações da política linguística educacional podem ser 

refletidas, assim como propõe Paraquett, por meio da análise dos documentos. Ribeiro da 

Silva (2011, p. 107) indica uma política implícita, entendendo que as orientações 

disponibilizadas serão atravessadas pela atuação dos profissionais da educação, em especial 

os professores, os quais possuem um papel fundamental na implementação das políticas.  

Portanto, a LDB/1996 é um tipo de política explícita, publicada em um momento de 

abertura política, substituindo a LDB anterior, que foi escrita durante o processo de ditadura 
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militar entre 1964 e 1985. O debate promovido pelo documento a partir de 1996 oferecera 

oportunidade para a problematização a respeito da difusão da língua inglesa no sistema de 

ensino brasileiro, principalmente quando são levados em conta os fatores históricos. Há uma 

relevância para esta discussão o fato de não ter sido especificada na Lei qual seria a língua 

estrangeira moderna obrigatória.  

A discussão supracitada pode ser examinada quando se pensa no contexto desta que 

é, atualmente, a antiga LDB. O cenário da educação brasileira sofreu algumas transformações 

nos últimos anos. A presidenta Dilma Rousseff governou o país entre 2011 e 2016, com o 

primeiro mandato entre 2011 e 2014, momento em que substituiu o então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva. Em seu segundo mandato, as críticas referentes ao governo de Dilma 

Rousseff foram repercutindo em meio a uma crise político-econômica instaurada desde o final 

do seu primeiro mandato. No dia 12 de maio de 2016, a presidenta foi afastada 

temporariamente do cargo para o julgamento e em 31 de agosto de 2016, através de um 

processo de impeachment colocado em votação no plenário do Senado Federal, ela sofre a 

pena de deposição do cargo. 

Tem-se, então, a assunção do vice-presidente do país, Michel Temer. Em meio a este 

momento político conturbado no país, a política educacional se encontrava complexa antes 

mesmo desse quadro, pois discussões calorosas já ocorriam em todo o Brasil a respeito da 

notoriedade dos Projetos de Lei nº 867/2015 e nº 193/2016, ambos referentes ao “Programa 

Escola sem Partido”. O vice-presidente e substituto da chefia do Estado, Michel Temer, deu 

início a uma série de medidas provisórias10.  

O ponto em particular deste tipo de política decorreu com a publicação da Medida 

Provisória nº 746/2016, em 23 de setembro de 2016, concernente às mudanças legislativas no 

ensino e, consequentemente, alterando estruturas curriculares do ensino básico. Em menos de 

5 meses, a medida provisória foi aprovada com a promulgação da Lei nº 13.415, em 16 de 

fevereiro de 2017, consolidando mudanças e efetivando a reforma do ensino médio.  

A administração do vice-presidente Michel Temer, intitulado presidente, 

caracterizou-se por várias reformas que contribuíram para uma conjuntura político-econômica 

instaurada no país naquele momento do impeachment com pautas relacionadas ao interesse de 

setores da elite política e empresarial para a adoção de medidas severas na economia, como a 
 

10 Michel Temer, como presidente da República em 2 anos e 7 meses de mandato, alcançou o posto de recordista 
em edição de medidas provisórias (MPs) desde 1995, quando se iniciou o primeiro mandato do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/31/temer-conclui-
mandato-com-media-de-uma-mp-editada-a-cada-6-dias-e-meio-maior-desde-fhc.ghtml> Acesso em: 31 dez. 
2018.  
 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/31/temer-conclui-mandato-com-media-de-uma-mp-editada-a-cada-6-dias-e-meio-maior-desde-fhc.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/31/temer-conclui-mandato-com-media-de-uma-mp-editada-a-cada-6-dias-e-meio-maior-desde-fhc.ghtml
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tentativa de controle de gastos e o corte de despesas. Além da reforma do ensino médio, o 

governo de Temer teve êxito ao aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 241 

no campo da economia, que impõe um teto aos gastos públicos por 20 anos, a Lei 

13.429/2017 sobre a terceirização nas relações de trabalho nas empresas, a reforma trabalhista 

por meio da Lei 13.467/2017, que altera direitos e deveres de trabalhadores e empresas 

privadas, entre outras medidas. 

Pode-se afirmar que a agenda neoliberal tem provocado debates a partir de sua 

estrutura e a forma como afeta a organização da sociedade em nível global e local. No Brasil, 

este fenômeno não é diferente. Dardot e Laval (2016, p. 9-17) realizam uma profunda 

discussão acerca do neoliberalismo, compreendendo-o como intervencionismo 

governamental, isto é, como modo de governo, um tipo de governança com uma mentalidade 

muito particular. Para os autores, há uma lógica normativa e de conjunto, ou seja, significa 

que não atinge só a economia. A abordagem a respeito da sociedade neoliberal não separa a 

economia das atividades sociais, culturais, políticas, etc.  

Segundo os autores:  

 
O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, 
para além dela, em todas as sociedades que as seguem no caminho da 
modernidade. (...) Há quase um terço de século, essa norma de vida rege as 
políticas públicas, comanda as relações econômicas mundiais, transforma a 
sociedade, remodela a subjetividade (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 13-14). 

 

Os autores argumentam que se experimenta uma nova fase do neoliberalismo ao 

conciliar a intensificação das políticas neoliberais, o desejo de restaurar a ordem moral mais 

tradicional e a segurança nacional. Especificamente sobre o Brasil, Christian Laval (2018) 

declara que o país testemunha um processo que ocorre em escala mundial com o advento de 

um neoliberalismo que rompe com os princípios da democracia liberal. O Estado não se 

comporta como um interventor para garantir o objetivo da igualdade e de justiça social, mas 

sim, um interventor no sentido de garantir os meios possíveis para se obter progresso 

individualmente. Esse quadro somado à ordem de mercado garantida pelo Estado e a 

manutenção da concorrência reestruturou as relações sociais. 

A implementação desse tipo de política, que atinge diretamente os direitos sociais, 

econômicos e trabalhistas conquistados nas últimas décadas, denota instabilidade e incerteza, 

principalmente quando se avalia a urgência nas votações pelos representantes políticos. O 

próprio fato de uma reformulação do ensino médio ter sido anunciada através de medida 

provisória e a falta de detalhamento, como o recurso financeiro, provocou repercussões. Um 
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dos questionamentos volta-se para a implementação das escolas de ensino médio em tempo 

integral, que tem em seu cerne o aumento da carga horária de 800 horas para 1.400 horas 

anuais, e os custos dessa ação devido a problemas de infraestrutura e outros recursos que 

possam permitir a proposta. Ademais, quaisquer atividades de teor financeiro vão de encontro 

à proposta da PEC 241, a qual limita os gastos na área da educação. 

A medida provisória e a posterior aprovação da Lei nº 13.415/2017 tiveram como 

premissa o Projeto de Lei nº 6.840/2013, tramitado na Câmara dos Deputados entre os anos 

2014, 2015 e 2016, sobre a promoção de estudos e proposições para a reformulação do ensino 

médio. No entanto, não houve propostas e espaços de debates para que professores, 

estudantes, população em geral e especialistas refletissem acerca das consequências em 

relação aos atores educacionais envolvidos.  

Logo após o anúncio da medida provisória, o Ministério da Educação veiculou uma 

propaganda11 em que um jovem estudante debate em casa com seus pais e utiliza enunciados, 

como “o novo ensino médio”, “o ensino tem tudo para ficar mais estimulante e com mais 

liberdade”. Inclusive, questionado pelo pai se o novo ensino médio “é pra já?”, o jovem 

responde “Não dá mais pra esperar!”. O estudante volta-se ao seu notebook e atende ao 

convite que havia chamado a sua atenção na televisão a respeito da consulta sobre mais 

informações no site do Ministério da Educação.  

Esta descrição da campanha publicitária realizada pelo governo pretende ilustrar 

através da mídia uma suposta participação da população. Na consulta pública proposta sobre 

as mudanças do ensino médio e ainda em evidência na página virtual do Congresso 

Nacional12, é possível verificar quase 80 mil votos na participação total da pesquisa, com 

menos de 6% dos participantes favoráveis à mudança. Em contrapartida, quando se busca 

algum tipo de informação no portal específico acerca do novo ensino médio, associado ao 

Ministério da Educação, nota-se que a página principal recebe os internautas com a 

informação baseada em uma pesquisa IBOPE realizada em 2016, em que se afirma a 

porcentagem em 72% dos brasileiros que apoiam as mudanças no ensino médio.     

É possível que os resultados indicados em cada pesquisa mencionada acima tenham 

públicos diferentes para as respostas em cada investigação. Contudo, não se pode omitir ou 

não observar as contradições que acompanham a proposta de reforma. Um dos argumentos 

 
11 O vídeo da propaganda ainda está disponível na página do canal Ministério da Educação no YouTube. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bIFgyTLIv4Q> Acesso em: 16 jan. 2019.  
12 É possível observar o estado da pesquisa no site do Congresso Nacional. Disponível em:  
<https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992> Acesso em: 16 jan. 2019. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bIFgyTLIv4Q
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992


66 
 

defendidos pelo governo para a sua realização é o fato de a Lei basear-se na experiência de 

outros países que aparecem citados na mídia – Coreia do Sul, França, Inglaterra, Portugal e 

Austrália. Nota-se que cada país possui seu contexto histórico, social, político e educacional 

particular, e com os países dados como referência não ocorre de forma diferente a partir de 

suas experiências. Portanto, não são padrão para uma versão e mudança do sistema 

educacional brasileiro, podendo acarretar até mesmo mais problemas na organização e 

estrutura do país. Outro ponto observado remete à Lei 13.415/2017. Quando publicada, não se 

sabia o texto oficial da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ensino médio, pois o 

documento somente foi homologado ao final do governo Temer, em dezembro de 2018, ainda 

que mencionada na Lei.  

Consente-se a partir do espaço aberto pela análise do contexto da Lei 13.415/2017, 

interpelar e examinar as alterações na estrutura do ensino médio. É notório que mudanças 

curriculares fazem parte da política educacional do país e refletem na política pública até 

então desenvolvida e implementada na sociedade. Dessa maneira, observa-se que houve 

negligência com as políticas educacionais vigentes até o momento da medida provisória e 

posterior aprovação da reforma. 

Neste viés, pode-se indicar como política linguística explícita e que alcançou os 

professores de língua estrangeira em geral, mas, de maneira muito direta, os professores de 

língua espanhola, a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa como língua estrangeira, de 

acordo com as citações a seguir dos artigos da nova LDB, referentes ao ensino fundamental e 

ao ensino médio, respectivamente: 

 
Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos.  
(...) 
§ 5o No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será 
ofertada a língua inglesa. 
 
Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos 
de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho 
Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: 
 
§ 4o Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 
estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 
caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 
disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 
ensino (BRASIL, 2017). 
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Diante de tal cenário, observa-se que a Lei procede de maneira contrária ao que havia 

antes na LDB/1996, tornando-se reducionista. O direito à pluralidade linguística e democracia 

foram rechaçados no momento em que as particularidades sociais, culturais, econômicas e 

históricas das comunidades escolares não foram respeitadas. No ensino fundamental vê-se a 

descrição de forma imperativa, assim como no ensino médio, que utiliza o enunciado 

“obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa.” A língua espanhola está situada em caráter 

optativo, caso outras línguas estrangeiras sejam ofertadas.    

A política explícita instaurada é posicionada de forma direta, através de dispositivo 

top-down; mas, diferentemente da LDB/1996, exclui os avanços da língua espanhola como 

língua estrangeira no país, assim como os de outras línguas estrangeiras em favorecimento do 

ensino de inglês. De acordo com Shohamy (2006, p. 77 apud RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 

55), a política linguística educacional é um poderoso instrumento de política linguística tendo 

em vista seu potencial para criar e impor comportamentos e práticas linguísticas.  

Com efeito, pode-se questionar os motivos para esta decisão do Estado que segue 

contra uma educação linguística democrática e plurilíngue. Em consulta a algumas páginas 

virtuais do governo federal, é possível encontrar no site do Ministério da Educação um espaço 

com perguntas que seriam as dúvidas mais frequentes dos internautas e as respostas prontas 

sobre as mudanças que ocorrerão no ensino médio nos próximos anos. A nona pergunta é 

concernente à língua inglesa, conforme se constata abaixo:  

 
E a língua inglesa? Por que foi escolhida como obrigatória? 
Anteriormente, a LDB não trazia a língua inglesa como estudo obrigatório. 
A Lei nº 13.415/2017 torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do ensino 
fundamental até o ensino médio. Os sistemas de ensino poderão ofertar 
outras línguas estrangeiras se assim desejarem, preferencialmente o 
espanhol.13 

 

É notório que a resposta não oferece o retorno que justifique algum tipo de 

embasamento em um projeto educacional nacional, ou mesmo, explicite os motivos para que a 

língua espanhola seja citada com o enunciado “preferencialmente”, desconsiderando expor 

sobre a revogação da Lei 11.161/2005. Esta pesquisa coaduna com as palavras de 

Rajagopalan (2013, p. 158), ao defender que uma proposta de política linguística voltada ao 

território nacional deve levar em consideração por que motivo os cidadãos brasileiros 

precisam aprender determinada(s) língua estrangeira(s), ou ainda, “Por que é do interesse do 

 
13 Este espaço no site do MEC está intitulado “Novo Ensino Médio - perguntas e respostas” e está disponível no 
endereço virtual: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361> Acesso em: 19 jan. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
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cidadão brasileiro dominar o inglês?” Para o autor, quaisquer medidas referentes à política 

linguística, “obrigatoriamente, devem mirar a maioria da população brasileira e seu bem-estar 

a curto, médio e longo prazo”. Logo, as razões para que o inglês se torne obrigatório em todo 

o país não estão esclarecidas.  

 O levantamento de informações nas páginas virtuais do governo federal conduziu ao 

conhecimento de um documento intitulado “Exposição de Motivos” (EM nº 

00084/2016/MEC), de 15 de setembro de 2016, sete dias antes da publicação da Medida 

Provisória. Assinado pelo Ministro de Estado da Educação naquele momento, José Mendonça 

Bezerra Filho, o documento é dirigido ao Presidente Michel Temer e defende vinte e cinco 

pontos para a condição positiva da medida provisória. Em um recorte da escritura geral, pode-

se afirmar que os tópicos descritos fazem referência integral ao mundo ou mercado de 

trabalho para justificar a reforma do ensino médio. Lê-se que a urgência nas mudanças se 

justifica:  
14. (...) sob pena de não haver garantia de uma população economicamente 
ativa suficientemente qualificada para impulsionar o desenvolvimento 
econômico. 
15. (...) serão esses jovens (a base contributiva do nosso sistema social de 
transferências de recursos dos ativos para os inativos) que entrarão no 
mercado de trabalho nas duas próximas décadas.  
17. A situação piora na medida em que somente 16,5% dos jovens ingressam 
no ensino superior e 8% cursam educação profissional, ou seja, 
aproximadamente 75% da juventude torna-se invisível para os sistemas 
educacionais brasileiros e não consegue sequer boa colocação no mercado de 
trabalho (BRASIL, 2016b). 

 

Observa-se a inquietação relacionada a um tripé de necessidade: jovens x mercado de 

trabalho x contribuição. Ao que concerne à educação diretamente, os dados citados fazem 

uma menção ao enunciado qualificação, mas atrelada ao valor econômico. Em seguida, a falta 

de inserção de jovens no ensino superior é citada, contudo, a ideia de qualificação não está 

atrelada ao ensino superior. Outro ponto apresentado no documento é a ausência de dados de 

referência baseados em instituições especializadas para algumas afirmações, como se nota a 

seguir: 
20. É de se destacar, outrossim, que o Brasil é o único País do mundo que 
tem apenas um modelo de ensino médio, com treze disciplinas obrigatórias. 
Em outros países, os jovens, a partir dos quinze anos de idade, podem optar 
por diferentes itinerários formativos no prosseguimento de seus estudos 
(BRASIL, 2016b).  

 

Diante de tal posicionamento, não surpreende a afirmação que as premissas 

pontuadas no documento seguem as recomendações do Banco Mundial ao lado do Fundo das 
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Nações Unidas para a Infância (Unicef). É interessante verificar, neste sentido, que 

economistas do Grupo Banco Mundial (2017, p. 122) lançaram em 2017 um relatório sobre a 

análise do gasto público no Brasil. Uma das áreas citadas foi a educação, com a ressalva de 

ser possível economizar recursos mantendo os mesmos resultados, já que, comparado a outros 

países, o país supera os gastos, sendo estes ineficientes e ineficazes. Este tipo de discurso 

acerca de investimentos em educação estava presente na pauta do governo Temer e segue 

sendo polêmico em colocações para posteriores ações no novo governo do candidato do 

Partido Social Liberal (PSL), eleito nas últimas eleições em 2018.  

Nesta direção, ao voltar o pensamento de Dardot e Laval (2016), é possível refletir 

que, para governos em acordo com o capitalismo contemporâneo, o neoliberalismo não é 

apenas uma nova forma de ordenamento econômico. Exige um regime político para criar 

certas condições jurídicas e morais. Logo, a educação neste espaço porta-se com viés 

eficienticista e mercadológico. Portanto, a língua inglesa surge no rol de motivos, como oferta 

obrigatória ao lado de língua portuguesa e matemática no ensino médio, mas para “possibilitar 

o aproveitamento contínuo de estudos e o prosseguimentos [sic] dos estudos em nível superior 

e demais cursos ou formações” (BRASIL, 2016b).  

Rajagopalan (2009, p. 23) assinala que o ensino de língua inglesa já não pode mais 

ser visto como um empreendimento isento de conotações ideológicas e políticas. De acordo 

com o autor: “Ora, o ensino do inglês é apenas o caso mais gritante nesse sentido, diante da 

constatação de que considerações ideológicas e políticas estão sempre presentes no ensino de 

qualquer língua, quer estrangeira, quer materna” (RAJAGOPALAN, 2009, p. 23). 

A aprendizagem de línguas estrangeiras vai além das necessidades mais imediatas e 

tem sua importância na formação mais ampla do indivíduo, segundo já foi apresentada neste 

capítulo a afirmação de Paraquett (2009a, p. 131-132). Contudo, atualmente, identifica-se 

com o aspecto mais econômico, voltado ao mundo do trabalho, deixando a formação cidadã 

em segundo plano. Conforme Zacchi e Santos (2018, p. 388):  

 
[o inglês] é considerado por muitos a língua da globalização, e sua 
hegemonia pode ser percebida nas mais diversas áreas. Por isso também tem 
sido considerada a língua franca mundial nos últimos anos, uma situação que 
não vem isenta de problematizações. Por esses motivos, muitas pessoas 
enxergam no inglês uma língua que pode abrir portas e desobstruir 
caminhos. A decisão do governo federal de torná-la a única língua 
obrigatória nas escolas em 2017 intensifica essa noção, aumentando seu 
caráter instrumental (ZACCHI, SANTOS, 2018, p. 388). 
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Somando-se às palavras dos autores, pode-se afirmar que a revogação da Lei 

11.161/2005, que determinava o ensino de espanhol, torna esta conjuntura mais evidente. Por 

conseguinte, manter o inglês e o espanhol, ou ainda, outras línguas estrangeiras como 

componentes curriculares não anula ou exclui a presença de ambas, “já que cada uma atende a 

interesses diferenciados” (ZACCHI, SANTOS, 2018, p. 389). 

 

3.2 Afirmação, dilema e resistência: o contexto político para a “lei do espanhol” e o 

movimento #ficaespanhol 

 

A publicação da medida provisória nº 746/2016 e a promulgação da Lei nº 

13.415/2017 consolidaram mudanças nas estruturas curriculares do ensino básico e a 

reformulação do ensino médio. Juntamente com estas ações, houve a revogação da Lei nº 

11.161, de 5 de agosto de 2005, que instituiu a obrigatoriedade da oferta da língua espanhola 

no ensino médio brasileiro e de matrícula facultativa pelo aluno. Nos dois atos, a revogação é 

citada nos últimos artigos de cada documento, demonstrando não haver alteração do texto 

provisório para a versão final, conforme se observa no artigo 22 da Lei 13.415/2017: “Art. 22.  

Fica revogada a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005”. (BRASIL, 2017). 

Estabeleceu-se que a abordagem sobre a revogação seria desenvolvida nesta última 

parte do capítulo, juntamente com o contexto educacional (e político) que incide acerca da 

implementação da “lei do espanhol”. O caminho percorrido permitiu observar como a política 

em sua complexidade alcança o panorama educacional do país, afirmação esta que já 

responde a pergunta título do capítulo. Principalmente quando se avaliam os contextos da 

implementação da Lei 11.161/2005 e a sua revogação, pois ambos se constituem como uma 

ação política e linguística. 

Nesta vertente, a supressão da lei do espanhol não deve ser desvalorizada, pois há 

significativas consequências para o campo profissional dos professores de língua espanhola. 

As políticas de reforma educacional podem corromper as condições de trabalho dos 

professores, causando angústias, dilemas na identidade profissional docente. Segundo 

Marcelo (2009, p. 112), há indicadores no reconhecimento dessa possibilidade, não de forma 

isolada, uma vez que há uma preocupação internacional em relação ao magistério em geral: 

“Há evidências em relação ao fato de que as mudanças nas condições internas e externas das 

escolas produziram condições de extrema incerteza e crise de identidade dentro do que 

historicamente foi, para muitos professores, uma profissão estável” (MARCELO, 2009, p. 
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112). Esta citação exemplifica a probabilidade de conflito entre os lados “pessoal” e 

“profissional” com os professores de espanhol.  

De acordo com Rajagopalan (2014, p. 73): “Ela [a política linguística] envolve a 

tomada de decisões e a implementação de ações concretas que têm consequências 

duradouras e, com frequência, balizam e determinam o rumo a ser tomado nos próximos 

anos ou décadas – ou até mesmo para períodos ainda maiores” (RAJAGOPALAN, 2014, p. 

73, grifo nosso). O autor apresenta sua visão para o conceito de política linguística e é 

importante observar o fragmento grifado. A palavra duradoura carrega a ideia de estabelecida, 

fixa, ou talvez, permanente, a depender da ocasião e do uso. Neste caso, não há consonância 

em tal afirmação quando se notam acontecimentos recentes ao se examinar o quadro de 

políticas públicas e educacionais no Brasil: as mudanças mencionadas anteriormente acerca 

da reforma do ensino médio, a alteração da LDB/1996 e a revogação da lei do espanhol.  

Com efeito, as modificações, as mudanças são necessárias a fim de acompanhar a 

dinamicidade no panorama educacional, além, é claro, das alterações globais na 

contemporaneidade. Nesta ótica, atualmente há várias investigações com criteriosos 

levantamentos bibliográficos na literatura científica acerca de informações históricas da 

genealogia do ensino de espanhol no Brasil. Portanto, interessa a essa pesquisa a aproximação 

das línguas estrangeiras como função educacional e as decisões sobre elas como um ato 

político.  

Conforme Lagares (2018, p. 67), as políticas regionais e interesses econômicos em 

relação à atração de capital espanhol para o Brasil contribuíram para o quadro da língua 

espanhola. Consideram-se os estreitamentos de laços comerciais com a Espanha, desde os 

anos de 1990, distinguindo-se grandes grupos como a Telefônica e o Santander e a 

privatização de algumas empresas estatais brasileiras. Destacam-se os contatos pessoais e 

comerciais estabelecidos na fronteira do sul com o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, que têm 

nessa região fronteiriça importante incidência. Esta inter-relação condicionou a aparição de 

modalidades linguísticas de fronteira, que receberam o nome de “fronteiriços” ou 

“fronterizos”. Os contatos geopolíticos cederam lugar a um Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), aliança comercial e econômica que visou uma integração específica entre 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, firmada no Tratado de Assunção, em 26 de março de 

1991, cujos idiomas oficiais são o espanhol e o português.  

Com o compromisso, legisladores brasileiros atuaram tanto na Câmara dos 

Deputados quanto no Senado Federal para propor a obrigatoriedade do espanhol nas escolas 

brasileiras. Ao largo dos anos, discutiram-se as proposições para a implantação até se 
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enunciar a Lei nº 11.161/2005. Ressalta-se que uma proposta de integração do Brasil com os 

países da América do Sul na política do governo brasileiro está descrita no texto da 

Constituição Federal Brasileira de 1988. Consiste nos “Princípios fundamentais” da referida 

Lei: “Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 1988). 

Tem-se, então, uma ação de política explícita através da promulgação da Lei 

11.161/2005 pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva no cenário brasileiro. Oliveira 

(2013, p. 9) afirma que a Lei reflete um movimento maior da política externa do Brasil em 

direção à América hispânica. O autor (2013, p. 10) completa: 

  
o Estado Nacional retoma uma questão que é de política externa: dada uma 
orientação geral do país de integrar-se fortemente, econômica e política com 
os países vizinhos, o que se configura institucionalmente através do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), criado pelo Tratado de Assunção (1991) e mais 
recentemente pela União das Nações Sul-americanas (Unasul), criada pela 
Declaração de Cuzco (2004), o governo federal promulga uma lei para que a 
língua de nove de nossos países confinantes seja fortemente presente no 
sistema educacional (OLIVEIRA, 2013, p. 10). 

  

Nessa linha de pensamento, Zacchi e Santos (2018, p. 389) afirmam:  
 
a criação do Mercosul foi um grande passo em direção à recuperação de uma 
história que se perdeu no tempo. Uma história que coloca o Brasil como um 
país que, além das motivações políticas e econômicas, compartilha tantas 
características com seus vizinhos, tais como culturais, linguísticas, étnicas, 
etc (ZACCHI, SANTOS, 2018, p. 389) 
 

Semelhante ao estabelecido anteriormente sobre a afirmação da obrigatoriedade da 

língua inglesa como língua estrangeira e os interesses econômico e político envolvidos, 

percebe-se, porém, de forma contrária, a irrelevância para a aproximação com os países 

hispânicos. 

Lagares (2018, p. 67) define muito claramente que “a medida [provisória] 

acompanha uma virada radical na política externa brasileira, que passou a dar as costas à 

América Latina e ao Mercosul para se alinhar diretamente com os Estados Unidos, e tem 

estreita relação com outras medidas econômicas e comerciais que consideram estratégico o 

uso de inglês”. Ademais, o autor (2018, p. 111) trabalha com o conceito de perspectiva 

mercadológica para a língua baseada no poder identificador do idioma. Lagares (2018, p. 111) 

assinala: “os delírios ultraneoliberais, que transformam tudo em mercadoria, encontram na 
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língua o produto ideal, que não tem custos de produção e que não se desvaloriza com a troca e 

o uso, mas que, pelo contrário, quanto mais é usado mais valor adquire.” 

O comportamento dos países latino-americanos à repercussão da destituição do cargo 

de Dilma Roussef apontou para o cenário de quebra nas relações bilaterais. Os países 

bolivarianos – Venezuela, Equador e Bolívia – manifestaram oposição à destituição do cargo 

de Dilma, enquanto Argentina, México e Colômbia aceitaram a assunção de Michel Temer de 

forma mais moderada. Isto demonstra como questões diplomáticas, políticas, partidárias, 

influenciaram no posicionamento para o apoio ou não ao novo governo. É importante ressaltar 

que Michel Temer manteve-se alinhado com o presidente argentino Maurício Macri, pois 

ambos possuíam interesses em comum em priorizar demandas do capital financeiro. 

O tempo de Michel Temer como presidente terminou ao final de 2018 e com as 

eleições tem-se um novo governo. Contudo, ressalta-se que não há perspectivas para 

mudanças neste quadro. O governo que toma posse no Brasil atualmente outorga que os 

países latinos não são prioridade. Em uma entrevista14 concedida em 30 de outubro de 2018, o 

ministro da área econômica, Paulo Guedes, destacou: “[o] Mercosul é ‘muito restritivo’, o 

Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas e isso é ruim para a economia”. Ele defendeu 

que o bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, só negociava com quem 

tinha “inclinações bolivarianas”.  

A posição do novo governo indica o interesse em relações comerciais com outros 

blocos e/ou países, e não o Mercosul. Utiliza-se abertamente do discurso que ‘alianças 

ideológicas’ prejudicam a economia. Não obstante, quando se reflete no âmbito da política, 

nota-se um potencial manipulativo, pois se nega o ideológico, mas o utiliza para seu 

benefício. Shohamy afirma que:  

  
a análise da PL passa pelo “desnudar” desses mecanismos, uma vez que sua 
atuação ocorre sem que a comunidade esteja consciente de seu caráter 
ideológico e de seu potencial manipulativo. Nos documentos oficiais e na 
legislação, os elaboradores da PL podem maquiar seu discurso dizendo 
coisas em que não acreditam nem pretendem implementar para aparentar um 
ideal de democracia. Mas os diversos mecanismos utilizados pelos 
responsáveis pelas políticas transmitem a ideologia e a real PL visto serem 
imbuídos dos interesses ocultos ao público que, uma vez desnudados, 
revelam a PL de fato (SHOHAMY, 2006, p. 55 apud RIBEIRO DA SILVA, 
2011, p. 52). 

 

 
14 Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/declaracoes-de-paulo-guedes-sobre-mercosul-
surpreendem-membros-do-bloco.shtml. Acesso em: 30 nov. 2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/declaracoes-de-paulo-guedes-sobre-mercosul-surpreendem-membros-do-bloco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/10/declaracoes-de-paulo-guedes-sobre-mercosul-surpreendem-membros-do-bloco.shtml
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Este tipo de posicionamento não contempla a valorização da pluralidade em um país 

amplo e diversificado. O papel da(s) língua(s) estrangeira(s) e a sua heterogeneidade 

contradizem a alternativa para uma língua apenas: o inglês. O risco da homogeneização com a 

obrigatoriedade da língua inglesa apenas como estrangeira na educação básica faz os 

estudantes perderem o contato com línguas diferentes, o que oferece o entendimento sobre o 

respeito, a tolerância, tão necessários para a formação humana e cidadã.  

O retorno a uma situação relatada no capítulo anterior a respeito do aumento da 

imigração de venezuelanos para o Brasil devido ao agravamento da crise política e econômica 

do país hispânico exemplifica a promoção supracitada. Nos telejornais e nas mídias virtuais, a 

violência e os confrontos entre brasileiros e os imigrantes foram constantes, tornando-se uma 

crise para o governo do estado de Roraima. O empenho de populares brasileiros na expulsão 

de refugiados do país hispânico levou o estado até mesmo a tentar fechar a fronteira. Ao 

visitar episódios como estes, é notória a necessidade de políticas de imigração para uma 

abordagem equilibrada. 

No Brasil, o aumento do fluxo migratório15 de países como Angola, Haiti e 

Venezuela tem refletido no aumento de alunos estrangeiros nas escolas, principalmente nas 

escolas da rede pública. Particularmente em relação à língua espanhola como língua 

estrangeira, pode-se afirmar que a promoção desta língua promove a compreensão sobre a 

inclusão dos imigrantes e a redução da discriminação aos estrangeiros. Este tipo de educação 

linguística fornece a perspectiva positiva para uma política social e cultural, ou ainda, como 

assinala Paraquett (2009b): “aprender lenguas extranjeras pasó a ser una oportunidad de 

crecimiento, de reflexión, de autoconocimiento, de autocrítica. (...) el aprendizaje de lenguas 

extranjeras podría ser una herramienta importante en el sentimiento de inclusión social y 

cultural.” 

A pluralidade linguística nas escolas é necessária e independe de região geográfica. 

Os dados confirmam que regiões fronteiriças do Norte e do Sul e centros econômicos das 

regiões Sudeste são espaços preponderantes para imigrantes. No entanto, em Sergipe, o menor 

estado da federação, viu-se em janeiro de 201916 uma ação de recepção de imigrantes 

venezuelanos que se estabeleceram no estado. Portanto, a pluralidade linguística não é uma 

realidade distante voltada para regiões centrais ou fronteiriças.    

 
15 As matrículas de alunos estrangeiros cresceram 112% no Brasil em oito anos, conforme dados do Censo 
Escolar 2016. Fonte: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-
preparadas-para-receber-alunos-imigrantes-e-refugiados Acesso em: 10 jan. 2019 
16 Fonte: https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/01/09/grupo-de-venezuelanos-recebe-acolhimento-em-
sergipe.ghtml Acesso em: 10 jan. 2019 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-preparadas-para-receber-alunos-imigrantes-e-refugiados
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2052/blog-de-direcao-as-escolas-brasileiras-estao-preparadas-para-receber-alunos-imigrantes-e-refugiados
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/01/09/grupo-de-venezuelanos-recebe-acolhimento-em-sergipe.ghtml
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/01/09/grupo-de-venezuelanos-recebe-acolhimento-em-sergipe.ghtml


75 
 

Outro ponto a ser considerado com a revogação da Lei 11.161/2005 refletiu-se na 

segurança e na confiança para os profissionais, professores de espanhol, sejam os já 

experientes e que possuem o seu diploma como símbolo de sua formação acadêmica, sejam os 

que estão na formação inicial, ou os professores universitários e pesquisadores, agentes na 

formação de professores. A implementação da Lei 13.415/2017 provoca o debate acerca da 

possibilidade da saída da língua espanhola no ensino médio de escolas privadas ou públicas, e 

vai contra investimentos na expansão de vagas nas universidades que contemplam os cursos 

de Letras com habilitação na língua estrangeira.  

Outro fator de destaque é o artigo 61, inciso IV da Lei 13.415/2017: “profissionais 

com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar 

conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V do caput do art. 

36” (BRASIL, 2016, grifos nossos). Esta iniciativa ignora uma formação específica para a 

habilitação, assim como salienta Dubar (2005, p. XXVI) sobre a competência especializada. 

O inciso desconsidera a importância da profissão professor e a possibilidade de 

desvalorização do trabalho quando profissionais de outras áreas podem ter a oportunidade do 

ensino de disciplinas, desrespeitando as licenciaturas das instituições de nível superior.  

É visível que o discurso voltado ao mundo do trabalho, como se viu como motivo 

para a reforma do ensino médio aos estudantes, também aqui é utilizado com o professor. A 

profissão docente é privada de consideração social e as características específicas da profissão 

fazem aproximação a ocupações de base totalmente diferenciada. Porém, a profissão docente 

possui suas características próprias, seus saberes, e não pode satisfazer critérios estritos.  

Diante de tais colocações, a premissa do dispositivo político utilizado em uma ação 

de cima para baixo (top-down) fica muito clara a partir da reforma do ensino médio. Um 

exemplo significativo disso é a implicação para os professores de espanhol, que após 12 anos 

de tentativas de afirmação da profissão (entre 2005 e 2017), observou a revogação da lei que 

legitimava a dimensão do seu trabalho. No geral, isso compromete também a atuação dos 

professores, coordenadores e diretores em limitar-se à execução de leis elaboradas por 

instâncias superiores governamentais.  

Contudo, esta pesquisa parte de um princípio exposto por Shohamy (2006, p. 55 

apud RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 47), que defende: “apesar da política linguística 

educacional ser utilizada como ferramenta a serviço da agenda oficial, ela também pode ser 

uma arena de negociação e resistência”. Esta arena assinalada pode ser observada em 

movimentos formados por grupos de professores de espanhol em diferentes estados que 

buscam a garantia da permanência da língua nas suas redes de ensino. A página intitulada 
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#ficaespanhol ficou conhecida por participantes da área nas redes sociais Facebook (12.933 

seguidores) e Instagram (1.586 seguidores), pois há publicações com imagens que contestam 

a medida provisória e a reforma do ensino médio desde o final de 2016. O projeto 

caracterizou-se pelas descrições imagéticas, por meio de professores e estudantes 

mobilizando-se em perfis na rede com cartazes em que consta “#ficaespanhol”. A iniciativa 

feita pelo Rio Grande do Sul foi seguida e há outras páginas com a mesma premissa de 

inscrição, porém, algumas voltadas pela união de associações de professores, professores 

universitários, professores de escolas públicas e estudantes.  

As imagens a seguir foram publicadas no Facebook, na página do movimento 

FicaEspanhol, após o conhecimento da medida provisória e são exemplos do material criado 

no início do movimento. 

 

Fonte: #ficaespanhol. 09-12-2016. Postagem realizada na rede social Facebook. Disponível em: 
https://www.facebook.com/ficaespanhol/ Acesso em: 05 jun. 2017 

 

 

Uma das características do movimento é a denominação do nome em forma da 

construção da hashtag #ficaespanhol. De acordo com Furini e Lima, hashtags são palavras-

chave que marcam publicações na internet, principalmente nas mídias sociais, indexando-as e 

linkando-as a determinado assunto. Elas são uma palavra ou sequência de palavras precedidas 

do símbolo #.  

A internet permite a comunicação em todas as dimensões, consequentemente, o 

movimento passou a ser um tipo de bandeira, pois há um acompanhamento das ações 

realizadas em vários estados independentemente da localização geográfica do/a professor/a. 

https://www.facebook.com/ficaespanhol/
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Quem está em Sergipe consegue observar as páginas ficaespanhol_sp ou ficaespanholrn, por 

exemplo, através das redes sociais. 

É possível afirmar que o movimento é uma contrapartida à ação top-down, partindo 

das pessoas e de suas práticas, operando, portanto, de baixo para cima (bottom-up). Nesta 

direção, a atuação de professores de espanhol juntamente à comunidade (representantes da 

política estadual ou municipal, Secretarias de Estado da Educação, etc.) tem permitido a 

criação de mecanismos locais a fim de garantir a permanência do ensino da língua espanhola 

nas escolas públicas. 

No estado de Sergipe, a discussão sobre a continuidade do ensino da língua 

espanhola no currículo da educação básica do estado forma parte dessa realidade. Em 04 de 

setembro de 2018, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa (Alese), intitulada 

“Língua Espanhola na Educação Pública” e teve a participação de estudantes universitários do 

curso de espanhol e da rede estadual de ensino, além de representantes da Secretaria de 

Estado da Educação e do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal de 

Sergipe.   

Na ocasião, debateu-se acerca da implementação da língua espanhola no currículo da 

educação pública, a revogação da Lei 11.161/2005, a reforma do ensino médio e a minuta de 

um projeto de lei sobre a garantia do ensino da língua espanhola. Em março desse ano, outra 

reunião foi realizada na Secretaria de Estado da Educação com membros da Comissão do 

Movimento Fica Espanhol Sergipe e seguiu-se a discussão sobre a continuidade da oferta das 

aulas de espanhol, já que a Lei 13.415/2017 instituiu a língua inglesa como obrigatória, 

permanecendo a oferta da língua espanhola na parte diversificada no novo currículo para o 

ensino médio. 
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Fonte: Postagem realizada em 31-08-2018 na rede social Instagram. Disponível em: 

https://www.instagram.com/ficaespanhol.se/ Acesso em: 05 set. 2018 
 

A imagem indica a página virtual do movimento Fica Espanhol Sergipe na rede 

social Instagram. São observadas postagens relacionadas à cultura hispânica, ao ensino da 

língua espanhola como língua estrangeira, além de fotografias com estudantes e professores 

em atuação nas escolas, e a divulgação das reuniões e decisões que ocorrem nos movimentos 

semelhantes em outros estados do Brasil.   

Seguindo a linha de pensamento de Bakhtin, os espaços de tensão entre enunciados 

estão marcados por forças centrípetas e centrífugas. Zacchi (2003, p. 25), em sua pesquisa, 

afirma que Bakhtin se dedicava a questões anti-hegemônicas, isto é, estava preocupado em 

resistir à imposição de uma ideologia vinda de cima, ao se opor a uma língua única ou 

padronizada, já que ela não poderia existir naturalmente, mas como resultado de forças 

culturais opressivas. Assim declara: “Essas forças unificadoras, que Bakhtin chama de 

centrípetas, buscam erradicar a diversidade ao suprimir ou marginalizar outras forças culturais 

e linguísticas. Estas, por seu lado, lutam contra essa tentativa de forjar a unidade. Bakhtin as 

chama de centrífugas”. (ZACCHI, 2003, p. 25). 

Fiorin (2009, p. 153) relaciona as forças centrípetas com a busca por imposição de 

uma centralização enunciativa no plurilinguismo da realidade. Já as forças centrífugas 

procuram resistir à tendência centralizadora. Já Faraco (2009, p. 70) “aponta para a existência 

de jogos de poder entre as vozes que circulam socialmente, manifestados nas tendências 

centrípetas e correlacionados a condições sócio-históricas específicas.” Portanto, não há 

neutralidade.  

https://www.instagram.com/ficaespanhol.se/
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Propõe-se um recorte sobre esta concepção associado à política de línguas 

estrangeiras atualmente no Brasil. No movimento, os traços identitários dos professores são 

realçados, postos em evidência a partir da oposição (força centrífuga) contra a tentativa de 

compor a unidade (força centrípeta) quando o governo federal distingue o ensino da língua 

inglesa em lei. 

Portanto, a consequência da emergência capitalista, neoliberal, corresponde a uma 

nova formatação de posição de sujeito, dado que as mudanças, como a reforma do ensino 

médio, alcançaram o mundo laboral do professor de espanhol. Nesse sentido, Dardot e Laval 

(2016, p. 16), baseando-se em Michel Foucault e sua obra Nascimento da biopolítica (1978-

1979),  descrevem que este autor apresenta a teoria sobre o capital humano, ao perceber a 

injunção que é posta aos sujeitos para funcionarem como empresas, ou mais radical ainda, o 

de funcionarem como um capital a ser administrado. Cada um tem de se tornar uma empresa, 

o que significa que cada um tem de manter consigo mesmo uma relação subjetiva de tipo 

novo, que é uma relação com o acúmulo de valor - cada um tem de se considerar como um 

capital. “Foucault dirá que se interessa cada vez mais pelo 'modo de ação que um indivíduo 

exerce sobre si mesmo por meio das técnicas de si’” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 16).  

Esta noção chamada pelos autores de “empreendimento pessoal”, supõe uma 

integração entre a vida profissional e a pessoal. Dardot e Laval (2016, p. 374) afirmam que 

“isso vai muito além do mundo profissional; trata-se de uma ética pessoal em tempos de 

incerteza”, visto que se busca um engajamento total para a vida do indivíduo. Os autores 

entendem a flexibilidade como fundamental nesse processo de autoempreendimento, “já que 

estamos cada vez mais sujeitos a escolhas, possibilidades, oportunidades mais numerosas” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 374).  

Aliada a essa ideia de Dardot e Laval sobre o empreendimento pessoal, Gee (2000, p. 

43) assevera que grandes mudanças estão acontecendo e que novos tipos de pessoas estão 

surgindo funcionando como portfólios (portfolio people) flexíveis, uma vez que, num mundo 

não determinado mais por identidades fixas, localidades estáticas e empregos permanentes, o 

que garante estabilidade não é tanto o emprego, mas a empregabilidade: as diversas 

habilidades e experiências que foram desenvolvidas ao longo da vida, no trabalho ou fora 

dele, e que possam se adaptar rapidamente às circunstâncias cambiantes.  

Sendo assim, o processo identitário dos professores está em constante construção, 

principalmente na realidade atual, quando professores de espanhol se ressignificam por meio 

de conflitos e resistência diante de um panorama desfavorável ao ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 
Gostaria de, citando Hughes (1990, p. 152), indicar 
que é provável que: “A procura pelo conhecimento 
absoluto e certo deva ser abandonada e substituída 
por uma série infinita de interpretações do mundo”, 
que estão política e historicamente situadas. Este 
talvez seja um modo de fazer ciência mais adequado 
aos dados com que nos deparamos em LA ou de dar 
conta do fato de que a linguagem é, ao mesmo tempo, 
condição para a construção do mundo social e 
caminho para encontrar soluções para compreendê-
lo. (MOITA LOPES, 1994, p. 336). 

 

 

4.1 A LA e a pesquisa qualitativa  

 

A execução da pesquisa se desenvolve no contexto investigativo do campo da 

Linguística Aplicada, conforme já foi explicitado. Com isso, ao compreender a linguagem 

como constitutiva da vida institucional, a LA passa a ser formulada como uma área centrada 

na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula, isto é, 

para além da aula de línguas. 

Como bem expõe Moita Lopes (1994, p. 329), “cabe àqueles que fazem pesquisa em 

LA considerar aspectos de natureza epistemológica da área. É necessário que se discuta como 

se dá a produção de conhecimento neste campo.” O autor demonstra preocupação concernente 

à pesquisa realizada no âmbito da LA para que haja reflexão a respeito do reconhecimento do 

próprio campo.  

Seguindo essa linha, Fabrício (2006, p. 49) afirma que “a reconfiguração da LA 

como prática interrogadora é, então, inseparável da enorme reorganização do pensamento e 

das práticas sociais correntes na contemporaneidade”. A autora propõe um novo horizonte de 

trabalho com destaque a uma orientação com o desenvolvimento de uma agenda política, 

transformadora/intervencionista e ética, “decorrente da ideia de que nossas práticas 

discursivas envolvem escolhas que têm impactos diferenciados no mundo social e nele 

interferem de formas variadas” (FABRÍCIO, 2006, p. 49). 

Os autores em questão chamam a atenção para o tipo de postura que deve ser 

necessário na LA, uma vez que caracterizam como principal o paradigma qualitativo, 

particularmente quando de natureza interpretativista, referencial teórico-metodológico que se 

adota nesta pesquisa.  
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A respeito deste paradigma, Moita Lopes defende que uma das tarefas da LA é 

descobrir meios adequados à produção científica, tal e qual se vê nas Ciências Sociais, ao 

considerar como específico no mundo social, os significados que o caracterizam e são 

construídos pelo homem que interpreta e reinterpreta o mundo a sua volta, o que gera não uma 

realidade única, mas várias realidades. Esse ponto de vista mantém sua importância calcada 

na adequação de um entendimento dos dados de pesquisa na LA, posto que o/a pesquisador/a 

tenta entender os significados construídos pelos participantes do contexto social para poder, 

então, entendê-lo. 

Assim como Moita Lopes, Celani (2005, p. 105) procura aclarar a importância em 

entender as diferenças dos dois principais paradigmas de pesquisa nas áreas de Linguística 

Aplicada, Educação e Ciências Sociais: o positivista e o qualitativo.  

Para ele (1994, p. 329), “na [concepção] positivista, só a experiência pessoal através 

da observação direta do fato a ser estudado é possível, enquanto que, na interpretativista, o 

acesso ao fato deve ser feito de forma indireta através da interpretação dos vários significados 

que o constituem” (MOITA LOPES, 1994, p. 329). Já Celani (2005, p. 106) produz conceito 

equivalente a Moita Lopes, ao afirmar que o paradigma positivista foi empregado na área das 

ciências humanas durante décadas a partir de pressupostos e procedimentos da pesquisa nas 

ciências exatas, por meio de padrões de busca de objetividade e do suposto rigor da 

linguagem ‘científica’ nos relatos dos resultados. E de forma contrária, o paradigma 

qualitativo de natureza interpretativista remete ao campo da hermenêutica, em que prevalece a 

questão da intersubjetividade.  

Porém, Celani destaca que os dois paradigmas possuem aspectos comuns, tanto no 

que diz respeito a objetivos gerais, valores fundamentais, quanto naquilo que se refere ao uso 

do poder e a códigos de conduta:  

 
Embora objetivos e valores fundamentais sejam realizados de maneiras 
diferentes, ambos os paradigmas se preocupam com a produção de 
conhecimento, com a compreensão dos significados, com a qualidade dos 
dados; ambos os paradigmas têm por valores fundamentais a confiança, a 
responsabilidade, a veracidade, a qualidade, a honestidade e a 
respeitabilidade e não a busca da riqueza ou do poder (CELANI, 2005, p. 
106). 

 

Neste ponto, é significativo esclarecer que o viés quantitativo possa ser rechaçado 

totalmente em uma pesquisa qualitativa. Conforme Zacchi (2003, p. 61), é possível associar 

características de ambos, a depender dos objetivos propostos. Deste modo, afirma: “Mesmo 
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assim, quando a pesquisa qualitativa faz uso de formas de quantificação, as formas estatísticas 

de análise não são consideradas centrais” (ZACCHI, 2003, p. 61).  

Outra perspectiva que marca a investigação interpretativista é a não neutralidade do/a 

pesquisador/a. Esse ponto tem estreita relação com a abordagem feita anteriormente em outro 

capítulo sobre a natureza epistemológica na área da LA. Observou-se que a visão neutra do 

campo estava ligada a uma ciência isenta de juízos de valor com herança de concepções 

positivista e objetiva. Logo, o trabalho na LA contemporânea implica no posicionamento do/a 

pesquisador/a, pois ele/ela pode estar em uma posição não apartada, isolada do conhecimento 

a ser produzido. Em referência a isto, Hughes (1983, p. 22) destaca que “todo instrumento ou 

procedimento de pesquisa encontra-se inextricavelmente permeado de compromissos para 

com versões particulares do mundo e modos de conhecimento do mundo adotados pelo 

pesquisador que os utiliza”.  

O pesquisador que assim trabalha assume que as descrições e explanações envolvem 

um ponto de vista seletivo e uma interpretação. Ao ser sensível à natureza social do próprio 

conhecimento, considera-se que o pesquisador também é um membro de uma sociedade e de 

uma cultura, o que afeta diretamente o modo como ele vê o mundo. (DE GRANDE, 2011, p. 

13 apud HUGHES, 1983, p.119). 

Nesta linha de pensamento, quando se recorre ao que foi supramencionado por 

Fabrício (2006, p. 49), nota-se a importância da posição interpretativista a partir do momento 

que não se ignora a visão dos partícipes do mundo social, já que esta é fundamental em sua 

pluralidade de vozes. O reconhecimento do pesquisador nessa ótica é essencial para a 

interpretação dos dados e a observação do papel dos participantes. De acordo com Celani 

(2005, p. 109-110): “A construção dos significados é feita pelo pesquisador e pelos 

participantes em negociações (...) a preocupação do pesquisador deve ser sempre a de evitar 

danos e prejuízos a todos os participantes a todo custo, salvaguardando direitos, interesses e 

suscetibilidades”.  

Celani expõe que essa relação entre pesquisador e participantes é dialógica, a partir 

do momento que se considera a vida social como tal, o método para descrevê-la deve ser 

também dialógico, pois recai entre ambas as partes. Outra menção que se pode referir ao 

recorte bakhtiniano é o conceito de exotopia relacionado à atividade da pesquisa em Ciências 

Humanas. Segundo Amorim (2010, p. 98) sobre tal definição, na pesquisa é fundamental que 

não se realize a fusão dos dois pontos de vista: o do pesquisador e o do participante, e que se 

mantenha o caráter de diálogo, revelando as diferenças entre eles.  
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Nesse mesmo sentido, o conceito revela que desse lugar exterior, o do pesquisador, 

possa ver algo do sujeito pesquisado que o próprio sujeito não vê, isto é, o olhar sobre o outro 

não coincide com o olhar que ele tem de si mesmo. Para Amorim (2010, p. 100): “O 

pesquisador deve fazer intervir sua posição exterior: sua problemática, suas teorias, seus 

valores, seu contexto sócio-histórico, para revelar do sujeito algo que ele mesmo não pode 

ver”. Com esse quadro, especificamente tratando de questões relacionadas à constituição da 

identidade profissional docente, é significativa a investigação com a premissa qualitativa, uma 

vez que a pesquisa envolve professores, seres humanos, em seu contexto sócio-histórico.  

 

4.2 Contexto geral da pesquisa 

 

No início deste capítulo, há uma epígrafe baseada no texto de Moita Lopes que cita 

John Hughes para indicar o modo de fazer ciência atrelado à LA, considerando a linguagem 

peça fundamental neste processo, como condição para a construção do mundo social e o 

caminho para compreendê-lo. Destarte, fazer ciência aproxima-se da busca de novo 

conhecimento que faz parte da natureza humana. A pesquisa, portanto, é importante nesse 

percurso.  

Para Demo (2000, p. 20 apud PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 42), “a pesquisa é 

entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto procedimento de 

aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte integrante de todo processo 

reconstrutivo de conhecimento”. Logo, é fato que o ato de pesquisar gera descobertas, a 

reflexão e um novo olhar para a realidade ao redor. Como dito na introdução sobre este 

trabalho, o tema pode ter uma relação de afetividade ou o interesse pessoal.  

Nesta pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o levantamento do 

material bibliográfico teve um lugar particular, pois foi necessário aprofundar no tema 

identidade profissional, além do viés docente. Primeiramente, a ideia foi ter o contato direto 

com materiais já escritos sobre o assunto da pesquisa a partir de publicações em artigos 

científicos, monografias, dissertações, teses, livros. Essa primeira etapa possibilitou o 

primeiro contato com o material bibliográfico e permitiu a revisão de literatura. Também é 

apropriada a observação do cotidiano, da vida profissional, dos programas de pesquisa, do 

retorno de pesquisas já realizadas.  

Como mencionado no Capítulo 2, o livro “Identidades de professores de línguas” foi 

muito importante para aprofundar a respeito da identidade de professores. O trabalho dos 

autores holandeses Beijaard, Meijer, Verloop torna-se importante ao abordar elementos que 
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possam construir o tema, incluindo a descrição de aportes teóricos envolvidos. Atualmente, a 

busca na internet por textos que contenham essa temática mostrará uma bibliografia eletrônica 

com investigações de diferentes áreas de atuação, tanto professores de língua inglesa quanto 

professores de educação física, matemática, etc.  

A revisão de literatura é fundamental em pesquisas, porém, por ser reconhecidamente 

complexo o tema identidade, o referencial analítico é em grande parte baseado no construto 

teórico. Por este motivo, é importante verificar o conhecimento produzido em outras 

pesquisas, observando conceitos, discussões, procedimentos e resultados. Segundo Prodanov, 

Freitas (2013, p. 102), “pesquisar não é apenas coletar dados (...). Os ‘dados’, em uma 

pesquisa, referem-se a todas as informações das quais o pesquisador pode se servir nas 

diferentes etapas do trabalho”. Decerto, há uma relevância na leitura aprofundada dos textos. 

 

4.3 Métodos de geração de dados: o questionário aplicado e os participantes  

 

Foi utilizado um Questionário que conta com 29 perguntas de naturezas diferentes: 

perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha, perguntas com respostas escalonadas. A 

diversificação na natureza das perguntas baseou-se em duas ideias: explorar ao máximo a 

obtenção de dados de determinados aspectos da realidade do professor e o trabalho com os 

dados primários, extraídos dessa realidade a partir da elaboração do próprio pesquisador. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 103), os dados recebem essa designação por se 

tratarem de informações em “primeira-mão”, isto é, por não se encontrarem registrados em 

nenhum outro documento. 

O questionário está acompanhado de instruções que explicam o objetivo e ressalta a 

importância e a necessidade das respostas para motivar o informante. Foram utilizados meios 

eletrônicos para amplificar o modo operacional da pesquisa, uma vez que se consideram 

professores de espanhol que atuam profissionalmente em território brasileiro, com base em 

discussões em grupos virtuais direcionados a professores da área acerca da expansão da língua 

espanhola e a sua revogação subitamente. Esses fatores foram fundamentais para pensar a 

identidade do sujeito docente e a heterogeneidade circunscrita a este grupo profissional, o 

qual adquiriu legitimidade em 2005 – com a Lei nº 11.161 – e após onze anos de 

estabelecimento e afirmação da área, observa uma restrição voltada ao ensino de línguas em 

âmbito nacional. 

Desta forma, como caráter pragmático, o questionário foi formulado através da 

página virtual Google Docs, que possui uma ferramenta geradora de formulários que facilitam 
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a criação de questionários, pois torna automático tanto o processo de design da página quanto 

a agilidade no preenchimento das respostas. Foram escolhidos três grupos virtuais para a 

aplicação:  

1) a lista de discussão da área chamada E/LE do Brasil, destinada a professores que 

trabalham com o ensino de espanhol. O grupo foi criado como fórum de discussões e o 

usuário pode solicitar a inscrição através do yahoo grupos;   

Os outros grupos para profissionais na área na rede social Facebook são:  

2) Professores de Espanhol no Brasil   

3) Professores de Espanhol do Norte do Brasil.  

 

Há o registro da criação da lista de discussão E/LE do Brasil no sítio virtual da 

Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo (APEESP) que descreve uma 

nota sobre o grupo:  
Diante de informações difundidas no site do Ministério da Educação e na 
mídia referentes a um acordo entre o MEC e o Instituto Cervantes, que pode 
trazer sérias consequências para a formação docente e para a implantação do 
espanhol na escola pública, foi criado um grupo como fórum de discussões a 
respeito, o E/LE do Brasil.17 

  

Essa motivação faz referência ao cenário descrito em 2009, quando foi divulgada 

uma “Carta de Intenções” entre o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Cervantes, 

órgão de difusão da língua e cultura espanholas subordinado ao Ministério de Assuntos 

Exteriores da Espanha. Na carta havia a afirmação que o centro seria responsável por formar 

professores brasileiros e tornar disponíveis recursos didáticos e técnicos para o ensino do 

espanhol nas escolas públicas. A situação teve uma negativa repercussão e provocou algumas 

iniciativas, como a criação da Comissão Permanente de Acompanhamento da Implantação do 

Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro (COPESBRA), com representação de instituições 

universitárias e de associações docentes, que manteve durante um período um diálogo com o 

MEC. A lista virtual, portanto, surgiu como uma forma de discutir sobre o que ocorre na área 

de língua espanhola, incluindo notícias, eventos acadêmicos, etc. 

Os grupos virtuais escolhidos na rede social Facebook foram selecionados devido à 

periodicidade de mensagens diariamente. Há outras redes sociais muito difundidas atualmente 

e que têm se destacado como ferramentas de comunicação e mediação no campo educacional. 

 
17 As informações podem ser observadas na página virtual: http://www.apeesp.com.br/ele-do-brasil/.  

http://www.apeesp.com.br/ele-do-brasil/
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Uma pesquisa18 divulgada em 2018 indicou que o Facebook possui 2,2 bilhões de contas no 

mundo. 

Em relação aos participantes, é importante a observação de Bauman (2005, p. 30-31) 

acerca do uso das novas tecnologias, como a internet, diante do processo de globalização. A 

sua teoria de “mundo líquido moderno” evidencia a crise de pertencimento, uma vez que a 

identidade “perde as âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e 

inegociável” (BAUMAN, 2005, p. 30). Nesse quadro, Bauman afirma que a “identificação” se 

faz cada vez mais importante para os indivíduos a partir da busca de um “nós”, ao qual 

possam pertencer. Neste ínterim, isso pode provocar a identificação de um nós nos meios 

“eletronicamente mediados”.  

Deste ponto de vista, vale notar o estabelecido por Zacchi (2016a, p. 198) sobre a 

potencialidade da internet: 

 
Apesar de todo o potencial de alienação implícito na Internet, ela oferece, 
por outro lado, oportunidades de empoderamento tanto na produção quanto 
na recepção do texto. Por esse motivo, principalmente, ela deve ser vista não 
tanto como uma ferramenta de comunicação, exterior ao sujeito e vazia de 
significado, mas como um meio de construção de identidade e transformação 
da realidade (ZACCHI, 2016a, p. 198).  

 

Nessa vertente, pode-se afirmar que as pessoas em listas de discussão ou em grupos 

em rede social buscam pertencer a algo, intercambiar relações, seja pelo contato com quem 

está distante, seja pela versatilidade que a plataforma oferece com a possibilidade de interagir 

em tempo real. Quando o foco recai em grupos específicos, e neste caso, redes dedicadas aos 

professores de espanhol no Brasil, há claramente uma partilha e busca de conhecimentos 

profissionais. A divulgação do questionário nesses grupos citados explica-se justamente pelos 

motivos mencionados.  

Cabe citar um conceito relevante trazido por Gee (2004, p. 75) sobre “espaços de 

afinidade”. Para o autor, o conceito refere-se a um tipo particular de espaço presente hoje em 

dia no mundo capitalista, globalizante e de alta tecnologia. O espaço de afinidade pode ser um 

lugar físico, virtual ou uma mistura dos dois, em que as pessoas interagem uns com os outros, 

muitas vezes a uma distância (não necessariamente cara a cara, embora as interações face a 

face também possam estar envolvidas). É com base nas interações que a partilha poderá 

encontrar ambientes propícios para difundir-se. As comunidades criadas com esse pressuposto 

 
18 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/03/tecnologia/1538596216_048867.html. Acesso em 
18 set. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/03/tecnologia/1538596216_048867.html
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poderão ser vistas como comunidades de práticas, principalmente através de práticas 

compartilhadas ou de um empreendimento comum.  

As pessoas, então, são reunidas através de uma afinidade compartilhada por um 

objetivo comum, esforço ou interesse em um espaço de afinidade. O conhecimento é muitas 

vezes intensivo (cada pessoa que entra no espaço traz algum conhecimento especial) e 

extensivo (cada pessoa que entra no espaço compartilha algum conhecimento e funções com 

os outros) (GEE, 2004, p. 89).  

Gee aponta que fãs de filmes, quadrinhos, programas de televisão, videogames, 

criam e sustentam espaços de afinidade, inclusive, os cientistas em muitas diferentes 

disciplinas se relacionam com colegas, financiadores, formuladores de políticas e o público, 

em todo o mundo através de redes de atividades, boletins informativos e outros tipos de 

textos, sites, quadros de avisos informatizados, cadeias de e-mail e conferências. Essas ações 

assumem de maneira progressiva e cada vez mais as características de um espaço de 

afinidade. 

Dessa forma, nessas comunidades onde os seus membros encontram afinidade e há a 

possibilidade de objetivos comuns, é possível reconhecê-los como sendo determinado tipo de 

pessoas, ou, no caso da pesquisa em questão, determinado tipo de profissionais. Nos grupos 

em que o questionário foi publicado, há posicionamentos de professores que atuam no ensino 

de espanhol como língua estrangeira em respectivos espaços de afinidade. A seguir, vê-se a 

apresentação dos grupos: 

 

Quadro 2: Panorama dos grupos virtuais de professores 

Grupo virtual Descrição Associação Membros 

E/LE do Brasil 
http://br.groups.yahoo.com

/group/eledobrasil 

Um grupo para professores de 
espanhol interessados em discutir a 
implantação do espanhol no sistema 
escolar brasileiro. 
 
 

O grupo é restrito e 
a associação 
precisa ser 
aprovada. 

624 

Professores de espanhol no 
Brasil 

https://www.facebook.com/
groups/pdenb/ 

 

Grupo dedicado a todos los 
profesores de Lengua Española en 
Brasil. 
Estimados profesores, este grupo 
fue creado con el propósito de 
intercambiar ideas, opiniones, 
material para dar clases y sobre 
todo ayudar al prójimo cuando 
surjan dudas.  
Esperamos que publicaciones como 
propagandas o aquellas que generan 
algún tipo de clima negativo sean 

O grupo é fechado 
e precisa de 
aprovação pelos 
administradores. 

5.020 
 

http://br.groups.yahoo.com/group/eledobrasil
http://br.groups.yahoo.com/group/eledobrasil
https://www.facebook.com/groups/pdenb/
https://www.facebook.com/groups/pdenb/
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denunciadas para tomar las medidas 
correspondientes.  
Solicitamos también el respeto 
hacia todos los miembros del 
grupo, no todos somos iguales por 
lo que se pide más tolerancia con 
publicaciones y opiniones de 
terceros. Seamos un grupo donde 
nuestros valores serán, respeto, 
igual de opinión, tolerancia y sobre 
todo profesionales. 
 

Professores de espanhol do 
norte do Brasil 

https://www.facebook.com/
groups/474495352606804/ 

 

Não há O grupo é público 1.650 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nos próprios dados das páginas virtuais dos grupos. 
 

 

Na pesquisa está condicionada a manutenção do sigilo do nome dos participantes a 

fim de garantir a privacidade. A referência será feita através de siglas, como P1, P2, P3, etc., 

seguindo a ordem de participação para garantir o anonimato. O questionário foi publicado em 

julho de 2018, quando os professores podiam visualizar o convite escrito virtualmente através 

de suas contas pessoais nos grupos virtuais, em que se pedia a participação considerando a 

importância de discutir a revogação da Lei 11.161 no atual cenário da política educacional, 

além de como o professor de língua espanhola se sente em relação a si, à disciplina e ao seu 

exercício docente. Após a divulgação do link do questionário (o endereço virtual de um 

documento ou página na web), em 72 horas havia 36 participações, totalizando 44 

participantes ao final de uma semana. Portanto, nota-se que o interesse em participar da 

pesquisa se deu logo depois do conhecimento do questionário através da visualização em 

meios virtuais. O quadro a seguir poderá demonstrar tal situação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/474495352606804/
https://www.facebook.com/groups/474495352606804/
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Quadro 3: Número de participantes e as regiões onde trabalham. 
Norte Nordeste Sudeste 

P18 - Belém (Pará)  
P25 - Belém (Pará)  
P30 - Boa Vista (Roraima) 
P34 - Porto Velho 
(Rondônia)  
P36 - Porto Velho 
(Rondônia)  
P39 - Abaetetuba (Pará) 
 

P4 - Aracaju (Sergipe)  
P5 - Aracaju (Sergipe) 
P43 - Aracaju (Sergipe) 
P1 - Estância (Sergipe) 
P2 - Itabaianinha (Sergipe) 
P3 - Maceió (Alagoas) 
P6 - Natal (Rio Grande do Norte) 
P11 - Natal (Rio Grande do Norte) 
P13 - Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)  
P19 - Murici (Alagoas) 
P22 - Santa Rosa de Lima (Sergipe) 
P31 - Fortaleza (Ceará) 
P38 - Itapetinga (Bahia) 
P40 - Monteiro (Paraíba) 
P41 - Monteiro (Paraíba) 
 

P8 - São Paulo (São Paulo) 
P9 - Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)  
P12 - Dois Córregos (São Paulo)  
P15 - São Paulo (São Paulo) 
P16 - São Sebastião (São Paulo) 
P17 - Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) 
P21 - São Paulo (São Paulo) 
P28 - Campinas (São Paulo) 
P29 - São Paulo (São Paulo) 
P33 - Capivari (São Paulo) 
P35 - Presidente Prudente (São 
Paulo) 
P37 - São Paulo (São Paulo)  
P44 - São Paulo (São Paulo) 

 

Centro-Oeste Sul 
P7 - Brasília (Distrito Federal) 
P10 - Campestre de Goiás (Goiás) 
P23 - Araguaína (Tocantins) 
P26 - Corumbá (Mato Grosso do Sul)  

P14 - Curitiba (Paraná) 
P20 - Foz do Iguaçu (Paraná) 
P24 - Bagé (Rio Grande do Sul) 
P27 - Umuarama (Paraná) 
P42 - Curitiba (Paraná) 
P32-Jaraguá do Sul (Santa Catarina) 
 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nas cidades/estados onde os participantes trabalham. 
 

 

A respeito do Quadro 3, é importante tecer algumas observações. Notou-se no perfil 

dos colaboradores a diversidade apresentada dos lugares (cidades e regiões) em que os 

professores trabalham. Segundo foi afirmado anteriormente, explorar o máximo na obtenção 

de dados de determinados aspectos da realidade do professor fez parte do planejamento da 

pesquisa, estando de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 103).  

Logo, ao examinar a pesquisa a partir das regiões brasileiras, têm-se representantes 

de todas elas, inclusive cidades que não são somente capitais dos estados. Esse tipo de 

preocupação situada na pesquisa vai ao encontro daquilo posto sobre a LA contemporânea e 

os desafios colocados frente à modernidade recente, conforme expõe Moita Lopes (2013, p. 

19). O autor utiliza os termos “glocalizado” ou “translocalizado” para apontar que o Brasil, 

assim como outros países, possuem preocupações no tocante às demandas como redes 

digitais, inseguranças, ambiguidades, que convivem muitas vezes lado a lado com um mundo 

“localizado”. Este último termo está relacionado à possível exclusão que as pessoas possam 

ter aos bens simbólicos e/ou materiais, ou ainda, ao fato de elas não saberem lidar com os 

desafios e mudanças que a cercam no dia a dia, por meio da mídia ou outros veículos. 
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A coexistência de mundos diferentes requer um olhar teórico-metodológico diferente 

na pesquisa. Observar a participação de professores em um contexto nacional e local indica 

especificidades à ação política e educacional que envolve atualmente a área de língua 

espanhola no país.  

Essa postura tem estreita relação com a divulgação dos dados. Optou-se por tornar 

conhecidos os participantes e a diversidade de cidades onde os colaboradores atuam como 

profissionais. De acordo com Moita Lopes (1994, p. 336), no momento da divulgação da 

pesquisa, o pesquisador precisa usar sua capacidade de fazer julgamentos sobre os dados e 

escolher aqueles que melhor ilustrem sua interpretação. 

Em se tratando da construção do questionário, a proposta para a sua organização foi 

realizada em quatro eixos: I. Identificação, II. Formação Docente, III. Desenvolvimento 

Profissional e IV. Atuação Profissional Docente, visando sempre a descrição do ponto de 

vista dos participantes. O termo de consentimento pode ser visualizado no Apêndice A, assim 

como as perguntas do questionário no Apêndice B. Os dados coletados relacionados às 

perguntas de múltipla escolha estão tabulados através de gráficos e podem ser observados no 

Apêndice C. 

 

4.4 Os dados e o horizonte para a análise 

 

A divisão do questionário realizada em quatro eixos procurou atender a aspectos que 

podem constituir a atividade profissional docente.  No primeiro item, Identificação, o início 

do questionário pretende obter dados pessoais do participante, tendo em vista marcas da vida 

e da profissão que se encontram e situam a especificidade do sujeito. No segundo eixo, 

Formação Docente, objetivou-se entender a relação que o sujeito começa a ter com a profissão 

docente, considerando o âmbito pessoal a partir de suas escolhas e motivações. Na terceira 

parte, Desenvolvimento Profissional, há o intuito de traçar a construção da trajetória 

profissional, observando a ideia de “não-fixidez”, como destaca Stuart Hall (2012, p. 106), a 

identificação como uma construção, como algo sempre em processo. A última e quarta etapa, 

Atuação Profissional Docente, agrega valores dos outros eixos para formar parte desta, uma 

vez que há uma significação na atividade docente que faz cada professor/a produzir sua 

própria trajetória e aquisição de conhecimentos que servirão como suporte para a sua 

formação pessoal e profissional. 

Como citado anteriormente, a pesquisa teve ao todo 44 participantes que 

responderam ao questionário. Primeiramente, o levantamento dos dados coletados relacionado 
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às perguntas de múltipla escolha foi realizado, gerando a tabulação dos resultados e a 

confecção dos gráficos para cada questão. Essa etapa proporcionou a observação dos aspectos 

gerais relacionados à profissão, como o tempo de atuação na área de língua espanhola, o 

número de professores de espanhol que possuem outra graduação, por exemplo, ou aqueles 

que lecionam aulas de outra disciplina.  

Após esse processo, iniciou-se o trabalho de conferir cada formulário produzido pelo 

Google Docs para apreciação das respostas subjetivas de cada participante. Pode-se afirmar 

que foi gerada uma grande quantidade de dados e isso provocou a indagação de como seria o 

tratamento para as colocações dos professores. Esse ponto tornou-se um desafio, pois foram 

apresentados vários contextos e realidades, o que implica uma complexidade na interpretação. 

O conceito de exotopia cunhado por Bakhtin foi importante para que a investigação tivesse 

resultado a partir das questões de análise da pesquisadora e a preocupação com a 

profundidade do que é revelado a partir do encontro com o outro, o professor de língua 

espanhola. 

No decorrer da análise de cada formulário, e principalmente, a averiguação dos 

dados referentes aos eixos II e III, a Formação Docente e o Desenvolvimento Profissional, 

verificou-se a necessidade de dividir os participantes individualmente, a fim de observar o 

perfil identitário, com informações sobre o tipo de instituição em que exerce a docência, há 

quanto tempo leciona a língua espanhola, o nível mais elevado de educação formal e o nível 

de ensino que leciona.  

Essa classificação ponderou o número de colaboradores por cada região e colaborou 

para entender as características pessoais e profissionais que marcam a individualidade dos 

sujeitos. Outro importante aspecto relacionado a esse tipo de organização dos dados foi a 

observação do tempo de atuação dos participantes na área de língua espanhola. Esse fator 

sobressaiu-se ao longo da análise, porém, a temporalidade não era um critério prioritário na 

pesquisa a princípio. Tal efeito permitiu conhecer as ideias do autor Maurice Tardif (2002, 

2000) e suas considerações a respeito do tempo na carreira docente, a experiência pessoal e de 

trabalho, além das relações com os alunos e os colegas de profissão.  

A leitura das respostas nas perguntas subjetivas promoveu a elaboração de quadros 

referentes à cada questão aberta. A reprodução das respostas foi realizada por meio de uma 

catalogação, considerando a mesma ordem do quadro concernente ao perfil identitário, 

mencionado acima, com a divisão dos colaboradores por regiões geográficas. Alguns trechos 

das respostas foram destacados durante a catalogação para ilustrar com maior clareza 

possíveis evidências do lugar de fala dos professores e como os enunciados seriam 
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examinados à luz da teoria em que a pesquisa foi embasada. Essa etapa forneceu indícios para 

a posterior seleção e recorte nos excertos a serem analisadas.  

Todas essas fases determinadas, tornou-se fundamental o critério para a escolha das 

respostas, cuja análise seria compreender o objeto de estudo. Diante do montante de material 

investigado, o exame das respostas apontou que os professores de espanhol apresentavam 

padrões nos resultados para as questões abertas. Essa é uma afirmação realizada com cautela, 

pois há uma complexidade envolvida quando se trata de docentes. Os padrões não requerem 

generalidades, supondo-se indivíduos pertencentes a um grupo homogêneo. De fato, os 

professores são sujeitos heterogêneos, pois há fatores intrínsecos a cada um associados a 

experiências específicas de vida e trabalho. As expectativas e as perspectivas relativas ao 

exercício da profissão são diferentes, como também podem ser os sentimentos de satisfação e 

valorização. Portanto, o grupo profissional comporta diferenças significativas.  

A categoria de análise delimitada por padrões nas respostas considera os professores 

não como sujeitos idealizados, estáveis, programados para realizar as práticas voltadas à 

profissão. Em relação ao contato com documentos referentes à política pública educacional, 

por exemplo, conforme se observou no capítulo 3, pode-se supor que os docentes formam 

parte de um grupo homogêneo, uma vez que as ações explicitadas fazem referência a 

determinadas classes na área da educação, como ocorreu com os professores de espanhol na 

reforma do ensino médio e a revogação da Lei 11.161/2005. Contudo, o professor é um 

indivíduo, resultado das relações que mantém com o contexto sócio-histórico. 

Gatti (1996, p. 88) assevera que indivíduos na cotidianidade manifestam sentimentos 

que são exposições genéricas do homem. Porém, ao revelar esses sentimentos, o indivíduo o 

faz de uma maneira particular. É um processo de fragmentação e parcialidade que torna cada 

um particular. Em específico sobre o professor e essa concepção descrita, a autora declara: 

 
Os professores ao agirem de determinadas maneiras revelam/escondem uma 
identidade complexa em que representações de conhecimentos, crenças, 
valores e atitudes se compõem integrando as vivências nas salas de aula e 
fora delas. Ao tentarmos traduzir componentes desta identidade, por 
considerá-los importantes para qualquer ação junto aos professores, temos de 
ter presente ao espírito que estamos correndo o risco de homogeneizar o que 
é plural. Por outro lado, e eis a contradição da nossa situação, se não o 
fizermos teremos dificuldades em chegar a uma reflexão que permita 
projeções e ações (GATTI, 1996, p. 88-89). 

 

O procedimento adotado, portanto, procurou verificar traços da trajetória docente, as 

circunstâncias e os conflitos apontados nesse percurso, mas com o intuito de compreender 
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com maior profundidade os contextos sociais e afetivos que permeiam a prática docente. A 

técnica de análise considerando padrões e tendências nas respostas dos colaboradores busca 

manter consonância com conceitos de Bakhtin (2003, p.33), pois é na relação com a alteridade 

que o indivíduo se constitui, processo que não surge da consciência isolada, pois ocorre 

socialmente nas interações, nas palavras. E são as palavras a ponte entre o/a professor/a e as 

ações do outro, perpassando a sua formação e a atuação docente. 

Logo, os padrões foram observados durante o exame das respostas e não indica um 

processo fixo e fechado, formando subgrupos entre os partícipes da pesquisa. Os sujeitos 

estão expostos às várias vozes que permeiam a sociedade e com os professores de espanhol, 

em particular, isso não é diferente, pois o processo de internalização daquilo que é exterior 

constitui o sujeito. Nessa vertente, Zacchi (2016, p. 50) afirma: 

 
Para Bakhtin, a autoria do discurso se dá através das vozes às quais o falante 
está exposto. Elas somente se tornam “próprias” quando ele “a[s] povoa com 
sua intenção, com seu acento” [1988] (p. 25). Tomando as palavras de 
outros, o sujeito as reelabora internamente, tornando-as parcialmente suas, 
num processo dialógico com outros discursos com os quais esteve em 
contato em outros momentos, para em seguida torná-las palavras próprias. 
Bakhtin mostra que o discurso interno, sendo aberto e inacabado, está sujeito 
às relações sociais e condições materiais em que está inserido. Ele está em 
constante diálogo com seu meio e em relação com outros discursos. 
(ZACCHI, 2016, p. 50). 

 

Os professores de espanhol são profissionais em movimento que constroem suas 

identidades docentes a partir de um tipo de eixo pessoal – as motivações, os interesses, as 

expectativas, as atitudes –, e também ao que está na voz das instituições que se expressam nos 

textos e discursos político-pedagógicos e documentos oficiais. Todos esses múltiplos 

elementos formam parte do modo de ser profissional docente.  

Após a escolha do critério, pensou-se nas questões subjetivas que seriam 

apresentadas como recorte para a técnica de análise. Esse é um processo importante porque 

torna a exposição das informações obtidas mais claras. Nesse ponto, a divisão do questionário 

em quatro eixos e o objetivo traçado para cada um desses, permitiu pensar nas perguntas com 

conexão ao problema e ao objetivo geral da pesquisa.  

No primeiro eixo do questionário, Identificação, não há perguntas subjetivas, já que 

foi um recurso introdutório para a obtenção dos dados pessoais dos colaboradores. Portanto, 

os outros três eixos são fundamentais como instrumento utilizado para obter os dados da 

amostra. Em cada eixo do questionário foram definidas algumas perguntas e as respectivas 

amostras para a análise.  
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Pode-se observar o procedimento adotado no quadro a seguir: 

 
Quadro 4: Procedimento adotado para a análise dos dados. 

 

Número do eixo do 
questionário 

 

Perguntas subjetivas selecionadas Contexto para a análise 

II. Formação docente 
 

Questão 3:  
Quais foram as suas principais 
motivações para escolher a carreira 
docente em língua espanhola? 
 

Avaliar o que fez o sujeito 
escolher determinada profissão. 
Com a revogação da lei 
11.161/2005, era necessário incluir 
no questionário a motivação para o 
ingresso em um curso de 
Licenciatura que legitima o sujeito 
em uma profissão, cujo objeto 
principal, a língua espanhola como 
língua estrangeira, foi afetada pela 
política pública educacional.  
 

III. Desenvolvimento 
profissional 
 

Questão 8:  
Ao considerar a sua formação inicial e 
a atuação como professor(a) de LE, 
você acredita que sua identificação 
com a profissão tenha passado por 
alguma reavaliação ou mudança? O 
que contribuiu para isto? 
 

Na prática, a identidade 
profissional experimenta a ação do 
tempo e da história, possibilitando 
alterações pelas negociações 
identitárias. O trabalho é um 
campo propício para a ocorrência 
dessas negociações, pois a 
identidade resulta das relações e 
interações no local de atuação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Atuação 
profissional docente 

Questão 12:  
Com a Reforma do Ensino Médio, o 
espanhol deixou de ser disciplina 
obrigatória no currículo, colocando o 
inglês como única língua estrangeira a 
ser estudada pelo aluno 
obrigatoriamente. Ao considerar esse 
contexto, como defende a importância 
do ensino da língua espanhola no 
Brasil? 
 

É a questão que aborda 
diretamente o advento da Reforma 
do Ensino Médio. Elaborada com 
base na Lei nº 13.415/17, a citação 
da língua inglesa faz referência à 
sua inclusão na reformulação da 
Lei nº 9.394/1996, a (LDB), e não 
mais o ensino de pelo menos uma 
língua estrangeira moderna, como 
no antigo texto do documento. 
 

Questão 26:  
Você discute sua prática profissional 
com outros(as) professores(as) de 
língua espanhola? Como ocorre? 
 

A relação que o/a professor/a pode 
manter com outros profissionais da 
mesma área. A interação entre os 
professores e seus pares torna-se 
importante para o processo 
contínuo e coletivo de reflexão 
entre o grupo. 
 

Questão 28:  
Com relação ao trabalho com o ensino 
da língua espanhola,  
 
 

Na identidade atribuída pelo outro 
(identidade para outrem), o 
professor revela a sua reação à 
palavra do outro ao olhar para si 
com os olhos desse outro. O papel 
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a. qual a importância que os alunos 
atribuem à disciplina?  
 
b. como os gestores/empregadores 
entendem e consideram?  
 
c. como os professores de outras 
disciplinas se posicionam?  
 
d. como é identificada a profissão pelo 
mercado de trabalho? 
 

do ambiente para os professores 
tem grande relevância, pois cada 
um tem uma história, um passado 
que forma parte de sua identidade. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora. 
 
 

Para finalizar este capítulo, é possível afirmar que as mudanças associadas ao 

trabalho na contemporaneidade demandam o desenvolvimento de pesquisas sobre os sujeitos 

nesse contexto. Estudos no campo das ciências humanas têm buscado diferentes 

delineamentos teórico-metodológicos para compreender as complexas relações entre a história 

dos próprios atores e o desenvolvimento profissional. E, percorrendo um caminho além dessa 

observação, esta pesquisa se coaduna com Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p. 54), quando 

declaram que “as pesquisas serão sempre parciais (aliás como com qualquer outro objeto ou 

tema de estudo), provisórias e restritas a alguns aspectos ou fatores implicados nos processos 

de identificação dos professores.” 
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5. DOCENTES DE LÍNGUA ESPANHOLA: a trajetória de si pela atividade 

profissional  

 
Defendo a língua onde vou, acredito que há influência 
política nesta desvalorização, por isso acredito que 
falta união dos professores, porque me sinto sozinha e 
incapaz de lutar para realizar algo a favor para a 
valorização do idioma. Entretanto, continuo 
divulgando, estudando a língua. (P12) 
(Professor/a participante da pesquisa ao responder 
sobre a reforma do Ensino Médio e a revogação da 
Lei 11.161/2005). 

 

 

Este capítulo visa apresentar a análise dos dados gerados pelos sujeitos da pesquisa. 

Retomam-se questões anteriores e têm seguimento algumas reflexões sobre os possíveis 

diálogos para a construção da identidade profissional docente. Ao chegar neste ponto do 

trabalho, fica claro que a contemporaneidade está marcada por uma série de atividades, 

técnicas, convicções, tornando problemática e complexa a interpretação a respeito dos 

fenômenos sociais.  

Atualmente, as representações de grupos em particular – mulheres, homossexuais, 

negros, índios, movimentos de trabalhadores sem-teto ou sem-terra, entre outros – reagem 

contra concepções dominantes de comportamentos, padrões e redistribuição do capital, 

indicando cada vez mais a busca por respostas em diversas investigações acadêmicas.  

É fato que as reivindicações e as negociações são feitas cotidianamente por meio da 

linguagem nos contextos sócio-históricos em que as interações acontecem. Para Bakhtin 

(2003, p. 33), é na relação com a alteridade que o indivíduo se constitui, processo que não 

surge da consciência isolada, pois ocorre socialmente nas interações, nas palavras. E são as 

palavras a ponte entre o/a professor/a e as ações do outro desde a sua formação até a prática 

docente.   

Nesse contexto, pode-se examinar a epígrafe citada. Todos os participantes da 

pesquisa responderam especificamente acerca da revogação da lei do espanhol. Entretanto, 

adotou-se a resposta do/a participante 12 como mote para o capítulo, pois alguns traços 

presentes no perfil identitário dos professores de espanhol foram observados: a defesa da 

língua, a presença da questão política, a insegurança e a resistência. Todas essas 

características tornam-se dilema e conflito no cotidiano docente, além da busca pela 
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autoafirmação profissional, a valorização da profissão observada nas palavras: “Entretanto, 

continuo divulgando, estudando a língua.” 

Segundo Bakhtin (2006, p. 117, grifo do autor), “o mundo interior e a reflexão de 

cada indivíduo têm um auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se 

constroem nossas deduções, nossas motivações, apreciações etc.” Cada profissional da área de 

língua espanhola possui sua apreciação valorativa e as palavras reveladas em suas respostas 

expressam efeito da interação entre diferentes orientações sociais. Esta configuração 

estabelece a identidade profissional docente como algo ativamente construído de forma 

contínua, em movimento.  

Dessa forma, este capítulo de análise está dividido em duas partes. Na primeira parte 

serão apresentadas algumas características da identidade profissional dos professores 

colaboradores identificadas pela pesquisadora a partir dos dados gerados, principalmente de 

alguns gráficos. Este ponto procura conciliar o exame e as observações realizados nas 

primeiras etapas da análise, conforme exposto no capítulo 4. É importante esclarecer que o 

estudo quantitativo foi significativo à pesquisa, não sendo colocado em oposição à natureza 

qualitativa. Ainda que se verifique a combinação de ambos os estudos, a natureza qualitativa-

interpretativista não foi afetada, já que a pesquisa não se distancia do participante durante a 

geração dos dados. Na segunda parte do capítulo consta a análise das respostas referentes às 

perguntas subjetivas selecionadas. 

 

5.1 O perfil identitário dos professores de espanhol participantes 

 

Para esta pesquisa foi necessário examinar o perfil dos professores colaboradores 

para tentar conhecer quem são e de onde falam, uma vez que há a representatividade das cinco 

regiões geográficas brasileiras em que os docentes trabalham. As cidades e estados indicados 

pelos participantes fazem referência ao local de exercício da profissão e não ao local onde 

residem ou nasceram. Optou-se também por não incluir a identificação através da polaridade 

homem/mulher, considerando que esse item não atuaria especificamente com outros dados. É 

fato que há estudos relacionados à identidade docente que discutem a feminização do 

magistério19, ou ainda, estudos de gênero que contribuem para a área da linguística aplicada. 

 
19 No Brasil, há um produtivo campo de estudos acerca da feminização da profissão docente. A professora 
Cláudia Pereira Vianna destaca-se na área com trabalhos sobre relações de gênero, diversidade sexual, 
identidade docente e política educacional.  
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Ainda que sejam questões importantes em pautas atuais contra a homogeneização em 

concepções e/ou atitudes, esta análise dirige-se ao trabalho docente como profissão.  

O Quadro 3 presente no Capítulo 4 revela o número de participantes em cada região 

e os respectivos estados e cidades. Durante o exame mais aprofundado dos gráficos 

concernentes aos eixos II e III, a Formação Docente e o Desenvolvimento Profissional, 

tornou-se relevante apresentar os colaboradores de forma individual, ponderando o tipo de 

instituição em que exerce a docência, o tempo que leciona a língua espanhola, o nível mais 

elevado de educação formal e o nível de ensino que leciona. Este passo, com a elaboração de 

um quadro com os traços da trajetória de cada professor/a, foi significativo para compreender 

o caminho percorrido até o momento da participação no questionário, assim como argumenta 

Nóvoa (1992) a respeito da constituição do processo identitário na formação docente a partir 

do desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional.  

 

Quadro 5: Dados dos participantes por região, tipo de instituição onde trabalha, tempo de 

atuação, educação formal e nível que leciona:  
REGIÃO NORTE 

P18 Superior Pública 18 Mestrado Graduação 
P25 Escola de ensino público 20 Doutorado Ensino Básico (M) 
P30 Escola de ensino público 14 Mestrado Graduação 
P34 Escola de ensino público 9 Mestrado incompleto Ensino Técnico (M) 
P36 Escola de ensino público 10 Mestrado incompleto  Ensino Básico (M) 
P39 Escola de ensino público 3 Especialização Ensino Básico (F/M) 

REGIÃO NORDESTE 
P1 Escola de ensino público 8 Especialização Ensino Básico (M) 
P2 Escola de ensino público 5 Especialização incompleta  Ensino Básico (M) 
P3 Escola de ensino público 10 Mestrado incompleto Ensino Básico (F) 
P4 Escola de ensino público 

Escola de ensino privado 
11 Especialização Ensino Básico (F/M) 

P5 Escola de ensino público 5 Especialização Ensino Básico (M) 
P6 Escola de ensino público 

Escola de ensino privado 
Superior Pública 

 

15 Mestrado Ensino Básico (M) 
Modalidade EaD 

P11 Escola de ensino público 6 Mestrado Ensino Básico (M) 
P13 

 

Superior Pública 14 Doutorado Graduação, Pós-graduação (Esp) 

P19 Escola de ensino público 12 Especialização Ensino Básico (M) 
P22 Escola de ensino público 2 Especialização incompleta  Ensino Básico (M) 
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P31 
 

Escola de ensino privado 
Superior Pública 

6 Graduação Ensino Básico (F/M) 
Curso de idiomas 

P38 Escola de ensino público 
Técnico 

Superior Pública 
 

20 Mestrado Ensino Básico (M) 
Graduação 

Pós-graduação (Esp) 
P40 Superior Pública 10 Especialização Graduação 
P41 Superior Pública 10 Mestrado incompleto  Graduação 
P43 Superior Pública 

Superior Privada 
5 Doutorado Graduação 

REGIÃO SUDESTE 

P8 Escola de ensino privado 8 Especialização Ensino Básico (F/M) 
P9 Superior Pública 37 Pós-doutorado Graduação, Pós-graduação  

P12 Escola de ensino público 5 Mestrado Ensino Básico (F/M) 
P15 Superior Pública 25 Doutorado Graduação 
P16 Superior Pública 18 Mestrado Graduação 
P17 Escola de ensino privado 5 Doutorado incompleto Ensino Básico (F/M) 
P21 Escola de ensino privado 7 Mestrado incompleto  Ensino Básico (F) 
P28 Superior Pública 25 Doutorado Graduação, Pós-graduação (Mes/D) 
P29 Superior Pública 26 Pós-doutorado Graduação, Pós-graduação (Mes/D)  
P33 Escola de ensino público 

Técnico 
8 Doutorado incompleto Ensino Básico (M) 

P35 Escola de ensino privado 
Técnico 

18 Especialização Ensino Básico (F/M) 
Curso de idioma 

P37 Escola de ensino público 
Escola de ensino privado 

15 Especialização Ensino Básico (M) 

P44 Escola de ensino privado 20 Mestrado Ensino Básico (F/M) 
Aulas particulares 

REGIÃO CENTRO-OESTE 
P7 Superior Pública 15 Doutorado Graduação, Pós-graduação (Esp.) 
P10 Escola de ensino público 18 Especialização Ensino Básico (M) 
P23 Escola de ensino público 11 Mestrado incompleto Ensino Básico (M) 
P26 Superior Pública 20 Doutorado Ensino Básico (F/M) 

Graduação e Pós-graduação (Esp) 
REGIÃO SUL 

P14 Cursos comerciais 12 Mestrado incompleto - 
P20 Superior Pública 19 Mestrado Graduação 
P24 Escola de ensino público 18 Especialização Ensino Básico (F/M) 
P27 Escola de ensino público 9 Especialização Ensino Básico (F/M) 
P32 Escola de ensino público 15 Especialização incompleta Ensino Básico (M) 
P42 Superior Pública 20 Doutorado Graduação 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nos dados. (Legenda: M: Médio; F: Fundamental; Esp: 
Especialização; Mes: Mestrado; D: Doutorado). 
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A publicação do questionário e a posterior colaboração dos professores promoveu 

uma grande quantidade de dados, já que se totalizaram 44 sujeitos participantes. Logo, 

buscou-se compreender as características pessoais e profissionais que marcam a 

individualidade dos sujeitos, entendida como resultado das relações que eles mantêm com o 

contexto sócio-histórico. O quadro mencionado acima salientou a importância da formação 

para os professores de espanhol, já que somente 1 participante possui apenas graduação como 

nível mais elevado de educação formal. Portanto, 43 professores possuem algum tipo de 

formação na pós-graduação - especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado -, 

finalizado ou em processo.  

Esses dados podem ser observados no Gráfico 1 a seguir: 

 

Gráfico 1 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base na questão 6 do questionário. 

 

Na sociedade contemporânea, é fato que o mundo do trabalho exige cada vez mais 

novos desafios aos profissionais. Imbernón (2017, p. 46) afirma que a formação é um 

elemento importante do desenvolvimento profissional, mas é necessário considerar os vários 

elementos envolvidos, como o salário, a demanda do mercado de trabalho, o ambiente no 

local onde exerce a profissão, as estruturas hierárquicas, além da formação permanente. O 

autor pondera que essa é uma perspectiva mais global e parte da hipótese de que o 

desenvolvimento profissional é um conjunto de fatores que possibilitam ou impedem o/a 

professor/a de progredir em sua vida profissional.  

Essa posição de Imbernón (2017, p. 46), relacionada especificamente à profissão 

docente, coaduna-se com o pensamento de Dubar (2005, p. 174) acerca das conotações 

funcionalistas aplicadas ao desenvolvimento profissional. Para este último autor, essa corrente 
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utiliza critérios reducionistas ao desvelar a construção de uma carreira baseada em um saber, 

ou seja, a partir da competência técnica apenas.  

Esta pesquisa compatibiliza esses pontos de vista dos autores e por isto procurou 

atender aos vários fatores presentes na trajetória docente. O desenvolvimento profissional é 

entendido como processo dinâmico do desenvolvimento docente, no qual os dilemas, as 

dúvidas, a falta de estabilidade são aspectos influentes. Logo, este dado apresentado no 

gráfico 1 considera o grande número de professores em busca por cursos de pós-graduação 

como um estímulo para melhorias trabalhistas e sociais e promoção na prática da formação. 

Outro dado interessante apontado foi o tipo de instituição em que os participantes 

exercem a docência na questão 14. O maior número de professores, 44%, desenvolve 

atividades em escola de ensino público, seguido daqueles que atuam em instituição de ensino 

superior pública, 31%. Consequentemente, os números mais expressivos dos níveis de ensino 

em que os participantes lecionam são referentes ao ensino médio (educação básica) e à 

graduação (educação superior).  

Gráfico 2 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base na questão 13 do questionário. 

 
Gráfico 3 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base na questão 14 do questionário. 
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Pode-se notar também que o quadro 5, juntamente com os gráficos das questões 13 e 

14, apontam que os professores atuam em locais de trabalho diferentes. São profissionais, por 

exemplo, que desenvolvem paralelamente suas atividades em escola de ensino público e 

escola de ensino privado, no ensino superior público e em escola de ensino público, no ensino 

superior público e no ensino superior privado, e outras situações. Segundo Beligoli (2015, p. 

61), os desafios dos professores de línguas são diários, pois eles trabalham em diversas 

instituições, com diferentes públicos e metodologias, com atuação em ambientes diversos, 

como escolas regulares públicas e privadas, escolas de cursos livres, aulas particulares. 

Assim, afirma (p. 62): “Para cada ambiente, nós temos o mesmo professor; porém, as 

estratégias e os públicos são distintos, o que pode trazer um desafio ainda maior para esse 

profissional”. 

É fundamental examinar que a implementação da Lei 11.161/2005 configurou o 

panorama de línguas estrangeiras no Brasil através de um processo de planificação linguística 

entendido por meio de mudanças sociais que o conduziram. De acordo com Ponte (2017, p. 

89), para analisar uma planificação linguística é necessário observar os agentes envolvidos: 

governo federal, governo estadual e, em outra escala, comunidade acadêmica e associações de 

professores de espanhol. A autora afirma que o governo federal é responsável por ações como 

a elaboração de documentos norteadores – como é o caso das Orientações Curriculares para o 

ensino médio (OCEM) –, a seleção e posterior distribuição de material didático – inclusão da 

língua espanhola no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a distribuição de livros 

por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação (FNDE) –, a inclusão de 

material no Portal do Professor do MEC, a publicação de obras, etc.  

O governo estadual é responsável pela adequação da Lei à realidade dos estados, 

determinando de que forma a língua será ofertada. A seleção e contratação de professores 

também é sua responsabilidade. A comunidade acadêmica deve garantir a formação de 

docentes e criar a possibilidade de um diálogo entre a escola e a universidade. As associações 

devem agir em parceria com as Secretarias de Educação e as universidades. 

Ponte (2017, p. 93) esclarece que, para o êxito na planificação linguística, as ações 

dos agentes envolvidos precisam estar coordenadas. Se há o crescimento de vagas para 

professores de espanhol na educação superior e para a formação de professores de espanhol, é 

necessário também que os governos estaduais concentrem esforços para a efetivação da língua 

espanhola na educação básica pelos professores licenciados na área. Do mesmo modo, 

González (2016, p. 501) afirma que, para uma implementação positiva da lei do espanhol, 

ações concretas, articuladas, consequentes devem estar em conformidade. Esse cenário, 
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quando voltado para os gráficos 2 e 3, destaca-se no resultado, uma vez que é significativa a 

ampliação do quadro docente nos cursos de licenciatura, bem como a oferta da língua 

espanhola no ensino médio com a atuação dos professores nesse nível. Além disso, a questão 

18 confirma que o número de processos de seleção e concursos na área teve um resultado 

positivo entre os participantes da pesquisa, já que 72,9% afirmam a situação funcional em 

cargo de provimento efetivo, conforme se nota abaixo:  

 
 

Gráfico 4 
 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base na questão 18 do questionário. 

  

No capítulo 3, a palavra “afirmação” incluída no subtítulo da última parte, 

“Afirmação, dilema e resistência”, refere-se a este momento de oferta, inclusão, 

implementação da língua espanhola. Entre outras medidas, a formação de professores na área 

e a abertura de vagas – nas licenciaturas e nos concursos públicos para docentes – 

contribuíram como acontecimentos importantes para a construção da identidade profissional 

dos professores de espanhol. A confrontação com o mercado de trabalho é um ato 

significativo apresentado por Dubar (2005, p. 148). O autor expõe que a identificação com a 

carreira, a implicação em um tipo de atividade, a experiência e as possíveis desigualdades de 

acesso a esta carreira comportam atualmente o risco de uma exclusão duradoura do emprego 

estável e a criação de estratégias pessoais e de apresentações de si. Logo, os espaços de 

identificação nos quais os indivíduos se consideram suficientemente reconhecidos e 

valorizados constituem um importante elemento de pertencimento, segundo explicita o autor 

(2005, p. 154).  

A ação de política explícita através da promulgação da Lei 11.161/2005 suscitou a 

afirmação da identidade institucional. Gee (2000, p. 99) explica que esta identidade assimila a 
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posição ocupada pelo indivíduo em determinada estrutura organizacional e o meio pelo qual 

há a manifestação é a autorização presente para aquele grupo – ou seja, as leis, as regras, os 

princípios de vários tipos – que permite ser autor do cargo de professor, autor de sua 

ocupação.  

Em outro momento, é possível visualizar que a carreira docente em língua espanhola 

foi iniciada ainda durante a graduação para 20 participantes, referente a 45,5%. Tal fato pode 

ser verificado no gráfico 5:  

Gráfico 5 
 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base na questão 5 do questionário. 

 
 

A análise individual de cada colaborador que exerceu a docência já na graduação 

indicou que 10 professores, enquanto alunos em formação, iniciaram suas graduações em 

2005 ou após esse ano, quando se tem como marco a promulgação da lei referente ao ensino 

da língua espanhola. Os outros 10 participantes começaram a formação em Letras antes 

mesmo do ano de 2005 (1989, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004), refletindo antecedentes 

da língua espanhola no Brasil. Sabe-se que, em dezembro de 200020, o então deputado Átila 

Lira apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei dispondo sobre o ensino da língua 

espanhola, considerando as especificações da LDB de 1996 – não aborda o ensino obrigatório 

do espanhol, mas sim a “oferta obrigatória com matrícula optativa”. Tal ação foi a premissa 

para a posterior Lei 11.161 de 2005. 

A construção da identidade profissional docente inicia-se na formação e é delineada 

no percorrer da experiência profissional, mesmo após a diplomação e a qualificação ao 

 
20 Segundo a pesquisa de Rodrigues (2012), após a segunda inclusão da língua espanhola no ensino médio 
brasileiro no período de 1942 a 1961, 25 Projetos de Lei desta ordem – buscando a inclusão da língua – foram 
apresentados (18 encaminhados à Câmara dos Deputados e 7 apresentados por senadores). Alguns passaram por 
discussões e foram negados posteriormente. Outros foram arquivados. 
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término da Licenciatura. Contudo, para esses participantes, iniciar o exercício docente durante 

a formação profissional torna a relação do graduando mais próxima com a profissão. Para 

Tardif (2000, p. 210), para além do conhecimento teórico e técnico, “a experiência direta do 

trabalho, experiência essa de duração variável e graças à qual o trabalhador se familiariza com 

seu ambiente”, configura progressivamente os saberes necessários à profissão.  

O início do exercício docente sinaliza o marco da carreira para o/a professor/a. Dubar 

(2005) e Tardif (2000) afirmam que o processo de socialização é fundamental na construção 

da profissão e é marcado pela prática e a rotina no trabalho. Para este último autor (2000, p. 

217), um elemento muito importante para a trajetória profissional é a dimensão temporal, pois 

as situações de trabalho exigem dos profissionais conhecimentos, competências, aptidões e 

atitudes específicas vivenciadas no cotidiano, tanto na sala de aula quanto fora também do 

ambiente escolar.  

Tardif baseia-se em alguns autores para lançar a ideia que os primeiros anos da 

carreira estão divididos entre a fase de exploração (um a três anos) e a fase de estabilização e 

de consolidação (três a sete anos). A partir desta fase, há estudos que classificam com 

pequenas diferenças as fases da carreira profissional do professor; contudo, um dos modelos 

mais referenciados é aquele elaborado por Huberman (2000). Em sua concepção, o autor 

considera o terceiro momento do ciclo de vida profissional como a fase de diversificação ou 

questionamentos (sete a 25 anos) e, posteriormente, serenidade e distanciamento afetivo e/ou 

conservadorismo e lamentações (25 a 35 anos), e, por fim, fase de desinvestimento, recuo e 

interiorização (35 a 40 anos ou mais). 

É interessante observar outro dado apresentado no perfil dos participantes. Na 

pesquisa, observou-se que vários professores possuem um tempo de atuação característico na 

área de língua espanhola. No eixo I do questionário, Identificação, perguntou-se “Há quanto 

tempo leciona língua espanhola” e o resultado foi apresentado no Quadro 5, dividido por 

região. Contudo, para uma melhor ilustração, foi feito um gráfico específico para esse 

aspecto: 
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Gráfico 6: Tempo de atuação dos participantes 
 
 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora com base no questionário. 

 

Pode-se observar que somente nove participantes estão inseridos nas fases 

consideradas o início da atividade profissional por meio de sentimentos de descoberta, 

exploração, competência e pertença a um corpo profissional. O maior número de professores 

encontra-se na fase de diversificação ou questionamentos. Conforme descreve Huberman 

(2000), é o momento de motivação, de buscas de desafios, pois os professores experimentam 

novas práticas e diversificam métodos de ensino. Pode-se caracterizar, também, como uma 
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fase de questionamentos, gerando uma crise, seja pela monotonia do cotidiano da sala de aula, 

seja por um desencanto causado por fracassos em suas experiências ou por reformas 

estruturais.  

A partir do conceito proposto, pareceu pertinente ressaltar que os professores 

colaboradores inseridos nessa fase se caracterizam pelo tempo de atuação em meio a alguma 

etapa de processos referentes à língua espanhola: a promulgação da lei 11.161/2005,  o prazo 

de cinco anos (até 2010) para a implantação da lei gradativamente com a adaptação de 

currículos pelas escolas para a inclusão da língua e, então, a revogação. Nesse caso, é fato que 

os períodos correspondentes às fases não ocorrem naturalmente, mas em função dos 

acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória profissional, incluindo as condições de 

exercício da profissão.  

Assim, o encadeamento de diferentes ações voltadas para a política linguística e 

educacional no sistema educativo pode gerar insegurança, instabilidade, porém, de formas ou 

intensidades diferentes em cada professor/a, pois cada um produz o seu modo de ser docente. 

Desse ponto de vista, mudanças educacionais podem conflitar com aquilo que os docentes 

desejam pessoalmente e consideram importante para a profissão, uma vez que a identidade 

profissional tem seu percurso construído na inter-relação das dimensões pessoal e 

profissional. Em média, 13 anos é o tempo entre a implementação da lei – ano de 2005 – e o 

momento da aplicação do questionário – ano de 2018, já ocorrida a medida provisória em 

2016 e a revogação da lei em 2017. Logo, se cada professor/a de espanhol estava em seu 

momento particular de construção de carreira, o impacto negativo repercute na história de 

vida e na identidade profissional docente a partir da reforma do ensino médio, que alcança 

diretamente esse grupo ao tornar a língua inglesa como obrigatória e, em caráter optativo, 

preferencialmente o espanhol.  

A concepção de Giddens (2002) a respeito da face dinâmica mostra-se interessante 

quando o autor emprega o dilema como um dos pontos principais da contemporaneidade. Os 

sujeitos precisam conciliar as escolhas e as possibilidades individuais com um futuro, um 

planejamento. Por este motivo, a reflexividade é tão importante, pois as circunstâncias muitas 

vezes são de incerteza. Ou ainda, como afirma Marcelo (2009, p. 112): “a formação da 

identidade profissional não é a resposta para ‘quem sou eu neste momento?’, mas sim para ‘o 

que quero vir a ser?” 
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5.2 Perspectivas e expectativas profissionais: indicadores da identidade para si e da 

identidade para o outro  

 

A primeira parte do capítulo apresentou alguns dados do questionário por meio dos 

gráficos resultantes das perguntas de múltipla escolha. As informações de cunho quantitativo 

são importantes para este trabalho, uma vez que parte da própria compreensão de identidade 

profissional docente, ao considerar como uma realidade não estável ou definitiva, tanto 

pessoal quanto coletivamente. No grupo profissional perpassam as práticas e rotinas 

institucionalizadas das equipes de trabalho, vivenciando situações semelhantes, como a 

própria atividade em ministrar as aulas, o uso do material didático, as correções de avaliações, 

as reivindicações coletivas, etc. Com efeito, a identidade profissional implica a pessoa e o 

contexto, e tal fato supõe generalidades ao cotidiano dos professores. No entanto, de acordo 

com Beijaard, Meijer, Verloop (2011, p. 31):  

 
Espera-se que professores pensem e se comportem profissionalmente, mas 
não simplesmente adotando características profissionais, inclusive 
conhecimento e atitudes que são prescritos. Professores diferem na maneira 
como lidam com essas características que dependem do valor que eles 
pessoalmente a elas atribuem (BEIJAARD, MEIJER, VERLOOP, 2011, p. 
31). 

 

Compreende-se que os professores formam parte do mesmo grupo ocupacional, da 

coletividade, mas são sujeitos que se posicionam sobre a sua trajetória profissional através de 

suas experiências. Dessa forma, ressalta-se que a participação dos membros da pesquisa nas 

questões subjetivas é interpretada a partir do reconhecimento de que nenhuma palavra assume 

significado se for tomada de forma isolada. Logo, os enunciados apresentados em cada 

questão apoiam-se na premissa baktiniana (2006, p. 117, grifo do autor): “toda palavra serve 

de expressão a um em relação ao outro”. É a possibilidade de conhecer o modo como cada 

sujeito reage e interage com os outros e o contexto, e ainda, poder observar a singularidade. 

Dubar (2012) afirma que o sujeito, ao falar do próprio trabalho, indica a probabilidade de 

descobertas de nuances da profissão. A palavra, portanto, é o espaço para possíveis sentidos 

relacionados à identidade docente, revelados por diferentes aspectos.  

Face ao exposto, a vida profissional dos professores situa-se no ponto de encontro 

entre a ação desses sujeitos e a institucionalização do trabalho. As interações dos sujeitos com 

o mundo do trabalho são um processo contínuo e estão expostos às modificações, caso o 

contexto sofra transformações.  
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5.2.1 Formação docente: a escolha pela profissão docente na área de língua espanhola 

 

As próximas etapas do texto objetivam analisar alguns dados das perguntas abertas. 

Pretende-se seguir com a divisão do questionário, considerando a sequência de cada eixo 

abordado no instrumento utilizado para obter as informações dos partícipes. O eixo II, 

Formação docente, visa entender a relação que o sujeito começa a ter com a profissão 

docente, considerando o âmbito pessoal a partir de suas escolhas e motivações. Durante as 

leituras sobre identidade docente profissional, o aspecto a respeito da formação dos 

professores é um dos pontos sobressalientes para uma pesquisa com o mote identidade. 

Nóvoa (1999, p. 26) destaca que a formação de professores é uma área importante, 

uma vez que não se formam apenas profissionais, produz-se uma profissão e tem estreita 

ligação com a construção da identidade do/a professor/a. O autor (1992, p. 18) afirma que 

“Mais do que um lugar de aquisição de técnicas e conhecimentos, a formação de professores é 

o momento-chave da socialização e da configuração profissional”. Anteriormente, no capítulo 

dois, viu-se que Dubar atribui à formação como traço fundamental no processo de 

profissionalização. Tardif, semelhante a Nóvoa, explicita a necessidade de pensar a formação 

de professores a partir de uma reflexão fundamental sobre a profissão docente.  

Devido ao grande interesse por estudiosos, este tema tem ocupado um espaço 

importante na área da Linguística Aplicada. Contudo, para esta pesquisa, falar em formação 

tornou-se relevante como forma de aprofundar a configuração da língua estrangeira no país, 

em face aos poucos anos de obrigatoriedade do espanhol como componente curricular. 

Com a revogação da lei 11.161/2005, era necessário incluir no questionário a 

motivação para o ingresso em um curso de Licenciatura que legitima o sujeito em uma 

profissão, cujo objeto principal, a língua espanhola como língua estrangeira, foi afetada pela 

política pública educacional. O propósito é avaliar o contexto que fez o sujeito escolher 

determinada profissão. Nessa direção, foi perguntado aos participantes na questão número 3: 

quais foram as suas principais motivações para escolher a carreira docente em língua 

espanhola? 

Na averiguação das respostas foi possível observar alguns padrões que fizeram os 

participantes decidir pela profissão docente. A relação com a língua espanhola destaca-se 

entre os resultados por meio do uso de expressões que indicam uma afetividade com a língua 

estrangeira, como se nota a seguir:  

 
Fascínio pela língua espanhola (P2) 
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Gostar do idioma (P4) 
 
Afinidade linguística (P18) 
 
Sou apaixonado pelo idioma, gosto muito de comunicar-me em espanhol (P23) 
 
A paixão pela língua espanhola (P36) 
 
Sempre adorei espanhol (P39) 
 
 
O professor Rajagopalan (2003, p. 69), ao expor especificamente sobre ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira, conclui que uma das maneiras pela qual as identidades 

acabam sofrendo o processo de renegociação, de realinhamento, é o contato entre as pessoas, 

entre os povos, entre as culturas. Assim assinala (2003, p. 69): “As línguas são a própria 

expressão das identidades de quem delas se apropria. Logo, quem transita entre diversos 

idiomas está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra forma, quem aprende uma 

língua nova está se redefinindo como uma nova pessoa”. Por conseguinte, a identidade 

docente desse participante se constitui identitariamente na diferença e na relação com o outro, 

neste caso, falantes de língua espanhola.  

Alguns professores manifestam a afetividade não somente à língua espanhola, mas 

referente também à cultura. É interessante verificar que apenas uma vez o enunciado “cultura 

espanhola” é citado e o emprego mais comum é para “América Latina” e “hispânico/ca”, 

conforme se vê na sequência: 

     
O gosto pela cultura hispânica (P7) 
 
Desejo de saber uma língua relacionada à América Latina, na época, não havia aulas de 
espanhol no ensino básico, o primeiro concurso para o estado foi em 1985. (P9) 
 
Fascínio pela cultura dos povos hispano-falantes e a esperança em uma integração entre o 
Brasil e os outros países da América Latina. (P15) 
 
Amor a língua espanhola e aproximidade (sic) com os países hispânicos (P22) 

 
 

As dissertações de Vieira (2017) e Oliveira (2014) fazem parte do levantamento 

bibliográfico realizado na página virtual do Google Acadêmico. Em ambos os trabalhos, a 

temática da identidade do professor de espanhol está presente, tendo como metodologia, 

respectivamente, a entrevista oral e a aplicação de questionário juntamente com narrativas 

escritas e orais. Embora as pesquisas tenham membros dos estados de Minas Gerais e Goiás, é 
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possível encontrar semelhanças entre os dizeres dos participantes quando esses indicam 

identificação linguística e cultural pela língua espanhola quando pensam sobre ser professor 

de espanhol.  

Desse ponto de vista, é visível adequar a construção utilizada por Hall (2012, p. 106) 

quando se refere à identificação ou processos identitários. O autor analisa a identidade por 

uma perspectiva não essencialista e considera o processo de identificação como um evento 

dinâmico, sujeito a transformações constantes, destacando a identidade como uma construção 

mutável. Os partícipes da pesquisa são professores de língua estrangeira que formam parte de 

um campo de ensino e aprendizagem que envolve a língua e a cultura, logo, o processo 

identitário é alcançado e reconstruído na atividade docente e a identificação com a cultura do 

outro revela quem se supõe ser. Esse debate, para Paraquett (2010, p. 143), faz parte de um 

contexto muito importante, uma vez que, para professores de línguas estrangeiras modernas 

no Brasil, é necessário avaliar uma educação intercultural, baseada na reflexão das diferenças 

culturais que distinguem os sujeitos de outros povos.   

Vale notar que, entre os participantes desta pesquisa, há professores nativos21, 

conforme se convencionou chamar, ou seja, professores de países em que a língua espanhola é 

oficial. Os três docentes elucidam os seus motivos para a carreira docente no Brasil: 

 
Desde criança quis ser docente, depois de ter começado a aprender outros idiomas e querer 
ensiná-los levei em conta que ensinar o meu próprio seria muito mais produtivo para os 
alunos e para mim mesmo. Dai (sic) que comecei a estudar a minha própria língua como um 
idioma estrangeiro. (P14) 
 
Na verdade me deparei com a carreira quando cheguei ao Brasil. Na Argentina a 
Licenciatura e (sic) cursada para ministrar aulas no ensino médio. (P20) 
 
Devo esclarecer que fiz a graduação em um país em que se o espanhol é língua oficial, e não 
há uma habilitação em "língua espanhola", apenas em Letras. (P29) 
 

Os professores P20 e P29 são professores do ensino superior público e atuam, 

respectivamente, nas cidades de Foz de Iguaçu (Paraná) e a capital São Paulo. P14, atuante na 

cidade de Curitiba (Paraná), apresenta-se em outras questões como professor/a de ensino 

privado e promove o debate a respeito de língua materna e língua estrangeira com o 

movimento entre línguas e lugares, ao afirmar “comecei a estudar a minha própria língua 

como um idioma estrangeiro”. Esta assertiva aponta para a ciência de sua função enquanto 

 
21 O uso do termo nativo nesta pesquisa concilia as ideias de John Robert Schmitz (2013, p. 135), quando o autor 
esclarece que o termo “nativo” está sendo usado pelos especialistas com mais cuidado, de uma forma desprovida 
de atribuição de privilégios.  
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professor/a de espanhol não brasileiro, uma vez que a fluência na língua por ser “nativo/a” 

não capacita o sujeito ao trabalho diário nas instituições de ensino.  

Os três docentes nativos seguem suas formações na área acadêmica, sendo P14 com 

o mestrado incompleto, P20 com o curso de mestrado, mas estudando o doutorado, e P29 já 

com o pós-doutorado. Reflete-se a concepção de Gee (2000, p. 99) a respeito do processo de 

interpretar a si mesmo como um certo tipo de pessoa e ser reconhecido como tal em 

determinado contexto, neste caso, como professores nativos e docentes de língua espanhola 

como língua estrangeira no Brasil.  

Na colocação de P9, mencionada anteriormente, indica-se outro padrão presente nas 

respostas, ao citar a ocorrência do primeiro concurso na área em 1985 no estado do Rio de 

Janeiro, seu local de trabalho: a perspectiva profissional. Como discutido no capítulo 3, a 

implantação da lei do espanhol estava imersa em uma política pública para a educação básica, 

apoiada em um cenário político e econômico. Os professores que replicaram diretamente a 

respeito do horizonte profissional consideraram o mercado de trabalho no momento da 

graduação e a possibilidade de acesso à profissão. 

 
Simpatia, identificação e oportunidade de trabalho à época. (P6) 
 
Falta de professor graduado e complemento da carga horária (P10) 
 
Aos 18 anos estudei o básico do espanhol e queria aprender mais sobre a língua, assim fiz 
vestibular. Também por ser um curso recente, com a ideia próspera de emprego rápido. (P11) 
 
Uma boa experiência com uma ótima professora num curso livre de Espanhol, aversão ao 
inglês e a baixa concorrência do curso. (P13) 
 
Afinidade com a língua em cultura, sou formada tb em inglês, mas não tenho afinidade. 
(P28) 
 
A primeira foi a ideia de que haveria um ótimo campo de trabalho pela frente. (P41) 
 
há 20 anos atrás, o espanhol era uma promessa. (P44) 

 
 

Pode-se verificar, inicialmente, que a afinidade com a língua espanhola é explicitada 

em algumas respostas através de palavras como: “simpatia”, “identificação”, “aprender mais 

sobre a língua”. Contudo, paralelo a essas palavras, os professores expressaram a motivação 

para a profissão orientada ao mercado de trabalho e projeções para o futuro. Este é um 

importante ponto a ser discutido, uma vez que possibilita mirar o mundo do trabalho não 

reduzido a uma simples transação econômica – a utilização da força de trabalho em troca de 

um salário. A atividade profissional mobiliza o sujeito, a sua personalidade individual e a sua 
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identidade no meio social provocam esperanças e a imagem de si. Dubar (2005, p. XX) 

destaca acerca desta leitura interpretativa do passado e de uma projeção antecipatória do 

futuro:  
Existem, assim, dois eixos de identificação de uma pessoa considerada ator 
social. Um eixo ‘sincrônico’, ligado a um contexto de ação e a uma definição 
de situação, em um espaço dado, culturalmente marcado, e um eixo 
‘diacrônico’, ligado a uma trajetória subjetiva e a uma interpretação da 
história pessoal, socialmente construída. É na articulação desses dois eixos 
que intervém as maneiras como cada um se define, simultaneamente como 
ator de um sistema determinado e produto de uma trajetória específica 
(DUBAR, 2005, p. XX). 

 

O autor (p. 187) ressalta que a visão interacionista da identidade profissional 

contribuiu para sair da análise sincrônica da situação de trabalho e focalizar a perspectiva 

diacrônica com ênfase na carreira, no duplo sentido de planos de carreira e de trajetórias 

socioprofissionais. Nessa dimensão, as motivações mencionadas pelos participantes 

reverberaram na identidade profissional a partir da escolha do curso de Letras Espanhol ou 

Letras Português/Espanhol.  

Nesse padrão da perspectiva profissional, foram observados alguns fatores que 

levaram os professores a decidir pela profissão docente em espanhol. Pode-se notar: 1) 

oportunidade ou promessa de trabalho, 2) a falta de professor formado na área, 3) influência 

de um bom professor enquanto aluno, 4) falta de afinidade com a língua inglesa. Essa 

pluralidade pode estar relacionada às projeções futuras de promoção profissional, social e 

econômica. Segundo Alvarez (2018, p. 19), a sanção da Lei 11.161/2005 no início do século 

XXI no Brasil ocasionou muitos impactos, como o crescimento do número de interessados em 

lecionar a língua espanhola, a quantidade de alunos ingressando nos cursos de formação, a 

presença dessa língua no vestibular, dentre outros.  

De fato, Fonseca (2016, p. 53) e Rosa (2018, p. 29) examinaram os dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em suas 

pesquisas e a primeira autora aponta que os números revelados a partir de 2010, quando 

começou a ser aplicada a prova de língua espanhola e aos estudantes foi assegurado o direito 

de escolha pelo inglês ou pelo espanhol na prova do ENEM, a língua espanhola consta como a 

preferida dos discentes. Rosa (2018) enfatiza tal informação ao apresentar o levantamento 

referente aos anos de 2014 a 2017, quando o espanhol é escolhido como idioma para a 

realização da prova por mais de 55% dos estudantes que se submetem ao exame. 

Em contraponto, embora essa realidade seja concreta, não provocou uma avaliação 

no momento da institucionalização da Lei 13.415/2017.  
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5.2.2 Desenvolvimento profissional: a identificação com a profissão  

 

O terceiro eixo, Desenvolvimento profissional, foi pensado com o intuito de traçar a 

construção da trajetória profissional, observando a ideia de “não-fixidez”, como destaca Stuart 

Hall. A identificação é vista como uma construção, como algo sempre em processo. No eixo 

anterior, a escolha e a motivação para a profissão foram fundamentais para a compreensão da 

formação associada ao exercício profissional, considerando, principalmente, a Lei 

11.161/2005.  

É relevante seguir a análise ao refletir acerca da identificação dos professores de 

língua espanhola com o seu trabalho, considerando a realização da formação inicial e o 

impacto da revogação definitiva da lei do espanhol em 2017. Segundo Kleiman, Vianna e De 

Grande (2013, p. 177), “Mesmo que todo processo de identificação seja fluido, permanente e 

infindável, não é toda construção identitária acionada pelos sujeitos que terá igual fluidez, 

pois nem toda situação é igualmente livre quanto às possibilidades de variação e liquidez”. 

Como citado no início deste capítulo, o desenvolvimento profissional é um processo 

dinâmico e pretende nesta pesquisa ter em vista o aspecto não restritivo, voltado para a 

melhoria da prática profissional. Porém, tenta ir mais adiante com a inclusão do 

desenvolvimento de políticas e atividades que reflitam o sujeito professor como agente em 

suas relações de trabalho, além de outros elementos, como a demanda do mercado de 

trabalho. 

De acordo com Oliveira e Gandour (2015, p. 198), a investigação desses processos 

tem se configurado como um acesso à compreensão dos diversos fatores que influenciam o 

modo de pensar e agir em sala de aula e o modo como o profissional encara, se dedica e se 

prepara para o exercício da prática docente.  

Na prática, a identidade profissional experimenta a ação do tempo e da história, 

possibilitando alterações pelas negociações identitárias. O trabalho é um campo propício para 

a ocorrência dessas negociações, pois a identidade resulta das relações e interações no local de 

atuação. Com base nessa premissa, perguntou-se na questão número 8: Ao considerar a sua 

formação inicial e a atuação como professor(a) de LE, você acredita que sua identificação 

com a profissão tenha passado por alguma reavaliação ou mudança? O que contribuiu para 

isto? 

O diagnóstico de todas as respostas dos participantes para essa pergunta gerou 

padrões segmentados a partir da avaliação da pesquisadora e que podem ser visualizados na 

descrição abaixo.  
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Quadro 6: Padrões de respostas para a questão 8 

 

Sim, houve mudança na 
identificação com a profissão. 

1) Em relação aos saberes profissionais e experienciais adquiridos. 
   
2) Devido aos cursos de aperfeiçoamento, capacitação durante a 
carreira docente.  
 
3) Reavalia-se a profissão partir da revogação da Lei 11.161/2005. 
 
4) Reavaliação: questiona-se a valorização da profissão docente. 
 
5) Autorreflexão como professor. 
 

Não houve mudança na identificação com a profissão. 
 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nas respostas da questão 8 do questionário. 
 

É preciso destacar que esta classificação não está dividida rigorosamente, pois alguns 

participantes demonstram uma interação em seus posicionamentos, o que indica a 

identificação com a profissão a partir de distintas perspectivas. Observa-se nesses padrões não 

somente uma segmentação para respostas que considerem de forma objetiva o “Sim, houve 

mudança na identificação com a profissão” ou o “Não houve mudança na identificação com a 

profissão”. Os diferentes padrões identificados nas respostas indicam reações diversas.  

Por essa esteira de pensamento, foi possível distinguir respostas que afirmam 

mudança na identificação de maneira otimista e confiante, como os padrões enumerados 1 e 2. 

Esses professores corroboram em suas palavras o prazer em adquirir experiências, não 

somente com o conhecimento específico, isto é, o conhecimento especializado sobre a língua 

espanhola, mas a presença de aspectos cognitivos que atravessam a prática docente no 

cotidiano.  

 
Sim, a necessidade de uma formação maior além das questões linguísticas. Educar vai muito 
além do domínio do conteúdo, envolve uma formação pedagógica sólida. (P8) 
 
Sim, aproximação com os alunos e reflexionar a importância de uma língua Estrangeira. 
(P22) 
 
Sim. Adquiri a perspectiva da formação do ser humano de modo integral (P27) 
 
Sim. Reavaliação do trabalho efetivamente. Da atuação na formação do cidadão e não 
somente atuação no ensino de uma língua. (P43)  
 

A expressão “saberes profissionais”, aplicada neste campo, faz alusão aos estudos de 

Tardif, que considera esses saberes adquiridos pelos professores como plurais, compósitos, 
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heterogêneos, uma vez que exterioriza conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do 

saber-ser bastante diversificados, provenientes de fontes variadas – formação inicial e 

contínua dos professores, currículo e socialização escolar, conhecimento da disciplina a ser 

ensinada, experiência na profissão, cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os pares, 

etc (TARDIF, RAYMOND, 2000, p. 213). 

Ademais, Tardif considera o componente emocional fundamental nesse contexto. O 

autor (2002, p. 79) declara: “a identidade profissional vai sendo pouco a pouco construída e 

experimentada, onde entram em jogo elementos emocionais, de relação e simbólicos que 

permitem que um indivíduo se considere e viva como professor e assuma assim, subjetiva e 

objetivamente, o fato de realizar uma carreira no ensino” (TARDIF, 2002, p. 79).  

Logo, o vínculo entre os aspectos emocionais e cognitivos da identidade profissional 

docente devem ser considerados na leitura das respostas supramencionadas. Dizer que educar 

vai além do conteúdo (P8) ou a atuação na formação do cidadão (P43), por exemplo, 

manifesta o reconhecimento dos professores como sujeitos ativos, que sofrem influências das 

experiências vivenciadas no decorrer de sua vida. Tal fato evidencia um ponto apresentado no 

Capítulo 3, a respeito de a educação plurilíngue fornecer a perspectiva positiva para a 

formação mais ampla do indivíduo, como foi citado por Paraquett (2009a, p. 131-132). A 

revogação da Lei 11.161/2005 ignora o fator de reflexão e de autoconhecimento que os 

envolvidos no panorama educacional – professores e discentes – podem adquirir. Como 

afirma Nóvoa (2000, p. 15), o professor não pode ser visto apenas como um reprodutor de 

normas e técnicas, “o professor é uma pessoa. E uma parte muito importante da pessoa é o 

professor”. 

Em algumas respostas referentes ao padrão 2 apontado anteriormente no quadro 6, 

seis participantes afirmam que houve mudança na identificação devido aos cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação, a participação em seminários ou formações semelhantes. 

Desses seis, dois participantes chamam a atenção para os estudos em Linguística Aplicada 

como parâmetro para a reconstrução da identificação com a profissão. Isso exprime o 

interesse em compreender a linguagem e o papel desta nas práticas sociais, principal premissa 

para a área.  

Nesse sentido, os estudos de Dubar contribuem para analisar as formas identitárias 

profissionais, analisando categorias que compartilham modos de identificação. 

Consequentemente, a investigação dos dados permitiu identificar os professores incluídos nos 

padrões 1 e 2 com a identidade responsável pela sua promoção, pois dominam saberes 

profissionais, articulam teoria e prática.  
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Os padrões 3, 4 e 5 poderiam estar todos juntos, uma vez que indicam a reavaliação 

do participante com a sua identificação com a carreira. No entanto, perceberam-se alguns 

itens peculiares nas respostas. Especificamente relacionado à língua espanhola, no padrão 3 

alguns professores posicionaram-se contra a revogação da Lei 11.161/2005 e como isso afeta 

a sua identificação:   

 
Sim, a revogação da lei determinou uma nova perspectiva sobre a profissão. (P6) 
 
Passou por várias mudanças, inclusive a nova reforma do ensino médio tornou a disciplina 
facultada na educação básica, foi um regresso para educação e uma falta de respeito com 
corpo docente que leciona a disciplina há muito tempo. (P39) 
 

Ambos os participantes, P6 e P39, foram citados na análise acerca das motivações 

para a escolha da graduação em língua espanhola. P6 é docente no ensino médio público e 

privado e do ensino superior público na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Possui 

mestrado e 15 anos de exercício na área. Nota-se que os padrões de afetividade e perspectiva 

profissional estão presentes em suas respostas para as questões 3 e 8. O/a professor/a revela 

que devido à revogação da Lei 11.161/2005, há um novo ponto de vista acerca da profissão, 

mas não assinala detalhes de qual seria a sua perspectiva atual para a profissão. Retoma-se 

aqui o ponto sobre a temporalidade na carreira docente. Os 15 anos na área de língua 

espanhola enquadram-se na fase de diversificação ou questionamentos (classificada entre sete 

e 25 anos). Segundo Huberman (2000), assim como os professores podem buscar novas 

práticas para novas experimentações e motivações, é uma fase característica para um possível 

exame do que será feito de sua vida frente aos objetivos e ideais estabelecidos inicialmente. 

Assim se observa o/a participante da pesquisa, pois sua motivação de “oportunidade de 

trabalho à época” da graduação, foi modificada com a reforma do ensino médio.  

P39 ministra aulas para o ensino médio público na cidade de Abaetetuba, estado do 

Pará, e possui especialização com 3 anos de atuação na área. A sua efetividade tem estreita 

relação com o fato de adorar a língua espanhola. A resposta para a questão 8 demonstra clara 

oposição à reforma do ensino médio, em que se caracteriza a revogação da lei do espanhol. O 

início da carreira como docente e o impacto da modificação na política de línguas estrangeiras 

sinaliza a concepção de Huberman (2000) sobre a primeira fase na carreira – sobrevivência, 

descoberta e exploração. P39 foi atravessado/a pelo desencontro entre os seus ideais e a 

realidade, principalmente ao afirmar o “regresso da educação” quando se refere à 

promulgação da Lei nº 13.415/2017 e o caráter optativo da língua espanhola. É interessante 

observar que o enunciado construído em sua resposta não utiliza o “eu”, em primeira pessoa. 
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O/a docente expõe a inquietação, através da expressão “falta de respeito”, concernente ao 

“corpo docente que leciona a disciplina há muito tempo”, o que indica seu reconhecimento 

para o grupo profissional e os profissionais que diferentemente de seu tempo de carreira, já 

estão no mercado de trabalho há algum tempo. 

Os padrões 4 e 5 evidenciam as palavras dos professores e as expectativas pessoais 

que se cruzam com as oportunidades institucionais e sociais.  

No padrão 4, a reavaliação da identificação com a profissão e o questionamento da 

valorização do professor revelam sentimentos de desvalorização, incerteza e desmotivação:  

  
Sim. Minha visão mudou bastante depois de entrar na profissão. Com respeito às atribuições 
do professor fora de sala de aula, e a falta de reconhecimento por parte dos governantes. (P5) 
 
Ser professora é uma constante incerteza. Perco muito tempo tentando motivar-me a seguir. 
E continuo. O que contribui hoje é a vontade mudar algo em meus alunos pela língua 
espanhola. (P11) 
 
Acredito que eu esteja um bastante desmotivada em lecionar para a educação básica, por 
causa da desvalorização do professor de espanhol LE. (P17) 
 
Sim. As condições do trabalho de professor. Infelizmente a carreira não é valorizada e a 
própria sociedade tem uma visão distorcida do que é ser professor. Ela vê o professor como 
um anjo guardião do aluno. Assim, a sociedade quer se insentar (sic) do seu papel como 
educador e jogar toda a responsabilidade para o professor. Infelizmente, muitos professores 
em cargo de hierarquia como coordenação e direção aceitam isso e querem exigir o mesmo 
dos seus subordinados. (P31) 
 
sim. o ambiente de trabalho e a falta de perspectivas de crescimento. ter que trabalhar em 
vários lugares para ter um salário descente (sic). (P32) 
 
Sim, a prática profissional constantemente tem deslocado minha relação com a profissão, 
oscilando entre momentos de realização e momentos de desânimo. (P33) 
 

As palavras desses seis professores apresentados marcam as relações do indivíduo 

consigo mesmo, com os outros e a profissão e é um ponto muito importante para o debate 

sobre o processo de construção e reconstrução da identidade profissional. As condições de 

trabalho e os efeitos da rotina associam-se aos problemas resultantes da baixa remuneração, a 

necessidade de atuar em locais diferentes e os vários tipos de requisitos atribuídos à profissão 

levam os docentes a responder às suas necessidades de afirmação, dentro do espaço escolar e 

fora dele.  

Esses desafios comprometem a identidade docente e podem gerar uma crise de 

identidade, pois há uma contradição entre suas expectativas e a realidade. Como já exposto, 

Hall (2012, p. 103) assevera que os sujeitos estão constantemente em travessia identitária e a 
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crise de identidade marca a descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social 

quanto de si mesmos. No Capítulo 2 abordou-se a concepção de Giddens (2002, p. 9) a 

respeito da complexidade das sociedades modernas: “As instituições modernas diferem de 

todas as formas anteriores de ordem social quanto a seu dinamismo, ao grau em que 

interferem com hábitos e costumes tradicionais, e a seu impacto global.” O autor ressalta 

como as grandes transformações e mobilidades da modernidade tardia alteram de forma 

absoluta a “natureza da vida social cotidiana” e como isso contribui de forma decisiva para 

afetar “os aspectos mais pessoais de nossa existência”.  

Nesse sentido, as transformações alcançam os trabalhadores. O desenvolvimento do 

capitalismo produziu mudanças não somente no âmbito das identidades, mas também na 

concepção sobre ofício, tendo no ato de se especializar em um assunto ou área o foco no 

debate acerca das profissões. Anteriormente, os sujeitos permaneciam, muitas vezes, no 

mesmo emprego durante toda a sua vida profissional. Hoje, esse panorama está diferente: 

algumas profissões não mais existem porque as demandas já não mais as requerem. Por outro 

lado, outras profissões surgiram com necessidades e exigências diversas. 

Pode-se afirmar que, atualmente, esse cenário é efeito do neoliberalismo e da 

globalização. Dardot e Laval (2016, p. 16) expõe que, nas sociedades ocidentais e, para além 

delas, em todas as sociedades que as seguem no caminho da modernidade, o neoliberalismo 

define certa norma de vida. Essa norma institui a cada um de nós um universo de competição 

generalizada, intima os assalariados e as populações a entrarem em luta econômica uns contra 

os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obrigando a justificar 

desigualdades cada vez mais profundas, e mudando até o indivíduo, que é instado a conceber 

a si mesmo e a comportar-se como uma empresa.  

Tem-se essa norma de vida há quase um terço de século, regendo as políticas 

públicas, comandando as relações econômicas mundiais, transformando a sociedade, 

remodelando a subjetividade. Portanto, esta subjetividade do trabalhador é afetada, o que 

perpassa a sua constituição individual. Na citação a seguir, entende-se melhor esse contexto:  

 
No modelo fordista-taylorista, o trabalhador tinha pouca responsabilidade na 
produção. Tal responsabilidade era toda do administrador e seus prepostos. 
O chefe da seção atuava (e em muitos casos ainda atua) como uma espécie 
de capataz, controlando o trabalhador, que deveria se preocupar apenas em 
manter sua produtividade na relação com o equipamento que operava. Com a 
mudança de foco [o toyotismo], o trabalhador passa a se preocupar com o 
processo, esse controle diminui consideravelmente e o empregado passa a se 
autocontrolar. Os trabalhadores continuam sendo premiados pela 
produtividade ou penalizados quando não produzem o suficiente. Se o 
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controle é exercido pelo próprio trabalhador e pelos seus colegas, isso 
produzirá consequências para aqueles que se sentirem mais exigidos. O 
controle deixa de ser objetivo e ganha forma subjetiva (BOCK FURTADO;  
TEIXEIRA, 2008, p. 256 apud YAMANOE, 2011, p. 4).  

  

No âmbito educacional, há estudos que categorizam a crise de identidade profissional 

docente. Os textos de Cavaco (1999) e Esteve (1999) citam os possíveis indicadores para a 

situação profissional dos professores na Europa, mas a leitura demonstra muitos pontos de 

confluência com o Brasil. Geraldi (2016, n.p.) afirma que a crise de identidade docente recai 

sobre os professores nas duas últimas décadas do século XX. Nos trabalhos que formam parte 

do levantamento bibliográfico sobre identidade docente de professores de espanhol do Google 

Acadêmico, e construído para esta pesquisa, há a menção da desvalorização da profissão 

docente nas dissertações de Vieira (2017), Oliveira (2014), Dominguez (2013) e Bohnen 

(2011) e na tese de Machado (2016). Estes elementos sinalizam que este tipo de contexto não 

está restrito a cidades ou países, porém, cada um – cada ser professor – possui suas 

especificidades emocionais, afetivas, pessoais e interpessoais. 

Uma pesquisa intitulada “Profissão Docente”22, divulgada em julho de 2018, de 

iniciativa da organização Todos Pela Educação, o Ibope Inteligência e o Itaú Social, realizou 

um levantamento com 2.160 docentes da Educação Básica em todo o Brasil. O resultado 

aponta que metade dos professores não recomendaria a um jovem se tornar educador, por 

considerar a profissão desvalorizada. Este é um dado preocupante para toda a categoria 

docente, como também para o governo, que tem o papel fundamental nas políticas públicas 

educacionais e, consequentemente, em como a sociedade constrói a imagem sobre a profissão 

docente.  

Atualmente, o cenário educacional apresenta um quadro inquietante. As reformas 

realizadas ainda no governo de Michel Temer promoveram impactos para os educadores, 

como a viabilidade de profissionais de outras áreas poderem ter a oportunidade do ensino de 

disciplinas através do artigo 61, inciso IV da Lei 13.415/2017, referente aos profissionais com 

notório saber. Neste momento, o governo atual discute a possível reforma da previdência e o 

direito à aposentadoria especial pode ser revista e removida para a perspectiva docente. A 

interpretação que sempre houve na legislação para esse direito é referente à exposição a 

trabalhos mais desgastantes.  

 
22 Pesquisa disponível no endereço eletrônico: https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/iniciativa-profissao-
professor 

https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/iniciativa-profissao-professor
https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/iniciativa-profissao-professor
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Outro ponto muito polêmico é a restrição do orçamento para as universidades 

públicas e o ensino básico, como parte do contingenciamento geral da União. Esta ação incide 

na redução dos recursos, desde auxílios alimentação e moradia até pesquisas em geral. Ou 

ainda, a suspensão da concessão de bolsas de mestrado e doutorado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Tais ações atingem a educação em geral, mas se tratando de ensino, pesquisa e 

formação docente, incide diretamente em graduandos de quaisquer licenciaturas que podem 

depender de algum tipo de auxílio em seu cotidiano universitário. Ou aqueles docentes do 

ensino superior que mantêm algum tipo de pesquisa agregada aos alunos bolsistas e têm seu 

trabalho comprometido pela ausência de verba suficiente. Esta conjuntura pode interferir no 

modo como o professor se vê e, consequentemente, afetar a sua identidade. A visão externa, 

ou seja, a imagem que a sociedade constrói acerca da profissão docente afeta diretamente 

sobre o sentimento que pode vir a se desenvolver no professor ainda na formação ou já na 

atuação profissional.  

Com efeito, observam-se nos últimos enunciados apresentados, como algumas 

respostas relacionam-se com outras pessoas e instituições: “a falta de reconhecimento por 

parte dos governantes” (P5), “a desvalorização do professor de espanhol” (P17), “professores 

em cargos de hierarquia” (P31). Estas manifestações destacam como a identidade caracteriza-

se por um processo de mudança e alteridade, pois o espaço heterogêneo do contexto escolar 

confere o encontro com o outro e isso evidencia as relações sociais e de poder entre os 

sujeitos, como afirma Silva (2012, p. 81). O autor assevera que a afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo de diferentes grupos sociais, assimetricamente 

situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. Neste caso dos colaboradores, 

nota-se essa assimetria: P5: “eu, docente participante” e “eles, o governo”; P17: “eu, docente 

participante” e “ela, a sociedade”; P31: “eu, docente participante” e “ele/a, docente ocupante 

de um cargo”.  

Por todo o exposto, os professores incluídos nos padrões 3 e 4 podem desenvolver 

suas atividades cotidianamente, mas com o sentimento de não reconhecimento pelos outros, 

ainda que em seus locais de trabalho sejam vistos com bons resultados. Este panorama 

designaria a identidade denominada por Dubar como bloqueada, afetando o que o indivíduo 

diz de si mesmo.  

Nesse sentido, sete depoentes participantes afirmaram não haver mudanças na 

identificação com a profissão. Eles demonstraram uma dualidade marcada por cinco que 
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afirmaram a desconfiança em suas formações ou dois que autoafirmaram a profissão sem 

alterações.  

 
A universidade não me preparou em nada para realidade da sala de aula. (P1) 
 
Nao mudou. (P4) 
 
Não. Sigo acreditando na necessidade de formar bons professores de espanhol e trabalhando 
para isso. Quando escolhi a carreira não havia a obrigatoriedade da oferta, ou seja, não houve 
uma mudança substancial com relação a esse período. (P15) 
 
Não, pois não consigo me imaginar em outra profissão. (P34) 
 
Não, porém vejo que a graduação apenas formalizou, “diplomou”, minha atuação 
profissional. (P35) 
 
Continua a mesmas (sic) (P38) 
 
Não, continuo gostando muito da minha profissão. (P42) 
   

A dualidade está unindo professores no mesmo padrão porque responderam “Não”, 

porém, é perceptível que nas respostas de P34 e P42 há segurança, apontando como cada 

profissional encontrou seus espaços, o que indica a identidade responsável pela sua promoção, 

com destaque e dedicação ao fazer profissional. Já os outros demonstram descrédito na 

formação, ou ainda, não explicitam os detalhes a respeito da identificação com a profissão.    

Em contraponto, os depoentes incluídos no padrão 5 fazem uma autorreflexão como 

professor, demonstrando a realização de suas funções e como isso oferece sentido de 

autoeficácia e/ou satisfação, ainda que ressaltem pontos negativos sobre o trabalho.  

 
A prática propõe uma série de desafios, mas o amor pela profissão supera algumas dessas 
barreiras. (P2) 
 
Bem, acredito que sempre passamos por mudanças, isso é inevitável. Para mim contribui 
muito o território, dependendo sempre do lugar onde me encontro lecionando espanhol. 
(P20) 
 
Entrei no curso de Letras Espanhol querendo fazer outra carreira, mas logo me apaixonei 
pela área e desisti da outra graduação. Hoje acredito sou consciente que não tive momentos 
em que me arrependi de ser professora, mas reavalia onde realmente queria trabalhar a fim 
de ter condições dignas de trabalho. (P40) 
 
Sim. Já dei aula em 5 faculdades. Hoje não encontro trabalho nas universidades e estou em 
uma escola. Tive que me adaptar. (P44) 
 

Estes professores não omitem os aspectos negativos que reverberam na profissão. É 

interessante notar a colocação de P44, uma vez que, anteriormente afirmou ter escolhido a 
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graduação com habilitação em espanhol devido à promessa de mercado de trabalho na área. 

Seus 20 anos de exercício e o mestrado concluído ofereceram-lhe uma realidade onde há a 

necessidade de adaptação. É necessário sublinhar a colocação de Giddens (2002, p. 37) a 

respeito do “eu”, explorado e construído como parte de um processo reflexivo de conectar 

mudança pessoal e social. O autor assevera que transições nas vidas dos indivíduos sempre 

demandaram reorganização e, atualmente, as mudanças são impactantes para o terreno das 

experiências individuais, já que entre a subjetividade e o todo social há um indiscutível 

entrelaçamento, não existindo prioridade de um ou outro. 

Giddens (2002, p. 137) expõe que, nas condições da alta modernidade, a crise torna-

se um assunto normal e suscetível a nível individual e coletivo. Logo, a identidade é colocada 

enquanto uma “narrativa reflexiva do eu”, em que esse eu tem seus fatores pessoais 

relacionados com as influências exteriores. Os processos de instabilidade não estão restritos à 

categoria docente, uma vez que a sociedade em geral é acometida pelas mudanças que 

provocam o confronto entre os sujeitos e as situações da vida cotidiana. Contudo, para os 

professores de espanhol, especificamente, esta reflexão está muito presente tanto sobre 

continuar no mesmo percurso como sobre as incertezas de uma possível ou possíveis 

alternativa(s) ou transição(ões).  

Nesta ótica, apesar dos desafios colocados pela profissão, os professores deste padrão 

buscam em suas relações de trabalho os meios de consolidar e construir projetos pessoais, não 

sustentando laços duradouros com a instituição onde exercem a docência, o que indica a 

identidade autônoma e incerta, com importância nas suas histórias de vida e investimento 

pessoal.  

 

5.2.3 Atuação profissional docente: os contornos da revogação da Lei 11.161/2005 

 

A análise percorrida até este momento indicou a identidade profissional construída e 

reconstruída através de um processo de negociação em que o indivíduo, no exercício da 

prática docente, busca conciliar as suas percepções com o contexto social onde está inserido. 

Esta última e quarta etapa, Atuação profissional docente, procurou agregar valores dos outros 

eixos para formar parte desta, uma vez que há uma significação na atividade docente que faz 

cada professor/a produzir sua própria trajetória e aquisição de conhecimentos que servirão 

como suporte para sua formação pessoal e profissional. 

O destaque neste eixo está relacionado à questão subjetiva que aborda diretamente o 

advento da Reforma do Ensino Médio. Nesta ótica, perguntou-se: Com a Reforma do Ensino 
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Médio, o espanhol deixou de ser disciplina obrigatória no currículo, colocando o inglês como 

única língua estrangeira a ser estudada pelo aluno obrigatoriamente. Ao considerar esse 

contexto, como defende a importância do ensino da língua espanhola no Brasil? 

Primeiramente, a elaboração desta pergunta foi feita com base em documentos sobre 

a Medida Provisória nº 746/2016, que culminou na efetivação da Lei Ordinária nº 13.415/17, 

e no exame criterioso na escolha das palavras adotadas, a fim de que o conhecimento 

oficializado em lei fosse acessível. A citação da língua inglesa faz referência à sua inclusão na 

reformulação da Lei nº 9.394/1996, a (LDB), e não mais o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, como no antigo texto da LDB. Logo, coube falar da língua inglesa na 

questão para que se avaliasse a conjuntura de política linguística instaurada através de ações 

de política educacional, não refletindo a promoção da hostilidade entre as línguas estrangeiras 

a partir do caráter optativo do espanhol.  

Outro ponto para a construção desta décima segunda questão é o fato de uma 

mudança na legislação por meio de uma política linguística explícita que desconsidera a 

escolha da língua estrangeira pela comunidade local, o que vai contra uma política linguística 

plurilíngue e democrática. E mais relevante ainda é a participação dos próprios professores de 

espanhol descrevendo o seu ponto de vista a respeito da importância desta língua estrangeira 

no Brasil. De fato, os docentes dificilmente são consultados na estruturação e concretização 

de políticas em suas áreas de conhecimento, ainda que seja imprescindível o seu papel no 

contexto educacional. Conforme Matos (2014, p. 113), essa premissa é fundamental: 

 
Muitas vezes, os profissionais que atuam no ensino básico em escolas 
públicas não possuem um papel protagonista nas tomadas de decisão 
relacionadas às políticas públicas de reforma educacional. Mas como isso 
pode ser possível se serão eles que estarão dentro da sala de aula, colocando 
em prática e preparando os alunos para serem cidadãos críticos e ativos? 
(MATOS, 2014, p. 113). 

 

Matos expõe sobre a participação de docentes atuantes no ensino básico em escolas 

públicas em decisões referentes às políticas públicas. Para esta pesquisa, devido à colaboração 

de professores de espanhol em diversos níveis de ensino, é possível ampliar este 

posicionamento, uma vez que a revogação da lei do espanhol tem potencial para afetar 

profissionais da área em várias esferas. Portanto, retoma-se sobre a importância de abrir 

espaço para que o envolvido no processo de investigação tenha voz e seja ouvido, assim 

como, a busca do lugar do outro, considerando olhar a partir desse lugar. (MOITA LOPES, 

2006, p. 86).  
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Há vários padrões na questão 12 e é válido observar que há uma uniformidade nos 

resultados, ainda que a argumentação seja diferente. Abaixo, serão apresentados os padrões 

para posterior análise: 

 

Quadro 7: Padrões de respostas para a questão 12 
 

1) Proximidade geográfica e sociocultural do 
Brasil com os países hispânicos.  
 

6) O Mercosul. 

2) A segunda língua mais usada na comunicação 
mundial. 
 

7) O ensino do espanhol é necessário para a 
formação do aluno como cidadão. 
 

3) A integração latino-americana. 
 

8) O espanhol é a língua estrangeira preferida 
pelos estudantes nos processos seletivos. 
 

4) A importância econômica e cultural no 
contexto internacional. 
 

9) A situação fronteiriça de países hispânicos com 
o Brasil. 
 

5) A pluralidade do ensino de línguas. 
 
 

10) O turismo no Brasil. 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nas respostas subjetivas da questão 12 do questionário. 
 

A maior parte dos participantes defende duas ou mais variáveis dos padrões 

elencados acima, isto é, há vários pontos convergentes. Percebeu-se que algumas expressões 

perpassam várias respostas. É interessante observar que a percepção dos indicadores no 

quadro suscitou semelhanças com argumentos descritos no capítulo intitulado “Por que os 

brasileiros devem aprender espanhol?”, do autor João Sedycias, também organizador do livro 

em que consta seu texto, O ensino do espanhol no Brasil: presente, passado e futuro (2005). 

Sedycias (2005, p. 35-44) enumera dez razões23 por que os brasileiros devem aprender 

espanhol e agrega duas premissas voltadas principalmente ao ponto de vista do aluno: o 

enriquecimento profissional e o enriquecimento pessoal.  

No que concerne à obra citada acima, estabeleceu-se citá-la na pesquisa, uma vez que 

o ano de seu lançamento, em 2005, fora marcado pela promulgação da Lei 11.161 e pelo 

debate promovido pela repercussão. Entende-se que naquele momento havia expectativas para 

um crescente cenário para a aprendizagem do espanhol em função de um conjunto de 

 
23 Estas são as razões descritas por João Sedycias: 1. Língua mundial; 2. Língua oficial de vários países; 3. 
Importância internacional; 4. Muito popular como segunda língua; 5. O Mercosul; 6. Língua dos nossos 
vizinhos; 7. Turismo: viagens para a Espanha/Hispano-américa ou viagens de hispanófanos ao Brasil; 8. 
Importância nos Estados Unidos; 9. O português e o espanhol são línguas irmãs; 10. Beleza e romance.  
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circunstâncias e as questões presentes no livro são resultados de um contexto específico para a 

época, caracterizado por um panorama socioeconômico e cultural diferente do atual no país.   

Passados os 13 anos entre a implementação e a aplicação do questionário, alguns 

professores apresentam motivos em suas respostas similares a algumas razões explicitadas por 

Sedycias, como é o caso dos padrões 2) a segunda língua mais usada na comunicação 

mundial; 4) a importância econômica e cultural no contexto internacional; 6) o Mercosul; 9) a 

situação fronteiriça de países hispânicos com o Brasil e 10) o turismo no Brasil.  

Respostas com estes motes podem ser observadas a seguir: 

 
Percebo que o espanhol é importante por muitos motivos. Deveria continuar como 
obrigatório pela localização geográfica do Brasil, pelo Mercosul, pelas possibilidades de 
comunicação internacional, visto que o espanhol é falado em muitas nações por todos os 
continentes. (P5) 
 
Nossos países vizinhos falam espanhol e, além disso, o espanhol é a segunda língua mais 
falada no mundo. Sem falar na diversidade cultural que existe nos diversos países que falam 
espanhol. (P17) 
 
Sendo o único país do continente sul que nao fala espanhol como lingua oficial, sendo 
também grande receptor de turistas hispânicos, e tendo crescido socioeconomicamente a 
lingua espanhola, acredito que tirar o espanhol da grade curricular será uma aberração 
baseada puramente em atos politicos. (P19)  
 
Defendo e muito. Moro em uma região de fronteira e em uma hora estamos no Uruguay. 
(P24) 
 

É necessário esclarecer que a destacada similaridade não pretende associar a ideia de 

instrumentalismo para a língua espanhola como língua estrangeira. Entende-se que as 

condições de identificação são constantes e isso ocorre a partir das relações sócio-históricas 

dos sujeitos. Portanto, estas relações para os professores tornam-se evidentes nas suas 

opiniões e valorações, conduzindo suas respostas com base nesse quadro. Os posicionamentos 

possuem um contexto diferente daquele apresentado por Sedycias no ano de 2005.  

P5 e P19 trabalham na Região Nordeste e declaram motivos semelhantes àqueles 

colocadas em 2005 para a promoção da língua espanhola; contudo, há o encontro com a 

revogação da obrigatoriedade do espanhol. Com isto, ressaltam-se, respectivamente, os 

fragmentos a seguir em suas respostas: “Deveria continuar como obrigatório” e “acredito que 

tirar o espanhol da grade curricular será uma aberração baseada puramente em atos políticos”.   

P17 trabalha na Região Sudeste e chama a atenção para a “diversidade cultural que 

existe nos diversos países que falam espanhol”. As palavras de P24 conduzem à sua condição 

de viver na região de fronteira na Região Sul do país, o que torna a situação particular. A 
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constituição identitária profissional percorre o envolvimento dos aspectos pessoais, bem como 

das relações sociais na interpretação individual.  

Não obstante, outras temáticas se somam aos argumentos apresentados na defesa 

para a permanência da língua espanhola no ensino brasileiro: 1) Proximidade geográfica e 

sociocultural do Brasil com os países hispânicos; 3) a integração latino-americana; 5) a 

pluralidade do ensino de línguas; 7) O ensino do espanhol é necessário para a formação do 

aluno como cidadão; 8) O espanhol é a língua estrangeira preferida pelos estudantes nos 

processos seletivos. 

Embora o número total de colaboradores da pesquisa seja relativamente limitado em 

relação ao número de profissionais da área no país, e a brevidade da Lei 11.161/2005, têm-se 

nesses últimos padrões citados um panorama diferente da língua espanhola daquele descrito 

por Sedycias. Os professores propõem assuntos que formam parte da agenda atual, não 

somente no viés acadêmico no campo da língua espanhola, mas nos estudos das línguas 

estrangeiras. A seguir, há professores representantes de cada região do país: 

 
É inaceitável esse tipo de mudança, uma vez que há a possibilidade de se manter o ensino 
dos dois idiomas. Além do fato da integração latino-americana pregada pelo Mercosul. (P34, 
Norte)  
 
O ensino de uma língua estrangeira deve ser pensada no âmbito da formação do cidadão, não 
em um ensino da língua pela língua. O que um ensino plurilíngue traria de benefícios para os 
nossos adolescentes? A resposta para essa pergunta é o centro da questão. A formação do 
cidadão brasileiro teria uma maior amplitude com o ensino de várias línguas estrangeiras. 
(P43, Nordeste) 
 
Defendo a pluralidade do ensino de línguas e no ensino público. Aprender uma língua 
estrangeira contribui para a formação cidadã de todxs nós, trata-se de uma possibilidade de 
entrar em contato com outras formas de ver, sentir e dizer o mundo real, e com isso tornar-se 
mais plural e aberto às diferenças. (P15, Sudeste) 
 
Um país multilíngue tem mais possibilidades de exercitar a alteridade. 2. Estamos cercados 
por paises co-irmaos de língua espanhola, buscar essa integração me parece essencial para o 
desenvolvimento da região como um todo. (P7, Centro-Oeste) 
 
Para o processo de formação integral do aluno, é de suma importância sua interação social 
com outras línguas, culturas, sendo isso somente possível através do ensino desta, ampliando 
assim seu conhecimento de mundo e socialização. (P27, Sul) 
 

O debate a respeito da pluralidade do ensino de línguas e do ensino do espanhol 

como orientação para a formação do aluno como cidadão é extremamente necessário e a 

indicação dos membros da pesquisa valida o reconhecimento não apenas do desenvolvimento 
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de competências na língua estrangeira, mas o diagnóstico das funções sociais e culturais, 

como já afirmado por Paraquett (2009a, p. 131, 132). 

Os padrões 1 e 3 caracterizam-se pelo conhecimento sobre o outro, amplia a ideia de 

ensino e aprendizagem, enfatizando a respeito do espaço educacional como oportunidade de 

conhecimento acerca dos aspectos da cultura do outro. Este posicionamento coaduna com as 

perspectivas atuais, meados do século XXI, quando há grande desenvolvimento da 

globalização e as relações encontram novos caminhos com a integração a nível regional ou 

global. De acordo com Canclini (2009, p. 43):  
 
Nesta época, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação são cenários de 
identificação, de produção e reprodução cultural. A partir deles, no entanto, 
apropriamo-nos de outros repertórios disponíveis no mundo, que nos chegam 
quando compramos produtos importados, no supermercado, quando ligamos 
a televisão ou passamos de um país para outro” (CANCLINI, 2009, p. 43).   

 

Especificamente no contexto educacional, Matos (2014, p. 90) assevera sobre este 

último ponto, assinalando a importância de conhecer a realidade do outro durante o processo 

de aprendizagem de uma língua estrangeira: 

 
Aprender uma língua estrangeira é uma oportunidade de crescimento, de 
conhecer uma outra cultura, de se conhecer através do diferente. Segundo 
Paraquett (2009c), quando nos conhecemos e reconhecemos no discurso do 
outro, podemos realizar mudanças que permitam formar parte do coletivo 
que, em princípio, é global. A sala de aula de língua estrangeira deve ser 
encarada como o espaço de encontro com outras culturas, e é nesse encontro 
que podemos nos conhecer melhor, a partir da diversidade cultural. 
(MATOS, 2014, p. 90, grifo nosso). 

 

É interessante verificar que as respostas dos professores participantes apresentam 

uma constante, ainda que o enfoque dado por cada professor/a seja diferente, pois cada um 

possui sua trajetória pessoal e de trabalho. Hall (2012, p. 106) estabelece que a identificação 

condicional, alojada na contingência, não pode ser entendida como o simples reconhecimento 

de algo em comum. Neste aspecto, o contato com a cultura do outro pode ser assinalado na 

perspectiva bakhtiniana, como reflexo pelo fato de o sujeito não estar completo, não estar 

acabado, e por isso mantém uma busca de completude que se apresenta como inconclusiva. O 

sujeito emerge na relação com o outro.  

Nesta direção, nota-se que há diversos planos apontados nas respostas dos 

colaboradores: social, educacional, político e profissional. Pode-se verificar este 

posicionamento como positivo por parte dos professores de espanhol. A aplicação do 
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questionário foi realizada após um ano da divulgação da Lei nº 13.415/2017 e consta nos 

resultados a necessidade de ações para uma realidade plural, longe de “um avanço na 

hegemonia do inglês que inviabiliza outras línguas”, como afirma o/a docente P21 e mais 

próximo daquilo que enuncia P34: “há a possibilidade de se manter o ensino dos dois 

idiomas”. 

Ao iniciar a prática docente, os docentes possuem dimensões que podem sofrer 

reconstrução em função do contexto de trabalho, para serem novamente construídas em 

conformidade com as interações estabelecidas e o reconhecimento de novos significados. 

Desta forma, a análise das respostas subjetivas – e desta décima segunda em particular –, 

paralelamente à outras questões de múltipla escolha, determina uma realidade de conflitos 

para os professores de espanhol. Embora a presença de expressões como: ensino plural, 

diversidade, identidade, diferença, e a premissa para a formação cidadã dos alunos, na questão 

21, a maioria dos docentes, 45,7%, manifestou que a maior dificuldade como professor é “o 

desinteresse dos alunos na disciplina”. Logo depois, segue a alternativa “a atuação dos alunos 

no cotidiano da sala de aula” com 34,8%. É visível que os professores defendem a 

importância da língua espanhola como promoção e conhecimento linguístico e cultural para 

os alunos, mas há um dilema prescrito.  

A atuação profissional docente condiciona aos professores métodos de atuação, 

ajustando-se às necessidades de mudança, à medida que a identidade profissional se 

desenvolve. Na questão 22, quando se perguntou se, além da língua espanhola, o professor 

também leciona outra disciplina, 52,3% respondeu que sim. Esta é uma realidade brasileira, 

infelizmente: professores de língua espanhola do ensino básico com reduzido número de 

horas aulas, pois a carga horária da disciplina é reduzida muitas vezes para o mínimo de uma 

hora semanal. Com isto, é necessário atuar em muitos contextos. Os docentes do ensino 

superior não estão isentos, pois podem ter uma jornada de trabalho intensa, refletindo os três 

pilares de ensino, pesquisa e extensão. Além de ministrar, preparar as aulas, muitos trabalham 

em outras atividades relacionadas ao processo educacional, como a orientação de alunos em 

trabalhos ou pesquisas acadêmicas, a coordenação de cursos na graduação ou na pós-

graduação, a coordenação em projetos de pesquisas.  

Conforme Geraldi (2016, n.p.), “no processo atual da educação brasileira, o professor 

pertence à rede estadual ou federal de educação, e não a uma escola em particular. Assim, ele 

não cria relação de alteridade nem responsabilidade. Os professores ficam se removendo de 

uma escola para outra em busca do local ideal, de sua ‘Pasárgada’”.  
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Esta realidade pode ocasionar o número maior de material para leitura voltado para 

as aulas, assim como o quantitativo de provas para elaboração e correção. A questão 24 

resultou em metade do total dos participantes, 22 professores, atribuindo o maior tempo na 

rotina diária à dedicação para correção de provas ou atividades. Este valor é seguido de 18 

professores que conferem a atividade de preparar aulas como maior ocupação do tempo no 

cotidiano. 

Há várias consequências da atuação profissional em diversos contextos. Dubar 

(2009, p. 195) explicita que “o imperativo de ser si mesmo, de se realizar, de construir sua 

identidade, de superar-se, engendra crises”. Estas o atingem cada vez mais, tornando-se 

doenças físicas, como depressão, ansiedade e há a necessidade de tratamento com 

psicotrópicos e/ou psicoterapias. Este é um assunto recorrente na área da educação e de 

acordo com Esteve (1999, p. 98), a expressão “mal-estar docente (teacher burnout)” emprega-

se para descrever os efeitos permanentes, de caráter negativo, que afetam os professores como 

resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência.  

Marcelo (2009, p. 124) chama a atenção para a visão da docência como “fast-food”, 

promovida a partir de instâncias políticas que realizam propostas de reformas, julgando que 

são processos lineares, implantados de forma simples. O autor afirma que há uma progressiva 

burocratização e intensificação da docência, além do controle sobre a docência, externos ao 

controle profissional – controle de mercado, político e administrativo. Isso torna a imagem 

profissional débil.  

É cada vez mais comum a associação das políticas educacionais às políticas 

econômicas na agenda neoliberal, evidenciando que a educação é vista sob uma perspectiva 

de capital, como se verificou no Capítulo 3, referente às observações de Dardot e Laval (2016, 

p. 9-17). As trajetórias profissionais resultam em um movimento dialético, de positividade e 

negatividade, de criação e recriação, de construção e mudança, conforme indica Dubar 

(2005), aclarando sobre a conjuntura do trabalho na modernidade tardia. 

Neste cenário, é interessante retomar a questão 12 e os resultados dos participantes. 

Algumas respostas foram explicitadas juntamente dos padrões na defesa pela permanência da 

língua espanhola, porém, apenas dois participantes afirmaram uma descrição diferente para a 

aprovação da Lei 13.415/2017 e a revogação da Lei 11.161/2005:  

 
Como respondi antes, a necessidade comercial do espanhol não é determinada por uma lei de 
obrigatoriedade no currículo. É determinada pela necessidade do mercado. As empresas 
brasileiras que precisam se expandir o fazem para o mercado latinoamerciano 
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hispanofalante. Nenhuma lei que tenha a ver com o ensino médio tem injerencia (sic) sobre o 
assunto. (P14) 
 
Amo o espanhol, contudo CoroCoro (sic) plenamente que o inglês é a língua que deve ser 
ensinada na escola para tornar o país bilíngue. O espanhol deve ser uma opção oferecida 
como forma de complementar a formação do aluno. (P31) 
 

Ambos os participantes, P14 e P31, já tiveram suas respostas citadas anteriormente 

nas questões relacionadas à formação docente e à identificação com a profissão. P14 é 

professor de uma instituição espanhola, criada para promover, ensinar a língua espanhola e 

divulgar a cultura da Espanha e dos países hispanofalantes, localizada na cidade de Curitiba. 

Trabalha também como autônomo para empresas como consultor linguístico. P31 trabalha em 

Fortaleza, capital do estado do Ceará, em escola de ensino privado e curso de idiomas no 

ensino superior público. É o/a único o/a docente entre os depoentes que, no momento da 

pesquisa, apresentava-se somente com a graduação como nível mais elevado de educação 

formal, segundo o quadro 5.    

As respostas dos dois participantes apontam para o panorama visto: as línguas 

estrangeiras como produtos que assumem um valor econômico no mercado, tanto a língua 

espanhola para P14 quanto a língua inglesa para P31. Conforme apresentado no Capítulo 3, 

Zacchi e Santos (2018, p. 388, 403) esclarecem que tanto o inglês quanto o espanhol são 

vistos ainda como ferramentas para alcançar determinados fins. Há uma profusão de discursos 

enraizados que dão preferência a papéis instrumentais e tecnicistas na aprendizagem e uso de 

línguas. Na conjuntura socioeconômica atual, as influências neoliberais nas políticas 

educacionais e na atuação docente afetam a identidade profissional, já que há um exercício 

individual e influenciado pelo contexto sócio-histórico. 

A maior parte dos colaboradores, portanto, os 42 professores de espanhol, defendem 

a importância do ensino da língua espanhola e pode-se observar uma abordagem mais 

reflexiva e crítica referente às questões como cultura, cidadania, entre outras, assim como 

indicam Zacchi e Santos (p. 403), em relação à mudança de discursos sobre o caráter 

instrumental da língua.  

A investigação das respostas subjetivas e as outras questões apontam que os 

professores de espanhol se constituem na carreira docente e é complexo renunciar facilmente 

àquilo que requereu investimento, tempo e esforço. Entende-se que a profissão docente em 

geral está em constante transformação, pois mudanças no Estado, nas políticas públicas, na 

sociedade podem repercutir em novas práticas e condições de trabalho.  
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Diante de tal quadro, há um ponto interessante, mesmo diante das situações 

mencionadas: quando a questão 25 indaga se ser professor de espanhol oferece realização 

profissional, 28 docentes (63,3%) responderam que “sim, representa uma conquista pessoal”. 

O valor remanescente foi dividido entre os 8 docentes (18,2%) que afirmaram “não, sinto-me 

desvalorizado(a)”, 6 docentes (13,6%) afirmam que “não, é uma profissão pouco reconhecida 

pela sociedade” e somente 2 (4,5%) acreditam que “sim, é uma profissão de prestígio”. Logo, 

na contemporaneidade, os meios investidos pelos professores de espanhol com movimentos 

como o #ficaespanhol, ou o investimento na profissão através da formação acadêmica, 

apontam para a premissa descrita por Dardot e Laval (2016, p. 250) a respeito dos estudos 

realizados no mundo escolar e universitário, já que cada um é identificado como capital e é 

preciso considerar a sua existência como a existência de acúmulo de valores. É uma 

autovalorização do próprio sujeito como sendo um capital. 

Outro fato relevante, neste sentido, é a pergunta número 7, que faz menção à 

pretensão de seguir na área acadêmica, ao considerar o nível de educação formal do 

participante. O gráfico resultou em 36 professores, 81,8%, que afirmam o propósito de seguir 

com os estudos. Em um exame mais criterioso entre os colaboradores, é possível notar que os 

docentes de atuação profissional no ensino superior argumentam a pesquisa e o contexto 

universitário como pontos importantes na continuidade do progresso acadêmico. Outros 

professores alegam disposição e importância em realizar mestrado ou doutorado futuramente. 

Entre aqueles que desejam seguir, há os que pensam na capacitação da prática docente e uma 

melhor qualificação para o trabalho com os seus discentes. Alguns docentes atribuem o 

desenvolvimento acadêmico na tentativa de uma possível ampliação financeira.  

Em contrapartida, 8 professores, 18,2%, declaram não pretender seguir com estudos 

na área acadêmica. São docentes com especialização, mestrado e doutorado que argumentam: 

a falta de expectativa com o mercado de trabalho devido à revogação da Lei 11.161/2005, a 

não influência de cursos de pós-graduação para a atuação no ensino básico, a falta de tempo e 

de reconhecimento no salário pela formação, ou ainda, a idade não oferecer o desejo de uma 

continuação na formação acadêmica. 

Logo, nota-se que há vários aspectos envolvidos concernentes à resistência na área, 

em paralelo à discussão sobre a especificidade do ensino de inglês como língua estrangeira no 

Brasil de hoje e como a questão se configura intrinsecamente político-ideológica. Os 

professores de espanhol exercem a condição desenvolvida por Gee (2004, p. 96) sobre o 

reconhecimento como um tipo de pessoa. De acordo com o autor, o novo capitalismo 

neoliberal projeta essa concepção de sujeito com mobilidade e necessidade de adaptação. O 
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sujeito portfólio (portfolio people) define-se como o sujeito empreendedor, na busca de suas 

experiências e realizações.  

No entanto, o próprio autor (2004, p. 95) esclarece que são intrínsecas ao conceito de 

sujeito portfólio na atualidade, no modelo neoliberal e capitalista, as dificuldades e as 

objeções, pois nem todos têm as mesmas condições de construir portfólios sociais 

diversificados, contrariamente à afirmação neoliberal de oportunidades para todos. Esta 

observação do autor é relevante, uma vez que a revogação da Lei 11.161/2005 foi realizada 

com a premissa de que a língua inglesa faz parte de um panorama dirigido aos jovens e as 

oportunidades para o mundo ou o mercado de trabalho, conforme se nota o documento 

“Exposição de Motivos” (EM nº 00084/2016/MEC) de 15 de setembro de 2016, que justificou 

a reforma do ensino médio. 

Toda esta conjuntura apresentada e os enunciados dos professores de espanhol 

mantêm uma fundamental convergência com as palavras de Nóvoa (1999, p. 15): “a 

identidade é um lugar de lutas e conflitos e um espaço de construção da maneira de ser e estar 

na profissão”. 

 

5.2.3.1 A identidade discursiva em jogo: a identidade para outrem  

 

No conceito de identidade profissional de Dubar (2005, 2009), o autor trabalha na 

perspectiva da relação entre a identificação atribuída pelo outro (identidade para outrem) e a 

identificação reivindicada por si próprio (identidade para si). Tal ação constitui uma via de 

mão dupla, em que as identidades para o outro se inter-relacionam com a identidade para si. 

Dubar observa na identidade para si o que o sujeito é a partir de suas escolhas, sustentadas 

pela busca da permanência da profissão. Portanto, nas perguntas subjetivas já analisadas, é 

possível notar este exercício quando os professores expõem sobre si. 

Na identidade atribuída pelo outro (identidade para outrem), o participante revela a 

sua reação à palavra do outro ao olhar para si com os olhos desse outro. Assim, o papel do 

contexto para os professores tem grande relevância, pois cada um tem uma história, um 

passado que forma parte de sua identidade. Não se define somente em função de seus 

parceiros atuais, de suas interações face a face, em um campo determinado de práticas, mas 

também em função de sua trajetória, tanto pessoal como social.  

Esta concepção de Dubar coaduna com a ideia de identidade discursiva de Gee 

(2000), já que é construída na ação com os outros, pela incorporação das práticas discursivas 

de uma sociedade, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa comunidade e, em vista 
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disso, também inclui modos de reconhecimento. Esta identidade possui duas fontes: uma 

interna e outra externa. A interna representa a capacidade do indivíduo em enunciar o seu 

próprio discurso, a fim de ser reconhecido como um certo tipo de pessoa – neste caso, de 

profissional. A externa seria o reconhecimento daquilo que é conferido sobre a pessoa por 

parte dos outros, a partir daquilo que é explícita ou implicitamente veiculado na interação 

social. 

A questão 26 volta-se para a relação que o/a professor/a possa manter com outros 

profissionais da mesma área. A interação entre o professor e seus pares para diversas 

atividades, como partilhar estudos e dúvidas, a comunicação sobre experiências, tornam-se 

importantes para o processo contínuo e coletivo de reflexão entre o grupo. Segundo Nóvoa 

(2011, p. 3): “A profissão de professor é muito desgastante e exigente. Hoje, ela não pode ser 

vivida isoladamente. É fundamental falar dos problemas com os colegas, em diálogo aberto, 

num quadro de partilha e de colaboração mútua”.  

O autor Dubar (2005, p. 180) denomina a concepção de grupo profissional como 

sendo o portador de uma identidade coletiva e que possui um peso preponderante, 

congregando um conjunto de conhecimentos técnicos específicos. Neste aspecto, foi 

questionado: Você discute sua prática profissional com outros(as) professores(as) de língua 

espanhola? Como ocorre? 

Na pesquisa, apenas cinco professores relataram que não discutem com colegas de 

profissão sobre a prática profissional e outros quatro professores responderam “pouco” ou 

“muito pouco”. Há motivos diversos para tal ocorrência:  

 
Não. (P2) 
 
Não. Somente eu dou aulas de língua espanhola em minha cidade. (P10)  
 
Pouco, pois há poucos professores de espanhol, eles também em geral, não querem 
estudar e melhorar suas habilidades. (P12) 
 
Não. Mas, penso que devemos nos unir e nos fortalecer enquanto categoria. (P23) 
 
pouco. não há momentos pra isso (P32) 
 

Foi pedido que os participantes justificassem suas respostas, mas alguns não 

descreveram as suas razões, como P2. O caso de P10 é interessante, pois ressalta a realidade 

em algumas cidades. O/a docente trabalha em Campestre de Goiás, no estado de Goiás, no 

ensino público e afirma ser o/a único/a em atuação na área de língua espanhola na cidade. P12 

e P23 apresentam situações diferentes e em paralelo. P12 trabalha em Dois Córregos, estado 
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de São Paulo, e demonstra em sua colocação desapontamento. É docente do ensino público 

com mestrado finalizado e 5 anos de exercício na área. P23 trabalha em Araguaína, estado do 

Tocantins, no ensino público e está com o mestrado em andamento em 11 anos de exercício. 

O seu posicionamento constata como estratégia a aproximação dos professores de espanhol 

para a consolidação da identidade institucional.  

O isolamento do professor não é benéfico para o próprio docente e para a área de 

língua espanhola. É fato que as atividades na rotina diária podem não promover oportunidades 

de diálogo e debate sobre a prática docente, porém, os dilemas e conflitos compartilhados 

com outros professores é uma promoção positiva à identidade docente. Conforme Nóvoa 

(1995): “O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional. Mas a criação de redes colectivas de trabalho constitui, também, um fator 

decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão 

docente”. Crê-se que o movimento #ficaespanhol tem como antecedente a mobilização de 

professores e estudantes para a união de associações de professores, professores 

universitários, professores de escolas públicas e alunos. 

Um fator interessante nas respostas é a citação das redes sociais como whatsapp e 

outras redes como veículos de compartilhamento de informações sobre o campo da língua 

espanhola e o trabalho. Isto marca o acesso que o indivíduo pode ter a partir da filiação 

construída com determinados grupos por compartilharem interesses comuns, assim como Gee 

(2000, p. 101) definiu e foi abordado no Capítulo 4, a respeito dos espaços de afinidade.  

A concepção de Gee a respeito da identidade de afinidade alude às comunidades de 

prática. Nos grupos de afinidade, os indivíduos partilham as suas experiências e o seu 

conhecimento, criando novas formas de conhecimento para poder responder os problemas 

levantados. Segundo Cardoso (2014, p. 71), a procura coletiva de soluções através dos 

discursos proferidos em comunidades de prática pode desenvolver uma ação conjunta de 

promoção de boas práticas e, por essa via, conduzir ao desenvolvimento da identidade 

profissional.  

 
Através de grupos de Whatsapp. (P3)  
 
Sim. Sempre estamos reunidos na sala dos professores e não há como não tratar dos assuntos 
profissionais. Além disso, através de um grupo de whatsapp. (P13)  
 
Sim, somos um grupo de pessoas que gosta (sic) de compartilhar questões sobre nossa 
prática. (P15)  
 
Sim. Durante as formações ofertadas pela rede. (P27) 
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Sim, em grupos sociais, eventos e reuniões pedagógicas. Há uma descrença total devido à 
desvalorização da língua. (P33) 
É possível observar que professores de espanhol afirmam a discussão entre os 

colegas de sua área (ou até de outras áreas também) em outras oportunidades, como reuniões 

pedagógicas, congressos, grupos de estudos, e até mesmo reuniões informais. São pontos 

positivos para os espaços onde atuam, uma vez que as experiências individuais podem ter o 

conhecimento do coletivo.  

As palavras da participante P15 contrapõem-se ao que foi dito por P12 

anteriormente. Ainda que P15 não aclare ao qual “grupo de pessoas” se refere – o grupo do 

seu trabalho em específico ou à categoria de professores de língua espanhola –, a sua 

colocação vai de encontro ao fato de P12 afirmar “eles [professores] também em geral, não 

querem estudar e melhorar suas habilidades”.  

P27 trabalha no ensino público e manifestar as formações sendo ofertadas pela rede 

aponta para a importância do poder público no contexto educacional. P33 trabalha no ensino 

público, com oito anos de atuação docente e está com doutorado em andamento. Ao enunciar 

a desvalorização devido à revogação da língua espanhola, a docente aponta para a 

possibilidade da identidade bloqueada, conforme indica Dubar, embora ofereça sinais de 

constituição “negociatória” através de sua formação acadêmica.  

O mote da questão 28, descrita a seguir, tem uma importância fundamental, pois 

sinaliza a relação com o processo identitário na forma como cada um se sente em relação a si 

e como percebe a visão do outro sobre si próprio. Quando Dubar (2005, p. 135) concebe 

identidade como resultado do processo de socialização, ele compreende o cruzamento dos 

processos relacionais (ou seja, o sujeito é analisado pelo outro dentro dos sistemas de ação 

nos quais os sujeitos estão inseridos) e biográficos (que tratam da história, habilidades e 

projetos da pessoa). A citação a seguir de Dubar (2005, p. 135) expõe a base do processo 

relacional da identidade para outrem: 

 
contamos com nossas comunicações para nos informarmos sobre a 
identidade que o outro nos atribui... e, portanto, para nos forjarmos uma 
identidade para nós mesmos. Ora, todas as nossas comunicações com os 
outros são marcadas pela incerteza: posso tentar me colocar no lugar dos 
outros, tentar adivinhar o que pensam de mim, até mesmo imaginar o que 
eles acham que penso deles etc. Não posso estar na pele deles. Eu nunca 
posso ter certeza de que minha identidade para mim mesmo coincide com 
minha identidade para o Outro.  
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Face ao exposto, pode-se afirmar que esta questão foi fundamental para compreender 

a construção da identidade profissional dos professores de espanhol atualmente. A pergunta 

foi formulada atendendo a observação realizada por Beijaard; Meijer; Verloop (2011, p. 39) 

ao abordarem acerca de pesquisas com o tema identidade de professores de línguas. Os 

autores esclarecem que há uma necessidade de maior atenção ao papel do contexto, utilizando 

a expressão “paisagem profissional”, já que o professor é parte dessa paisagem, do mesmo 

modo que os outros relevantes – alunos, colegas de profissão, gestores das instituições, etc. 

Diante da revogação da lei do espanhol, foram incluídos como expressivos o mercado de 

trabalho e profissionais de outras disciplinas. 

A identidade para o outro reivindica o reconhecimento dos pares, sempre presente 

nas relações de trabalho, e seu resultado é importante, dado que, como afirma Dubar (2005, p. 

135): “Cada um é identificado por outrem, mas pode recusar essa identificação e se definir de 

outra forma”. No que concerne à questão, foi ponderado unir as representações na mesma 

pergunta para que o participante refletisse e analisasse cada alternativa para decidir responder.  

Desta forma, interpelou-se: Com relação ao trabalho com o ensino da língua 

espanhola, 28a. qual a importância que os alunos atribuem à disciplina? 28b. como os 

gestores/empregadores entendem e consideram? 28c. como os professores de outras 

disciplinas se posicionam? 28d. como é identificada a profissão pelo mercado de trabalho? 

Para uma melhor demonstração, algumas respostas estão categorizadas em um 

quadro, conforme a região do país, devido à extensão e profundidade dos resultados: 

 

Quadro 8: Amostragem de respostas da questão 28: 
 
 

Região Norte 

(P34) 
 
a. Pelo fato dos meus alunos cursarem o Ensino 
Médio Técnico, a Língua Espanhola os ajuda na 
participação de intercambio e possíveis trabalhos 
fora do Brasil. 
 
b. Muitos gestores entendem a importância da 
Língua Espanhola no contexto educacional, pois 
vem agregar uma formação mais ampla. 
 
c. Pelo que tenho escutado de outros professores 
é que também acham a língua espanhola 
importante na escola pública, assim como o 

(P36) 
 
a. Uns valorizam, outros não. 
 
b. Não valorizam como uma disciplina, como por 
exemplo português ou matemática. Acham que só 
estar ali por estar. 
 
c. Como os alunos, uns valorizam, outros não... Já 
ouvi professor, colega meu dizer: "pra que 
espanhol?, isso é matéria?" 
 
d. Como se não existisse. 
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inglês. 
 
d. Ainda é desvalorizada. 
 

 
 
 
 

Região Nordeste 

(P11) 
 
a. Entre tantas disciplinas, bem baixa 
importância. 
 
b. Há colegas que entendem como desnecessária 
já que não se aprende inglês na escola. 
 
c. às vezes com brincadeiras, chacotas, outras 
desdém. Como artes, sociologia, somos vistos 
como os que deveriam animar os alunos. 
 
d. Saindo do status de obrigatório, sem vagas de 
emprego. 
 

(P41) 
 
a. Alguns atribuem um alto grau de importância, 
enquanto outros demonstram estar ali por falta de 
opção. 
 
b. Há uma luta para modificar este quadro. 
 
c. Nem todos tem uma visão ampla e se 
preocupam apenas com suas próprias disciplinas. 
 
d. Ultimamente está um pouco desvalorizada, 
principalmente por causa das ações do governo 

Região Sudeste 

(P9) 
 
a. Como são alunos de graduação, atribuem 
muita importância. 
 
b. Como parte inerente ao curso de Letras, ainda 
que nem sempre o prestígio e o apoio sejam 
equilibrados entre os departamentos. 
 
c. Como somos todos do curso de Letras, não há 
grandes problemas; a maior dificuldade é quanto 
ao entendimento do que seja importante para 
formação de um professor que irá atuar na 
educação básica. 
 
d. No momento, houve uma queda muito forte do 
lugar do ensino do Espanhol nas escolas do 
estado e do munícipio do Rio. Professores 
assumiram suas vagas por meio de concurso 
público e não tiveram turmas destinadas, 
precisaram aceitar ministrar português, dividir o 
horário em mais de uma escola, ou realizar 
tarefas de sala de leitura ou secretaria. 
 

(P21) 
 
a. Varia. Os sextos anos costumam estar 
encantados com o aprender uma outra língua 
estrangeira. Os oitavos podem às vezes reproduzir 
o discurso que legitima a hegemonia do inglês 
(espanhol para que? O melhor é estudar inglês) e 
posteriormente alguns alunos do Ensino Médio se 
mostram interessados principalmente em prestar a 
prova do Enem em espanhol. 
 
b. Varia, mas na maioria das escolas os gestores 
acabam vendo ou como perfumaria ou como algo 
para embutir na mensalidade: um valor agregado 
muitas vezes, a formação dos alunos sendo a 
última questão, isso quando se apresenta. 
 
c. Alguns são mais receptivos e tratam de pensar 
projetos juntos, normalmente aqueles que não 
necessariamente são de línguas. Sempre encontrei 
mais facilidade em montar um projeto com 
Matemática, Ciências ou Artes que com línguas. 
  
d. Infelizmente muitas vezes como um 
subemprego ou “bico” 
 

Região Centro-Oeste 
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(P10) 
 
a. Muito pouco 
 
b. A falta de interesse não é só na disciplina de 
língua espanhola é em todas as disciplinas. 
 
c. Eles se preocupam pois o desinteresse é geral e 
não específico. 
 
d. Como provisória. Até que apareça coisa 
melhor para fazer 

(P23) 
 
a. Vejo que muitos gostam de espanhol. Passo 
toda minha empolgação e entusiasmo para os 
alunos. 
 
b. Quando comecei a trabalhar na instituição na 
qual me encontro, os gestores eram um pouco 
resistentes, não davam muito importância. 
Acredito que foi ao fato do professor que estava 
antes de mim, pois o mesmo não se empenhou 
pela implementação do espanhol porque queria 
uma redistribuição para o seu estado de origem. 
 
c. Não encontro resistência por parte dos demais 
professores. 
 
d. Sempre falo com muito carinho e entusiasmo 
que sou professor de espanhol e percebo que essa 
profissão é bem vista. 
 

Região Sul 

(P20) 
 
a. Muita, e disciplina obrigatória para a carreira 
deles. 
 
b. Como parte da missão da instituição. 
 
c. Sempre consideraram fundamental para a 
universidade, embora tem um grupo que 
desprestigia os e as docentes de línguas em geral. 
 
d. Como positiva enquanto o aprendizado de 
línguas gera lucros para o capital. 
 

(P27) 
 
a. Pouca valorização. 
 
b. Não valorizam. 
 
c. Uma parte se posiciona como rivais, pois a falta 
de aulas da língua, faz com que assumamos outras 
disciplinas, tirando assim, aulas dos colegas. 
Criando uma divisão da classe na área das línguas 
materna e estrangeira. 
 
d. Profissão que está em baixa pela falta de aulas. 
 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base nas respostas subjetivas da questão 28 do questionário. 
 

A análise das respostas recupera alguns pontos debatidos no percurso desta pesquisa. 

É válido ressaltar que a situação profissional dos professores de espanhol nesta perspectiva de 

identidade para outrem mostra-se complexa e preocupante. A desvalorização da prática 

profissional na área específica de atuação ocasionada por colegas de trabalho afeta 

diretamente a relação do sujeito com a profissão, as suas projeções e a identidade profissional 

construída ao longo de sua trajetória de trabalho, afinal, o processo biográfico e relacional é 
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inseparável, uma vez que “a identidade para si é correlata ao Outro e ao seu reconhecimento: 

nunca sei quem sou a não ser pelo olhar do Outro”. (DUBAR, p. 2005, p. 135). 

Nesta vertente, Dubar (2009, p. 143) examina que toda vida profissional, num 

contexto de mudanças, de reviravoltas de conjuntura ou de política, constituía um percurso 

atravessado por crises, isto é, marcado por incertezas, reviravoltas e provas, confrontado com 

problemas de definição de si e de reconhecimento pelos outros. 

Esta exposição de respostas dos participantes pode ser observada a partir da interação 

do movimento da continuidade ou o movimento da ruptura baseado em Dubar (SANTOS, 

2011, p. 56). As identidades profissionais construídas na continuidade encontram um espaço 

de realização, há o reconhecimento das suas competências de forma a validar a imagem de si. 

Neste ponto, o exame das respostas dos participantes citados no quadro 8 indica que 

estudantes do ensino superior, alunos de graduação, são aqueles indivíduos que mais 

valorizam o trabalho com o ensino da língua espanhola. Já a realidade no ensino público é 

diferente, pois não há consenso no interesse dos alunos, com exceção daqueles que são 

candidatos à prova do ENEM.  

Por seu turno, as identidades profissionais construídas na ruptura acarretam a 

possibilidade de dois espaços: o espaço das crenças pessoais e o espaço das aspirações 

profissionais. A relação que o indivíduo estabelece com seu espaço de trabalho pode ser 

transformado a partir do reconhecimento social. Aqueles indivíduos que não validam os 

saberes e as competências dos professores de espanhol podem contribuir para a não aquisição 

do reconhecimento, produzindo um desacordo na identidade profissional. Neste caso, o 

posicionamento desfavorável dos gestores, dos colegas de outras áreas e do mercado de 

trabalho permite um estado muito próximo ao descrito por Bauman (2005, p. 35): 

 
As identidades ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem 
ou mulher, capturá-las em pleno voo, usando os seus próprios recursos e 
ferramentas. O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele 
próprio um sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto 
prazo, cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda 
não vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 
teimosamente, perturbadoramente, nem-um-nem-outro, torna-se em longo 
prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade (BAUMAN, 2005, 
p. 35).    

 

Giddens (2002, p. 11) define que os sujeitos são constituídos por oposições, conflitos 

e negociações frequentes em um processo baseado cotidianamente pela reflexão. “Desse 

modo, o sujeito participa ativamente na construção ou na transformação daquilo que os outros 
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e ele próprio dizem de si, em um processo de (re)construção contínua, que cada um faz de si 

próprio”. (OLIVEIRA, GANDOUR, 2015, p. 212).  

Estes e outros relatos dos professores de espanhol indicam um processo muito 

particular da vida pessoal e profissional desses docentes. A possibilidade da presença de 

insegurança e/ou instabilidade explicitadas por Huberman (2000), como característico para o 

início da carreira, pode ser vista em alguns enunciados dos professores apresentados no 

quadro 8. P36 disserta sobre a não valorização como disciplina em comparação a outras –

português ou matemática. Ter a ciência de que companheiros possam indagar “pra que 

espanhol?, isso é matéria?”, ou ainda, considerar “perfumaria ou como algo para embutir na 

mensalidade”, de acordo com P21, representa para os professores a necessidade de reflexão 

acerca do desenvolvimento pessoal e profissional já sugerido por Nóvoa, porém, neste caso, 

com a reavaliação do contexto em que é exercida a atividade docente, já que estão em jogo 

elementos emocionais.  

Diante de todo o exposto, pretende-se considerar, nesta finalização do capítulo, a 

concepção apresentada por Paulo Freire (2002, p. 17) acerca da “assunção”. Para o autor, para 

uma formação permanente dos professores, é necessário o momento da reflexão crítica sobre 

a prática. Tal ação “tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos”. (p. 18, 

grifo do autor). A negativa dessa postura torna-se apenas um treinamento para o professor. De 

forma oposta, manifestar a assunção constrói um processo na medida em que provoca ruptura, 

decisão e novos compromissos. De forma mais aprofundada, Freire (2002, p. 18) afirma:  

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é 
capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se 
como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. 
É a “outredade" do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de 
meu eu. (FREIRE, 2002, p. 18). 

 

Freire esclarece que o elemento fundamental na assunção é o emocional e isto pode 

ser observado na citação acima. A interação com outros sujeitos – os alunos, os colegas, os 

pais, os gestores, etc. – é indispensável na construção da identidade profissional. Ademais, 

este cenário forma parte dos diversos saberes docentes que constitui uma cultura própria da 

profissão. O trabalho docente não se baseia somente na execução de atividades. A atuação 

profissional docente está associada ao sentido dado à existência individual e ao que realizam 

profissionalmente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática relativa à questão da identidade profissional ainda não foi totalmente 

explorada pela literatura acadêmica. Embora esteja como foco de atenção de muitos 

pesquisadores na atualidade, em vários campos de estudos, há uma premissa muito presente 

para a reiteração da temática: “Quando exatamente a identidade se torna um tema a ser 

problematizado?”. Esta interrogação apresentada por Quevedo-Camargo e Ramos (2008, p. 

190) fez-me refletir desde o primeiro contato com o seu texto, provocando inquietação e o 

meu interesse em investigar a construção da identidade docente.  

A busca pelo embasamento teórico provocou o entrelaçamento de vozes e, 

consequentemente, de conceitos que estão expostos no trabalho. É necessário assumir – em 

uma postura semelhante ao conceito de Paulo Freire apresentado no último capítulo – que a 

escolha do tema para esta pesquisa perpassou por vários sentidos pessoais e significados 

sociais. E há uma questão que vai além: a temática está relacionada com a trajetória pessoal e 

profissional da pesquisadora. O mote “profissional” agregado à identidade docente gerou uma 

indagação acadêmica e pessoal, diante dos poucos trabalhos encontrados na área de língua 

espanhola: O que dizem as pesquisas a respeito do tema? E, especificamente, sobre os 

professores de espanhol?  

A leitura da dissertação de Bohnen (2011, p. 36), um dos trabalhos que fizeram parte 

do levantamento bibliográfico realizado na página virtual do Google Acadêmico, indicou as 

várias possibilidades que podem ser percorridas em uma pesquisa. A autora aborda em seu 

trabalho os estudos de Joseph Campbell, relacionados ao mito arquetípico da jornada do herói. 

Segundo o autor, existem várias maneiras de descobrir o próprio destino, a primeira é em 

retrospectiva. E se refere a Schopenhauer, para quem, quando uma pessoa olha para o que 

passou, pode lhe parecer que a vida teve um enredo, como que escrito por um romancista.  

Para Campbell, o percurso arquetípico, que pode ser o de cada um de nós, consiste 

basicamente em partir do lugar em que o herói está para viver a aventura. Essa partida, entre 

outras razões, pode ser necessária porque o ambiente é repressivo demais e deixa o herói 

inquieto e ansioso para partir. Na jornada aparecerão ajudantes que lhe prestarão auxílio e que 

o alertarão para os perigos do caminho e como superá-los. Será submetido a provas ou testes 

ameaçadores e, por fim, é preciso retornar à vida normal. Esse retorno pode não ser fácil. Há 

uma primeira possibilidade que é se recusar a voltar. A segunda é voltar de acordo com as 

imposições da sociedade. A terceira é tentar dar à sociedade os tesouros encontrados na 

aventura, nos termos e proporções que a sociedade é capaz de receber. 
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Bohnen (2011) afirma que a escolha em construir sua pesquisa a partir de estudos de 

Campbell deve-se ao fato de que os instrumentos de geração de dados são autobiografias 

elaboradas pelos participantes, ou seja, há um paralelo entre o percurso dos professores de 

espanhol e o arquetípico do herói. A composição do seu trabalho indica como a formação e a 

trajetória dos professores está permeada por um processo complexo.   

Desta forma, ao retomar a pergunta colocada no início deste capítulo, Quevedo-

Camargo e Ramos (2008, p. 190) respondem que “a identidade só se torna um tema quando 

está em crise, quando algo que se julga estar fixo, coerente e estável é deslocado por 

experiências de dúvidas e incertezas.” Decerto, este mote foi fundamental para a construção 

desta dissertação a partir da aprovação da Lei 13.415/2017 e a reforma do ensino médio, e a 

consequente revogação da Lei 11.161/2005.  

É fato que, na contemporaneidade, como foi discutido, a identidade está 

transformando-se em um tema relevante porque os pontos de referência das pessoas tornaram-

se descolados, isto é, a capacidade para a autonomia não é mais mantida por estruturas 

rígidas, de maneira diferente de sociedades tradicionais. Logo, buscar compreender aspectos 

identitários dos professores requer ampliar o debate sobre o trabalho docente e a identidade 

desse profissional. 

Sendo assim, entre os colaboradores da pesquisa, pode-se afirmar que as posições 

identitárias dos professores de espanhol revelam identificação com a profissão, já que 37 

participantes responderam de forma positiva, ainda que haja uma reavaliação sobre ser 

professor atualmente. Nesta identificação está imerso o desejo de seguir com os estudos na 

área acadêmica, considerando o nível de educação formal do participante. A formação 

continuada também é considerada como fundamental pelos professores. Nas respostas à 

questão 10, a maior parte dos docentes, 81,8%, acredita que o interesse em participar de 

cursos de formação continuada pode ocorrer como investimento pessoal. Ao mesmo tempo, 

nenhum professor demonstrou não possuir interesse para o desenvolvimento profissional. Em 

contrapartida, a questão 11 aponta que a principal dificuldade para participar de cursos de 

formação continuada está nos horários não compatíveis com o horário de trabalho dos 

professores, 47,7%, seguido daqueles que encontram falta de apoio do gestor e/ou 

empregador, 15,9%.  

Este cenário indica que são muitos os desafios presentes na profissão e como alguns 

contextos comprometem a identidade docente, uma vez que há uma contradição entre o desejo 

de realização, as expectativas e a realidade. Contudo, ter o propósito na formação dialoga com 
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a concepção de Nóvoa (2001, p. 1), ao ressaltar que a formação de professores é algo que se 

estabelece num continuum e, por isto, não se refere somente à formação inicial. 

O percurso desta pesquisa encontrou um ponto muito relevante a respeito da 

afetividade. Tal condição foi incluída como padrão em relação à motivação na escolha pela 

formação docente na área de língua espanhola. No entanto, é importante expandir o aspecto 

para a prática docente em geral. O fato do investimento pessoal estar presente como opção 

para 36 professores não pode ser mensurado como um gerador de ganhos financeiros apenas. 

Há um investimento afetivo que é intrínseco ao trabalho, uma subjetividade na atuação 

profissional. De acordo com Van Veen, Sleegers e Van de Ven (2011, p. 237), o foco em 

processos cognitivo-afetivos contribui para o entendimento das relações entre reforma, 

identidade do professor e os ambientes em que os docentes trabalham. Os autores afirmam 

que as emoções são fatores importantes, pois quando confrontadas com reformas 

educacionais, a identidade profissional do professor é afetada pela mudança.  

A interação humana é característica na profissão docente, e, portanto, o 

envolvimento no trabalho inclui elementos como a valorização, a satisfação, o 

reconhecimento. O retorno positivo é componente transformador. Nessa conjuntura, caso o 

professor se sinta desvalorizado, sobrecarregado, isso repercutirá na sua atuação docente.  

Giddens afirma que, em circunstâncias de incerteza, as noções de confiança e risco 

têm aplicação particular. Este ponto faz ecoar no momento pelo qual os professores de 

espanhol se encontram: a revogação da Lei nº 11.161/2005 abala a segurança e a confiança 

para os profissionais, sejam os já experientes e que possuem o seu diploma como símbolo de 

sua formação acadêmica, sejam os que estão na formação inicial, ou os professores 

universitários e pesquisadores, agentes na formação de professores. A implementação da Lei 

13.415/17 vai contra os investimentos na expansão de vagas nas universidades e a 

possibilidade da saída da língua espanhola no ensino médio de escolas.  

Nesta dissertação, houve uma relação de alteridade entre a pesquisadora e os 

participantes a partir dos seus relatos. Pode-se verificar nas respostas dos colaboradores que o 

lugar do professor de espanhol no espaço educacional requer uma identificação neste contexto 

contemporâneo. A legitimação e a demarcação do espaço profissional são importantes para os 

docentes. A construção da identidade profissional é ressignificada, reelaborada 

constantemente a partir das relações valorativas com outros sujeitos e com outras opiniões, 

porém, cada um de uma forma, já que cada sujeito produz o seu modo de ser docente. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento 

 

Questionário de Pesquisa 
 
Termo de Consentimento 
 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado 
“Professores de espanhol em atuação: aspectos da identidade profissional docente na 
contemporaneidade”, em nível de Mestrado. A pesquisa está sendo conduzida por Cristina Andrade 
dos Santos Passos, aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
Sergipe, e sob orientação do Profº Dr. Vanderlei José Zacchi, docente do PPGL. Este estudo tem por 
objetivo investigar a identidade profissional docente do professor de língua espanhola no contexto 
atual, ao buscar compreender como os professores se veem e se definem em relação ao seu trabalho e 
às condições de sua prática. 
 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário com 29 questões, sendo 20 
perguntas de múltipla escolha e 09 perguntas abertas que abordam acerca da sua formação acadêmica, 
desenvolvimento profissional e atuação docente. Professores de espanhol que lecionem em quaisquer 
níveis de ensino poderão responder às questões, pois consideramos importante identificar os aspectos 
da profissão nas vozes dos próprios docentes. 
 
Os nomes dos participantes serão mantidos em sigilo, assegurando a privacidade na identificação dos 
envolvidos. A referência será feita através de siglas, garantindo o anonimato. Destacamos que os 
riscos da pesquisa são mínimos, uma vez que o participante poderá refletir sobre determinadas 
opiniões e posições de sua trajetória pessoal e profissional. Informamos que o participante não terá 
nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderá deixar de participar ou retirar seu consentimento 
a qualquer momento, sem precisar justificar. 
 
Salientamos que a sua participação não terá benefício direto, porém, é de extrema importância para 
que se possa compreender na atual política educacional, com a revogação da Lei 11.161, como o 
professor de língua espanhola se sente em relação a si, à disciplina e ao contexto do seu exercício 
docente. O participante poderá contribuir para reflexões que considerem fatores internos e externos ao 
local de trabalho.  
 
Estamos à disposição para todo tipo de esclarecimento sobre o trabalho de pesquisa e a sua 
participação. 
 
Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com a pesquisadora Cristina Andrade dos 
Santos Passos, através do e-mail: crisandrade5@yahoo.com.br ou do telefone: (79) 9 9997-6355. 
 
Declaro que entendi o que me foi exposto no Termo de consentimento sobre a minha participação e:  
 
(     ) Concordo em participar da pesquisa 
 
- IR PARA A PRÓXIMA SEÇÃO 
 
Não concordo em participar da pesquisa - SAIR 
 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1wJH5e4q8xgVkgVTV9HToVXlWFBh-hRpuN_unErH_pxE/edit 

 

mailto:crisandrade5@yahoo.com.br
https://docs.google.com/forms/d/1wJH5e4q8xgVkgVTV9HToVXlWFBh-hRpuN_unErH_pxE/edit
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APÊNDICE B 

 

Questionário  

I. Identificação: 
- Nome:  
- Idade:  
- Em qual cidade e estado trabalha:  
- E-mail:  
- Formação acadêmica:  
- Há quanto tempo leciona língua espanhola:  
- Instituição, ano de entrada na graduação e conclusão: 
 
II. Formação Docente: 
1. Na graduação você obteve algum tipo de bolsa? (  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, especifique qual tipo de bolsa e projeto: 
2. Possui outra graduação, além da formação em Letras? (  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, especifique em qual área e o motivo que o(a) levou a cursar outra graduação: 
3. Quais foram as suas principais motivações para escolher a carreira docente em língua espanhola? 
4. Acredita que sua graduação proporcionou a formação necessária para a atividade profissional? Justifique sua 
resposta em caso afirmativo ou negativo. 
 
III. Desenvolvimento Profissional: 
 
5. Iniciou seu exercício docente: 
(   ) Antes mesmo de iniciar a graduação 
(   ) Durante a graduação 
(   ) Somente após a conclusão 
 
6. Atualmente, qual o seu nível mais elevado de educação formal? 
(   ) Superior completo 
(   ) Superior incompleto 
(   ) Especialização incompleta 
(   ) Especialização completa 
(   ) Mestrado incompleto 
(   ) Mestrado completo 
(   ) Doutorado incompleto 
(   ) Doutorado completo 
(   ) Pós-doutorado 
 
7. Pretende seguir seus estudos na área acadêmica? 
(   ) Sim (   ) Não 
 
8. Ao considerar a sua formação inicial e a atuação como professor(a) de LE, você acredita que sua identificação 
com a profissão tenha passado por alguma reavaliação ou mudança? O que contribuiu para 
isto? 
 
9. Já participou ou tem participado de cursos de aperfeiçoamento, capacitação, extensão, conferências ou 
seminários? 

Em qual período estava na graduação ou quanto tempo 
após o término: 

Em caso afirmativo ou negativo, justifique sua 
resposta: 
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(   ) Sim, cursos oferecidos por competências públicas. 
(   ) Sim, cursos oferecidos por competências privadas. 
(   ) Não. 
 
10. Acredita que o interesse em participar em cursos de formação continuada pode ocorrer: 
(   ) Como investimento pessoal 
(   ) Por indicação/orientação de órgãos públicos e/ou privados 
(   ) Porque há a possibilidade de progressão financeira 
(   ) Não possuo interesse para o meu desenvolvimento profissional 
 
11. Para você, qual a principal dificuldade para participar em cursos de formação continuada? 
(   ) Horários não compatíveis com o(s) meu(s) horário(s) de trabalho. 
(   ) Falta de apoio do gestor e/ou empregador. 
(   ) Os cursos têm custo financeiro e não tenho condições de pagá-los. 
(   ) Não tenho tempo devido às responsabilidades pessoais. 
(   ) Alguns cursos exigem pré-requisitos que não possuo (por exemplo, qualificações, experiência). 
(   ) Outros. Especifique a seguir: 
 
IV. Atuação Profissional Docente: 
 
12. Com a Reforma do Ensino Médio, o espanhol deixou de ser disciplina obrigatória no currículo, colocando o 
inglês como única língua estrangeira a ser estudada pelo aluno obrigatoriamente. Ao considerar esse contexto, 
como defende a importância do ensino da língua espanhola no Brasil? 
 
13. Em quais níveis de ensino você leciona? (Possível marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Ensino Básico - Fundamental. 
(   ) Ensino Básico - Médio. 
(   ) Ensino Superior - Graduação. 
(   ) Ensino Superior - Pós-graduação (especialização) 
(   ) Ensino Superior - Pós-graduação (mestrado e/ou doutorado). 
Outros. Especifique a seguir: 
 
14. Em quais tipos de instituições exerce a docência? (Possível marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Escola de ensino privado. 
(   ) Escola de ensino público. 
(   ) Ensino técnico. 
(   ) Instituição de ensino superior pública. 
(   ) Instituição de ensino superior privada. 
 
15. A que atribui o fato de não lecionar em outros níveis no momento? 
(   ) Falta de pré-requisitos (como formação em pós-graduação: mestrado e/ou doutorado). 
(   ) Não tenho perspectiva de ampliar a carga horária na carreira profissional docente. 
(   ) Falta de tempo para dedicar aos estudos para concursos públicos. 
(   ) Não tenho interesse em lecionar em nível diferente. 
 
16. Quantos alunos têm aproximadamente no total? 
(   ) Até 30. 
(   ) De 31 a 50. 
(   ) De 51 a 100. 
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(   ) De 101 a 200. 
(   ) Mais de 200. 
 
17. Qual a sua carga horária semanal atuando em sala de aula? 
(   ) De 01 a 20 horas-aula 
(   ) De 21 a 39 horas-aula 
(   ) 40 horas-aula 
(   ) Mais de 40 horas-aula 
 
18. Qual é a sua situação funcional atualmente? (Possível marcar mais de uma alternativa) 
(   ) Cargo de Provimento Efetivo (concursado) 
(   ) Contrato temporário 
(   ) Emprego na iniciativa privada 
(   ) Outros. Especifique: 
 
19. Quanto tempo possui de aula por turma? 
 
(   ) 50 minutos em uma aula semanal 
(   ) 50 minutos em duas aulas semanais 
(   ) 1 hora e 40 minutos em uma aula semanal 
(   ) 1 hora e 40 minutos em duas aulas semanais 
(   ) Outros. Especifique: 
 
20. Em quantas instituições você trabalha atualmente? 
 
(   ) 1 
(   ) 2 
(   ) 3 
(   ) 4 ou mais 
 
21. Qual a principal dificuldade como professor(a)? (Possível marcar mais de uma alternativa). 
 
(   ) O desinteresse dos alunos na disciplina. 
(   ) O relacionamento no ambiente de trabalho. 
(   ) Desenvolver atividades integradas à tecnologia digital. 
(   ) Aplicar propostas do material didático. 
(   ) A atuação dos alunos no cotidiano da sala de aula. 
(   ) Outros. Especifique: 
 
22. Você leciona aulas de outra disciplina, além da língua espanhola?  
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
 
 
 
 

Em caso afirmativo, especifique qual e o motivo: 
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23. Qual a importância que você atribui para o uso no seu dia a dia profissional as ações a seguir? (Enumere de 
acordo com a atribuição dada, sendo 1 a ação mais importante e 4 a menos importante). 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
24. Normalmente, qual o número estimado de horas que você dedica para as seguintes atividades em sua rotina 
diária? (Enumere de acordo com o tempo, sendo 1 para o maior nº e 4 para o menor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. No momento, ser professor(a) de espanhol oferece realização profissional? 
 
(   ) Sim, representa uma conquista pessoal. 
(   ) Não, é uma profissão pouco reconhecida pela sociedade. 
(   ) Sim, é uma profissão de prestígio. 
(   ) Não, sinto-me desvalorizado (a). 
 
26. Você discute sua prática profissional com outros(as) professores(as) de língua espanhola? Como ocorre? 
 
27. Quais materiais didáticos são fundamentais no seu planejamento, quais atividades são priorizadas e por quê? 
 
Com relação ao trabalho com o ensino da língua espanhola, 
 
28a. qual a importância que os alunos atribuem à disciplina? 
 
28b. como os gestores/empregadores entendem e consideram? 
 
28c. como os professores de outras disciplinas se posicionam? 
 
28d. como é identificada a profissão pelo mercado de trabalho? 
 
29. Como você avalia a importância da participação de professores(as) em organizações, como sindicatos, 
associações de professores, partido político? 
 
Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1wJH5e4q8xgVkgVTV9HToVXlWFBh-hRpuN_unErH_pxE/edit 
 
 

1                 2                   3                    4 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

Leitura profissional 
 
Ler livros didáticos 
 
Sites em LE 
 
Blogs, redes sociais 

Preparar aulas 
 
Corrigir provas/tarefas 
 
Assunto administrativo 
 
Atividades acadêmicas 

1                 2                   3                    4 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wJH5e4q8xgVkgVTV9HToVXlWFBh-hRpuN_unErH_pxE/edit
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APÊNDICE C 
 

Gráficos relacionados às questões de múltipla escolha 
 

Questão 1 

 
 

Questão 2 

 
 

Questão 5 
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