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RESUMO 

DISCURSO, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E POLÍTICA DE ENSINO DE 

ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA NO LIVRO DIDÁTICO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

Marcus Vinícius da Silva 

 

Orientador: Professor Doutor Antonio Francisco de Andrade Júnior 

 

 

Resumo da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras 

Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGLEN, como quesito para obtenção 

do Título de Mestre em Letras Neolatinas (Estudos Linguísticos Neolatinos – Opção Língua 

Espanhola). 

 

Está dissertação dedica-se à discussão sobre o discurso de abertura à pluralidade linguístico-

cultural no livro didático de língua espanhola Entre Líneas aprovado no Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD 2017 de Ensino Fundamental. Além disso, pretende adentrar as 

discussões atravessadas pelas ideologias linguísticas que norteiam a elaboração dessa coleção 

didática utilizada na escola pública brasileira. O referencial teórico parte de reflexões de autores 

do campo da Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2005); (BAGNO, 2005, 

2007); (ZILLES, 2015); (MENDES, 2013), da Análise do Discurso de linha francesa 

(PÊCHEUX, 1990); (ORLANDI, 1989, 1996, 2006, 2009); (GUIMARÃES, 2000) e das 

Políticas Linguísticas (COOPER, 1997 [1989]); (CALVET, 2002, 2007); (DEL VALLE, 

2007); (LAGARES, 2010, 2012), dentre outros. Para tanto, foi necessário criar dois 

movimentos analíticos para discutir o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural na 

obra analisada. Sendo assim, o primeiro gesto de análise teve como intuito a constituição de um 

mapeamento geral sobre a organização desta coleção, e o segundo gesto teve como finalidade 

a análise linguístico-discursiva de textos e atividades presentes no livro do aluno, a fim de nos 

aprofundarmos nas categorias analíticas elencadas ao longo da dissertação. A partir dos dois 

movimentos analíticos, pôde-se perceber que existe uma tensão de movimentos pendulares que 

tendem ora à abertura e ora ao fechamento em relação à pluralidade linguístico-cultural, com 

maiores incidências de práticas de fechamento em relação ao funcionamento da língua 

espanhola. Segundo as autoras Daher, Freitas e Sant’Anna (2013), o livro didático vai além de 

um mero apoio, uma vez que influencia e dita o que será aprendido, pois é uma produção 

vinculada a valores, a posições ideológicas, a visões de língua, de ensino de língua, de aluno, 

de professor e ao papel das línguas estrangeiras na escola. Por fim, é importante ressaltar que a 

pesquisa tem estreita relação com a prática docente, uma vez que se vincula a preocupações que 

orientam as atividades de ensino. 

Palavras-chave: Análise do Discurso, Sociolinguística Educacional, Políticas Linguísticas, 

Livro Didático, Espanhol Língua Estrangeira.  
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RESUMEN 

DISCURSO, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E POLÍTICA DE ENSINO DE 

ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA NO LIVRO DIDÁTICO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Marcus Vinícius da Silva 

 

Orientador: Professor Doutor Antonio Francisco de Andrade Júnior 

 

 

Resumen da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras 

Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGLEN, como quesito para obtenção 

do Título de Mestre em Letras Neolatinas (Estudos Linguísticos Neolatinos – Opção Língua 

Espanhola). 

 

Esta investigación se dedica a la discusión sobre el discurso de abertura a la pluralidad 

lingüístico- cultural en el libro didáctico de lengua española Entre Líneas aprobado en Programa 

Nacional de Libro Didáctico – PNLD 2017 de Enseñanza Fundamental. Además de adentrar en 

las discusiones atravesadas por las ideologías lingüísticas que nortean la elaboración de esa 

colección didáctica en la escuela pública brasileña. El  referencial teórico parte de reflexiones 

de autores del campo de la Sociolingüística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2005); 

(BAGNO, 2005, 2007); (ZILLES, 2015); (MENDES, 2013), del Análisis de Discurso de línea 

francesa (PÊCHEUX, 1990); (ORLANDI, 1989, 1996, 2006, 2009); (GUIMARÃES, 2000) y 

de las Políticas Lingüísticas (COOPER, 1997 [1989]); (CALVET, 2002, 2007); (DEL VALLE, 

2007); (LAGARES, 2010, 2012), entre otros. Por lo tanto, fue necesario crear dos movimientos 

analíticos para discutir el discurso de abertura a la pluralidad lingüístico-cultural en la obra 

analizada. Así siendo, el primero gesto de análisis tuve como intuito la constitución de un 

mapeo general sobre la organización de esta colección, y el segundo gesto tuve como finalidad 

el análisis lingüístico-discursivo de textos y actividades presentes en el libro del alumno, a fin 

de profundizar las categorías analíticas hechas a lo largo de esta disertación. A partir de los dos 

movimientos analíticos, se pudo ver que existe una tensión de movimientos pendulares que 

tienden a abrirse y a cerrarse en relación a la pluralidad lingüístico-cultural, con mayores 

incidencias de prácticas de cierre en relación al funcionamiento de la lengua española. Según  

las autoras Daher, Freitas e Sant’Anna (2013), el libro didáctico va mucho más allá de un simple 

apoyo, sino que influencia y dicta lo que será aprendido, pues es una producción vinculada a 

valores, a posiciones ideológicas, a visiones de lengua, de alumno, de profesor ,y al papel de 

las lenguas extranjeras en la escuela. Por fin, es importante resaltar que la investigación tiene 

estrecha relación con la práctica docente, una vez que se vincula a preocupaciones que orientan 

las actividades de enseñanza.  

Palabras-clave: Análisis de discurso, Sociolingüística Educacional, Políticas Lingüísticas, 

Libro didáctico, Español Lengua Extranjera.   
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ABSTRACT 

DISCURSO, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E POLÍTICA DE ENSINO DE 

ESPANHOL - LÍNGUA ESTRANGEIRA NO LIVRO DIDÁTICO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Marcus Vinícius da Silva 

 

Orientador: Professor Doutor Antonio Francisco de Andrade Júnior 

 

 

Abstract da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras 

Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PPGLEN, como quesito para obtenção 

do Título de Mestre em Letras Neolatinas (Estudos Linguísticos Neolatinos – Opção Língua 

Espanhola). 

 

This dissertation is dedicated to the discussion about the opening speech to the linguistic-

cultural plurality in the Spanish language textbook “Entre Líneas” approved in the National 

Textbook Program - PNLD 2017 of Elementary School. In addition, it intends to enter the 

discussions crossed by the linguistic ideologies that guide the elaboration of this didactic 

collection adopted by the Brazilian public school. The theoretical framework comes from 

reflections by authors from the field of Educational Sociolinguistics (BORTONI-RICARDO, 

2005); (BAGNO, 2005, 2007); (ZILLES, 2015); (MENDES, 2013), from the French Discourse 

Analysis (PÊCHEUX, 1990); (ORLANDI, 1989, 1996, 2006, 2009); (GUIMARÃES, 2000) 

and Language Policies (COOPER, 1997 [1989]); (CALVET, 2002, 2007); (DEL VALLE, 

2007); (LAGARES, 2010, 2012), among others. Therefore, it was necessary to create two 

analytical movements to discuss the discourse of openness to linguistic-cultural plurality in the 

analysed work . Thus, the first gesture of analysis aimed at constituting a general mapping of 

the organization of this collection, and the second gesture aimed at the linguistic-discursive 

analysis of texts and activities in the student's book, in order to deepen in the analytical 

categories listed throughout the dissertation. From both analytical movements, it could be seen 

that there is a tension of pendulum movements that tend sometimes to open and sometimes to 

close in relation to linguistic-cultural plurality, with greater incidence of closing practices in 

relation to the functioning of the Spanish language. According to the authors Daher, Freitas and 

Sant'Anna (2013), the textbook goes beyond mere support, since it influences and dictates what 

will be learned, as it is a production linked to values, ideological positions, views of others 

language, language teaching, pupil, teacher and the role of foreign languages in school. Finally, 

it is important to emphasize that the research is closely related to teaching practice, since it is 

linked to concerns that guide teaching activities. 

 

Keywords: Discourse Analysis, Educational Sociolinguistics, Linguistic Policies, Didactic  

Book, Spanish as Foreign Language. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Letras Neolatinas – PPGLEN, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, filia-se à 

perspectiva teórica da Análise do Discurso (doravante AD) de linha francesa proposta por 

Michel Pêcheux (1990), na França, e introduzida no Brasil, sobretudo, a partir dos trabalhos de 

Eni Orlandi (1989, 1996, 2006, 2009). 

 Esta investigação também propõe uma perspectiva transdisciplinar nos estudos 

linguísticos, uma vez que a constituição do seu dispositivo teórico-analítico perpassa uma 

(inter)relação entre teorias da linguagem, ou seja, uma (inter)relação entre os estudos da Análise 

do Discurso, da Sociolinguística Educacional e das Políticas Linguísticas, com vistas a discutir 

e refletir sobre o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural no livro didático de 

língua espanhola do ensino fundamental. 

Nesse sentido, tem-se como objetivo geral analisar as contradições constitutivas do 

discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural contidas no livro didático Entre Líneas 

de língua espanhola do Ensino Fundamental aprovado no Programa Nacional do Livro Didático 

(doravante PNLD), considerando que todo discurso para AD se constitui em um movimento 

discursivo que se desenvolve em meio à contradição. 

De acordo com Orlandi (2005) pode-se dizer que o livro didático não é apenas um 

material pedagógico cujo objetivo principal é transmissão de informações, mas sim um 

importante instrumento linguístico que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua, 

pela história e pela ideologia, gerando, assim um espaço complexo de disputas no processo de 

constituição dos sujeitos, dos discursos e da produção de sentidos, e não meramente transmissão 

de conteúdos escolares. 

Isso é o que corroboram as pesquisadoras Daher, Freitas e Sant’Anna (2013) quando 

refletem discursivamente sobre a importância do livro didático no contexto educacional 

brasileiro, no qual, muitas vezes, é considerado apenas como um simples material de apoio 

didático e pedagógico. No entanto, as autoras nos aclaram que o livro didático é responsável 

por influenciar e ditar o que será aprendido no ambiente escolar, pois é uma produção vinculada 

a valores, posições ideológicas, visões de língua, ensino de língua, aluno, professor e papel de 

ensino de línguas estrangeiras na escola pública brasileira. 
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Nesse sentido, de acordo com Mendonça (2004), os livros didáticos são importantes 

mecanismos que materializam políticas de abertura ou de fechamento em relação ao processo 

de ensino e aprendizagem de línguas na escola, visto que podem reforçar valores linguísticos 

equivocados sobre o funcionamento das línguas na sociedade. 

 Outrossim, a autora nos aclara que quando os livros didáticos são permeados e 

constituídos por políticas de fechamento se tornam mecanismos de controle do discurso e do 

sujeito e, consequentemente, mecanismos do controle do funcionamento da língua em 

diferentes contextos históricos e sociais. Em outras palavras: 

 
Essas políticas de fechamento agem contra a heterogeneidade e 

imprevisibilidade do discurso. Principalmente, elas estão na 

convergência de três desses mecanismos: disciplina, sistema de 

apropriação de conhecimento e sociedade de discurso. Pode-se 

dizer que há discursos sobre língua autorizados, produzidos por 

sujeitos autorizados (que constituem uma sociedade de discurso) 

que são os formadores de opinião; esses interferem na imagem que 

a sociedade faz da língua e, como autorizados, adentram pelo 

sistema de apropriação do conhecimento, neste caso, a escola (via 

livros didáticos, aulas pela TV, jornais, palestras etc.), direcionando 

o trabalho do professor — veja que também o professor faz parte 

dessa sociedade de discurso, mas num degrau inferior na hierarquia 

por ela constituída. Direcionando o trabalho do professor, esses 

formadores de opinião (ou sociedade de discurso) instituem o que 

deve ser a disciplina Língua Portuguesa, como ela deve ser 

ministrada, excluindo de seus domínios formas outras de conceber a 

língua e lidar com ela. (MENDONÇA, 2004, p. 244). 

 

 

Portanto, é perceptível, que os livros didáticos podem se configurar como importantes 

instrumentos ideológicos de usos das línguas, trazendo políticas de fechamento em relação ao 

aspectos socioculturais de funcionamentos das línguas em diferentes contextos históricos e 

sociais, evidenciando a perpetuação de estereótipos sobre as línguas e seus usos na sociedade. 

 Nesse acepção, partimos do pressuposto de que os livros didáticos aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didádico (PNLD) possuem uma adesão ao discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural de constituição da língua espanhola, evidenciando possíveis 

políticas de abertura à pluralidade linguístico-cultural, em virtude dos critérios de seleção nos 

editais nos últimos anos que contemplam a incorporação de aspectos socioculturais do 

funcionamento da língua.  
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Sendo assim, nossa pergunta de análise desenha-se a partir do discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural materializado nessas coleções, visto que entendemos que o livro 

didático de língua espanhola é constantemente atravessado e constituído por uma rede 

parafrástica, ancorada nos diversos documentos que regem a educação brasileira (PCN-LE, 

OCEM, edital PNLD), pois para a AD o sujeito não é centro de origem de sentido e nem dono 

do dizer.  

Nesse sentido, acreditamos que o livro didático é constituído como um espaço 

privilegiado de disputa de sentidos e, consequentemente, um espaço de disputas ideológicas 

que apresenta contradições constitutivas do discurso. Nossa pergunta de análise configura-se a 

partir do seguinte questionamento: o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural do 

funcionamento da língua espanhola presente no manual do professor do livro didático analisado 

é implementado ao longo das atividades propostas no livro do aluno? 

 Nossa hipótese é que, embora o livro didático Entre Líneas de língua espanhola, 

aprovado no PNLD (2017) do Ensino Fundamental, se apresente com um discurso de abertura 

à pluralidade linguístico-cultural no manual do professor, sobretudo, na sua fundamentação 

teórica de língua(gem), existem diversas vozes que serão apagadas e silenciadas no livro do 

aluno, o que nos mostrará que o discurso é constitutivamente atravessado pela contradição. 

Para dar sustentação a esta análise, bem como discutir a (inter)relação entre as teorias 

de linguagem que estamos propondo nesta investigação, tornou-se necessário percorrer 

caminhos teóricos a fim de estabelecer conceitos produtivos e elaborar um dispositivo teórico 

pertinente ao nosso objetivo de estudo. 

Em relação à metodologia de pesquisa adotada neste trabalho, convém esclarecer que 

diferentemente de outras teorias de linguagem, a AD possibilita um outro lugar de descrição e 

interpretação, visto que se dedica à análise das posições-sujeito assumidas, bem como das 

imagens e lugares estabelecidos a partir da constituição de regularidades discursivas que 

emergem na materialidade linguística. Nas palavras de Orlandi (2009) busca-se realizar uma 

exaustiva compreensão dos fenômenos discursivos por meio do dispositivo analítico. 

Pode-se dizer que a AD é um campo de investigação que não possui uma metodologia 

pronta e acabada como outras teorias de linguagem. Ao mobilizar as noções teóricas dos estudos 

discursivos, o analista do discurso estará ao mesmo tempo elaborando os dispositivos teórico-

analíticos que dinamizarão sua análise.  
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No primeiro capítulo da dissertação, optamos por propor um percurso teórico de forma 

a introduzir, brevemente, uma reflexão em torno do campo de estudos da AD e da 

Sociolinguística Educacional por meio de um panorama histórico da constituição e do 

desenvolvimentos de ambas as áreas, com vistas a demonstrar a (inter)relação existente entre 

suas linhas de pesquisa no dispositivo teórico-analítico da nossa investigação. 

Além disso, mobilizaremos alguns conceitos da AD a fim de conceituar teoricamente a 

inscrição desta investigação nesta linha de pesquisa, a qual tem se destacado no âmbito dos 

estudos linguísticos pelo grande número de pesquisadores e pelo grande número de produções 

acadêmicas (GREGOLIN, 2003); (FANJUL, 2008); (MARIANI, 1998); (ORLANDI, 1989, 

1990, 1996, 2003, 2007b, 2009).   

Somando-se a isso, também nos debruçaremos na perspectiva da Sociolinguística 

Educacional (MOLLICA, 2003); (BORTONI-RICARDO, 2005); (BAGNO, 2005, 2007); 

(ZILLES, 2015); (MENDES, 2013), com o intuito de demonstrar um diálogo discursivo 

produtivo entre o entendimento da AD, da Sociolinguística Educacional e das Políticas 

Linguísticas sobre fenômeno de variação linguística, bem como sua relação com o ensino e 

aprendizagem de línguas na educação básica brasileira. 

No segundo capítulo, daremos continuidade à sustentação teórica da nossa pesquisa, 

bem como também discutiremos sobre a (inter)relação de teorias linguísticas constitutivas do 

nosso dispositivo teórico-analítico. Sendo assim, neste capítulo, partimos de reflexões do 

campo de estudos das Políticas Linguísticas (COOPER, 1997 [1989]); (CALVET, 2002, 2007); 

(DEL VALLE, 2007); (LAGARES, 2010, 2012), a fim de esclarecer terminologias teóricas 

específicas da área e adentrar nas discussões conceituais vinculadas a este campo de 

investigação. 

Nesse contexto, temos como objetivo estabelecer discussões do âmbito discursivo sobre 

questões relacionadas ao ensino de língua espanhola e sua relação tensiva com o Estado, 

adentrando nas questões imbricadas na política e no planejamento linguístico, com a finalidade 

de compreender os processos ideológicos relacionados ao ensino de Espanhol no Brasil, que 

são atravessados por ideologias linguísticas e  por formas de controle discursivo, ligadas à  

memória discursiva das políticas de  ensino de línguas  estrangeiras em nosso contexto. 

No terceiro capítulo, respectivamente, nos debruçaremos em compreender as relações 

tensivas e contraditórias em torno do discurso de abertura à pluralidade linguística e cultural no 

livro didático de espanhol do ensino fundamental. Para tanto, recorremos à memória discursiva 

da implementação e oficialização do ensino de línguas estrangeiras no Brasil por meio de um 
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panorama histórico da implementação da língua espanhola no Programa Nacional do Livro 

Didático (doravante PNLD).  

Entretanto, é importante esclarecer que nosso interesse neste capítulo não é estabelecer 

uma cronologia (FOUCAULT, 1984) dos processos de implementação do ensino de línguas por 

meio do PNLD, mas sim compreender as práticas discursivas instituídas pelas relações de saber-

poder nas políticas de ensino de línguas em dados momentos históricos brasileiros. Além disso, 

apresentaremos o livro didático Entre Líneas e definiremos as categorias analíticas que nos 

darão base para abordá-lo. 

No quarto capítulo, nos ocuparemos de mostrar o primeiro movimento de análise por 

meio da constituição de um mapeamento geral sobre a organização do livro didático Entre 

Líneas do Ensino Fundamental, bem como os principais gêneros discursivos utilizados na 

composição da coleção didática, o detalhamento das origens dos textos na sua constituição 

linguística e cultural – elementos este que constituem o complexo processo de ensino e 

aprendizagem de língua espanhola na educação básica.  

É importante recordar que este primeiro movimento de análise, por meio do 

mapeamento geral, nos possibilitará discutir categorias discursivas que serão mobilizadas para 

análise da coleção didática escolhida, bem como nos dará pistas para compreender os 

mecanismos do discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural materializados nesta obra 

didática de língua espanhola. 

Por fim, no quinto capítulo, nos debruçaremos sobre o segundo movimento de análise 

livro didático de língua espanhola que compõe nossa investigação. Para tanto, nos 

aprofundaremos nas categorias elencadas para essa análise, refletindo sobre os procedimentos 

de padronização ou de heterogeneização no ensino de língua espanhola, aspectos relacionados 

ao silenciamento/apagamento das relações (inter)culturais, questões de representação de 

alteridade na língua espanhola, imbricações tensivas entre o estar dentro ou fora da norma 

privilegiada, além de discutir a respeito do lugar de fala e das condições de produção dos 

discursos. 

Portanto, convém ainda salientar que esta investigação tem estreita relação com a prática 

docente, uma vez que se vincula a preocupações e reflexões que orientam as atividades de 

ensino, as políticas de ensino de línguas e a memória discursiva do ensino de língua espanhola 

no Brasil ao longo dos anos.  
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CAPÍTULO I-   ENTRE A ANÁLISE DO DISCURSO E A 

SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL - UM PERCURSO TEÓRICO 

Neste primeiro capítulo apresentaremos o referencial teórico da constituição da nossa 

pesquisa, o qual servirá de base para o desenvolvimento desta investigação, para a discussão e 

análise. Para tanto, inicialmente, neste capítulo, fizemos subdivisões para podermos introduzir 

uma reflexão em torno do campo de estudos da  Análise do Discurso de linha francesa e da 

Sociolinguística Educacional por meio de um panorama histórico do desenvolvimento de ambas 

as teorias, abordando tanto questões teóricas das suas constituições, como também seus 

processos históricos como teorias da linguagem, com vistas a demonstrar a (inter)relação 

existente entre estas linhas de pesquisa no dispositivo teórico-analítico da nossa investigação. 

 

1.1. Algumas considerações sobre a Análise do Discurso 

 

 

O livro didático é um instrumento que se constitui em um espaço discursivo privilegiado 

e atravessado por diferentes formações discursivas e formações ideológicas, o que o torna assim 

um lugar privilegiado de manifestação de discursos e de conflitos ideológicos. Por isso, faz-se 

necessário, em primeiro lugar, expor, em linhas gerais, um pouco dessa teoria à qual nos 

filiamos.  

A Análise do Discurso de linha francesa1 surge na década de 60, em um momento 

político conturbado na França, o qual coincide com o auge do Estruturalismo e, por isso, 

também se constituiu como uma teoria de linguagem perturbadora nesse contexto político e 

teórico, uma vez que tanto seus fundadores quanto influenciadores pertenceram ao Partido 

Comunista Francês (PCF), ligado diretamente ao Marxismo, que protagonizava as reflexões e 

discussões teórico-filosóficas da época. 

Por esse ângulo, depreende-se que a AD é uma teoria constituída de múltiplos olhares, 

visto que recebe contribuições de diversos pensadores das ciências humanas e sociais, tais como 

Althusser, Saussure, Marx, Freud, Lacan, Foucault e Bakhtin. Não à toa, a obra do seu principal 

fundador, Michel Pêcheux, produz o cruzamento dessas referências teóricas. 

  

  

                                                           
1 Faz-se necessário aqui especificar e delimitar o escopo do nosso quadro teórico, pois o termo Análise do Discurso 

também abarca outras vertentes teóricas, cujas bases epistemológicas diferenciam-se da escola francesa.   
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 Sendo assim, a AD se constitui como uma teoria de entremeio2, na qual se promove um 

encontro entre diferentes campos do conhecimento, como a linguística, o materialismo histórico 

e a psicanálise, o que faz essa teoria discursiva pensar e articular o sistema linguístico com as 

condições históricas da língua em uso, por meio das condições de produção desses discursos.  

Gregolin (2003) aponta quatro nomes essenciais na constituição da AD ao longo do 

tempo: 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da AD derivada 

de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser com sua 

releitura das teses marxistas; Foucault com a noção de formação 

discursiva, da qual derivam vários outros conceitos (interdiscurso; 

memória discursiva; práticas discursivas); Lacan e sua leitura das 

teses de Freud sobre o inconsciente, com a formulação de que ele é 

estruturado como uma linguagem; Bakhtin e o fundamento dialógico 

da linguagem, que leva a AD a tratar da heterogeneidade constitutiva 

do discurso (GREGOLIN, 2003, p. 25). 

 

Portanto, entende-se que a AD contempla a ideia de descontinuidade, visto que é uma 

teoria de entremeio que tem recebido muitas contribuições e reformulações conceituais ao longo 

do tempo. Pode-se dizer inclusive que a AD possui três fases ao longo da sua constituição como 

teoria discursiva no âmbito dos estudos de linguagem.  

A primeira fase pode ser caracterizada por estar atrelada à ideologia, uma vez que teve 

bastante influência dos escritos do autor Althusser. O sujeito nessa fase é visto como 

atravessado pela ideologia e como assujeitado à máquina discursiva do Estado.  

A segunda fase se caracteriza pela constatação da existência do Outro no discurso e pelo 

empréstimo da noção de formação discursiva de Foucault3, que fragiliza a ideia de máquina 

discursiva apresentada no primeiro momento da AD. Ademais, é nessa fase que outros 

conceitos também emergem, tal como a noção de memória discursiva. 

                                                           
2 A noção de disciplina de entremeio é advogada por Orlandi (1996), uma vez que a constituição da AD como 

teoria da discursividade se dá às margens das chamadas ciências humanas. Nas palavras de Orlandi (1996) “a AD 

produz um outro lugar de conhecimento com sua especificidade. Não é mera aplicação da linguística sobre as 

ciências sociais e vice-versa” (ORLANDI, 1996, p. 24). 

 
3 É importante esclarecer aqui que as noções de formação discursiva para Foucault e Pêcheux são diferentes. Sendo 

assim, para Foucault a noção de formação discursiva é entendida como “uma lei de série, princípio de dispersão e 

de repartição dos enunciados que define as regularidades que validam os seus enunciados constituintes, isto é, um 

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma época 

dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou lingüística dada, as condições de exercício da função 

enunciativa” (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 45).  Já para Pêcheux (2009 [1975]), a formação discursiva é o que 

pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 

um programa, etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura dada. 
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 Já na terceira fase, outras questões começam a ser pensadas e refletidas, dentre elas a 

noção de heterogeneidade discursiva4, que também desestabiliza o pensamento de que o 

discurso é homogêneo no funcionamento da língua.  

Nesse sentido, percebe-se que a AD surge com o intuito de integrar as reflexões do 

campo da linguística aos aspectos da constituição do sujeito e da história, relacionando assim o 

funcionamento da língua à exterioridade da linguagem.  

O discurso se constitui, no quadro teórico da AD5, como um acontecimento, marcado 

pela tensão entre o repetível e o irrepetível, entre a singularidade do ato enunciativo e as suas 

determinações históricas. Por isso, a língua não é uma estrutura totalmente fechada em si 

mesma, sem falhas e equívocos, a língua é assim condição de possibilidade do discurso 

(ORLANDI, 2007a, p. 22). 

 Em vista disso, é interessante ressaltar, segundo Gregolin (2003), que no Brasil, a AD 

vem se consolidando desde o final dos anos de 1970 e, atualmente, se configura como um dos 

campos de estudos da linguagem com maior quantidade de pesquisadores no Brasil6. Tais 

pesquisadores se dedicam à investigação dos diversos aspectos linguísticos, históricos e 

ideológicos da constituição do discurso e do sujeito na sociedade contemporânea. 

 

1.1.1 Pesquisa em Análise do Discurso: uma abordagem de entremeio 

 

A AD, como mencionado na seção anterior, é uma vertente teórica dos estudos da 

linguagem que se ocupa em pesquisar e refletir sobre as relações constitutivas entre língua, 

discurso e ideologia. Sendo assim, a AD parte da ideia de que a materialidade específica da 

ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua, o que faz essa teoria 

discursiva se constituir no entremeio, na relação existente entre língua-discurso-ideologia. 

 Essa relação liga-se ao fato de que, como diz Pêcheux (1975), não há discurso sem 

sujeito e não há sujeito sem ideologia, uma vez que o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia e é assim que a língua se constitui como sentido (ORLANDI, 1999, p.17). 

  

                                                           
4 Segundo Authier-Révuz (2004), o conceito de heterogeneidade discursiva pode ser caracterizado como a presença 

de discursos “outros” na fala do enunciador. 

 
5 É importante relembrar que a noção de discurso pode ser entendida de diferentes formas por outras correntes 

linguísticas, assim sendo, entendemos o discurso como efeitos de sentido(s) entre interlocutores. 

 
6 Essa informação está disponível em: http://anpoll.org.br/gt/analise-do-discurso/. Acesso em 02 de abril de 2019. 

http://anpoll.org.br/gt/analise-do-discurso/
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Dessa forma, compreende-se que o discurso é o lugar privilegiado de disputas 

ideológicas, pois é onde há uma relação tensiva entre diferentes posicionamentos ideológicos e 

onde se pode verificar a relação existente entre língua e ideologia, além de se verificar o 

funcionamento discursivo dos efeitos de sentidos que são gerados por meio dos enunciados. 

Segundo Mariani (1998), a AD se ocupa em compreender discursivamente os modos de 

inscrição histórica e as posições do sujeito no processo de produção de sentidos: 

 

Para tanto, o fundador da AD, Michel Pêcheux, propôs articular três 

regiões do saber: o materialismo histórico, enquanto teoria das 

formações sociais e suas transformações; a linguística, enquanto 

teoria dos processos não subjetivos de enunciação e a teoria do 

discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. Estas três regiões, ainda de acordo com Pêcheux, são 

atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade de 

natureza psicanalítica (MARIANI, 1998, p. 23). 
 

 

 Desse modo, como pode-se perceber, a AD se constitui no entre-lugar das ciências 

humanas e da linguagem, trabalhando com a memória e a constituição da subjetividade, de tal 

forma que o analista do discurso tem como objetivo identificar de que maneira o imaginário 

cria ancoragem no processo discursivo. O discurso é, assim, uma forma de materialização em 

que o sujeito é atravessado pela ideologia e a língua é um processo que perpassa as diversas 

esferas da sociedade (PÊCHEUX, 1990, p. 82). 

Nas palavras de Orlandi (1999, p. 15), o discurso pode ser definido como uma elocução 

em fluxo, visto que, etimologicamente, a palavra discurso tem em si a ideia de curso, de 

percurso, de correr por, de movimento. O discurso configura-se, desse modo, assim como 

palavra em movimento, como prática de linguagem e interação social. 

Outrossim, o pensamento de Orlandi (2009) nos leva a refletir que o discurso é 

determinado pelas formações ideológicas e discursivas, visto que “as palavras mudam de 

sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas ‘tiram’ seu sentido dessas 

posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem” 

(ORLANDI, 2009, p.42-43). 

Dessa maneira, a AD é um campo de investigação que não possui uma metodologia 

pronta e acabada como outras teorias linguísticas. Ao mobilizar os elementos constitutivos do 

seu quadro teórico, o analista do discurso estará ao mesmo tempo elaborando os dispositivos 

teóricos-analíticos que dinamizarão a análise. Pode-se dizer, então, que o objeto discursivo e os 

efeitos de sentido vão se constituindo à medida que a teoria vai sendo trabalhada, pois para a 

AD, teoria e metodologia caminham juntas e de forma complementar, sempre lado a lado. 
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É imprescindível mencionar também que a metodologia para a AD não se reduz 

simplesmente a uma leitura horizontal e superficial do objeto a ser pesquisado, ou seja, uma 

leitura com o intuito de observar o que o texto/discurso diz na linearidade. Em uma análise 

discursiva, se faz uma apreciação em profundidade, que é possibilitada pela descrição e pela 

interpretação, examinando-se, por exemplo, as posições-sujeito assumidas, as imagens e 

lugares estabelecidos a partir da constituição de regularidades discursivas demonstradas nas 

materialidades linguísticas. 

 Nesse contexto, entende-se que os estudos e pesquisas em AD, de maneira geral, 

possuem um caráter interpretativo, buscando investigar o objeto de reflexão da pesquisa em seu 

contexto sócio-histórico na tentativa de compreender o(s) sentido(s) que os sujeitos lhe 

atribuem. Em linhas gerais, busca-se realizar uma exaustiva compreensão dos fenômenos 

discursivos por meio do dispositivo analítico (ORLANDI, 2009, p. 62), observando os efeitos 

de memória, as ideologias, as heterogeneidades, os não ditos e/ou os já ditos. 

Pode-se dizer, ainda, que as palavras para a AD podem mudar conforme a situação em 

que são utilizadas e conforme o lugar e a posição social ocupados pelo sujeito que fala 

(MARIANI, 1998, p.108), pois o discurso se constrói em uma cadeia discursiva histórica e 

social, atravessada por diferentes vozes. 

 Desse modo, compreende-se que os significados não são fixos e regulares, uma vez que 

dependem das condições de produção e das posições assumidas pelo sujeito em dadas 

conjunturas sociais e históricas, por isso a AD se debruça em torno dos efetivos de sentido entre 

os interlocutores.  

 

1.1.2. Discurso e Ideologia 

 

 O discurso, para AD, como exposto na seção anterior, é entendido como efeitos de 

sentido entre interlocutores e, por isso, uma das instâncias principais da análise onde a 

materialidade ideológica se concretiza. Ao analisarmos a relação constituinte entre o discurso 

e a ideologia, outros conceitos devem ser mobilizados pelo analista, dentre eles: o de formação 

ideológica e o de formação discursiva. 

O conceito de formação ideológica é constituído e elaborado na primeira fase da AD e 

tem como ponto de partida as reflexões originárias dos trabalhos de Althusser (1998). Nessa 

acepção, o materialismo histórico é uma das bases principais da constituição da teoria 

discursiva, visto que a superestrutura ideológica está ligada intimamente ao modo de produção 

dominante na formação social do sujeito. O funcionamento ideológico do discurso pode ser 
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concebido como determinado pela instância econômica, isto é, pela desigualdade social e pela 

luta de classes inerentes às relações de produção na base econômica (BRANDÃO, 1994, p.37). 

 O conceito de formação discursiva foi utilizado primeiramente pelo filósofo Michel 

Foucault (2008, [1969]), em seu livro Arqueologia do Saber, para se referir à organização de 

determinados elementos que não possuem uma origem comum, mas que, apesar da dispersão, 

de alguma forma estão relacionados às regras de formação e às condições de produção que 

possibilitam seu aparecimento em um determinado contexto discursivo. Em outras palavras: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 

enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre 

os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 

temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, 

por convenção, que se trata de uma formação discursiva 

(FOUCAULT, 2008, p. 43). 
 

 

 Dessa forma, Pêcheux ao retomar a noção de formação discursiva, a concebe como um 

lugar de centralidade na articulação existente entre língua e discurso. Segundo Brandão (1994), 

a noção de formação discursiva (doravante FD) pode ser dividida em dois tipos, de acordo com 

seu funcionamento, o primeiro está relacionado ao movimento de paráfrase e o segundo à noção 

de pré-construído. Vejamos melhor o que diz Brandão (1994):  

 

a paráfrase: uma FD é constituída por um sistema de paráfrase, 

isto é, um espaço em que enunciados são retomados e 

reformulados num esforço constante de fechamento de suas 

fronteiras em busca de preservação da sua identidade. 

(BRANDÃO, 1994, p.39). 
 

 

É  significativo relembrar que Orlandi (1994) contrapõe essa noção a uma outra, a noção 

de polissemia, atribuindo, assim, a esses conceitos opositivos o papel de mecanismo básicos do 

funcionamento do discurso, uma vez que enquanto o movimento de paráfrase está ligado aos 

mecanismos de “fechamento”, de “delimitação das fronteiras para preservação da identidade”, 

a polissemia romperia essas fronteiras da preservação, embaralhando os limites existentes entre 

diferentes formações discursivas e abrindo-se à multiplicidade de sentidos. 

Ademais, o segundo funcionamento abordado por Brandão (1994) para explicar o 

conceito de formação discursiva está relacionado à noção de pré-construído, remetendo a uma 

construção anterior e exterior, sendo da ordem da oposição ao que já é “construído” pelo sujeito. 

Em outras palavras: 
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O pré-construído remete assim às evidências através das quais o 

sujeito dá a conhecer os objetos do seu discurso: o que cada um sabe 

e simultaneamente o que cada um pode ver em uma situação dada. 

Isso equivale dizer que se constitui, no seio de uma FD, um Sujeito 

Universal que garante ‘o que pode ser dito’ [...] (BRANDÃO, 1994, 

p.39). 
 

 

 Diante disso, o pré-construído pode ser entendido como representação assimilada pelo 

sujeito no processo de funcionamento discursivo, no ato de assujeitamento ideológico, quando 

se realiza a sua identificação enquanto sujeito do discurso, visto que a FD regula a interpelação 

do indivíduo em sujeito do discurso, é ela que permite que os sujeitos deem conta, situados em 

uma determinada conjuntura histórica e política, de concordar ou não com os sentidos que 

atravessam o dizer.  

É plausível pensar, portanto, a partir dessas reflexões, que o discurso se configura como 

heterogêneo, uma vez que o movimento parafrástico é fundamentalmente instável, isto é, a 

formação discursiva não se constitui como uma linha traçada de forma definitiva, mas sim, na 

inscrição que o sujeito faz em dados momentos em diferentes formações, como uma fronteira 

que se desloca em função de embates de uma luta ideológica por natureza (BRANDÃO, 1994, 

p.40). 

É preciso ressaltar que, por seu caráter heterogêneo, a FD pode ser caracterizada como 

uma unidade cindida na sua constituição e, consequentemente, tem como princípio a própria 

contradição, como mencionado por Foucault (2008, [1969]): 

 

Tal contradição, longe de ser aparência ou acidente do discurso, 

longe de ser aquilo de que é preciso libertá-lo para que ele libere 

enfim sua verdade aberta, constitui a própria lei de sua existência: é 

a partir dela que ele emerge, é ao mesmo tempo para traduzi-la e 

para superá-la [...], é porque ela está sempre aquém dele e ele jamais 

pode contorná-la inteiramente, que ele muda, que ele se 

metamorfoseia, que ele escapa por si mesmo a sua própria 

continuidade. A contradição funciona, então, no fio do discurso, 

como o princípio da historicidade (FOUCAULT, 2008, p.40). 
 

 

 Nessa perspectiva, é possível depreender da leitura de Foucault (2008 [1969]) que 

embora uma FD determine o que pode e deve ser dito, buscando, assim, o movimento de 

homogeneidade discursiva por meio da paráfrase, os efeitos constitutivos das contradições da 

luta ideológica de classes podem/devem ser recuperados no interior dessa “unidade” discursiva. 
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Sendo assim, a AD trabalha a inscrição do discurso na relação constitutiva entre língua 

e história, buscando na materialidade linguística do processo de funcionamento da língua as 

marcas de contradição ideológica do dizer (BRANDÃO, 1994, p.40). Nesse sentido, essas 

marcas de contradições ideológicas podem ser verificadas e analisadas no discurso de abertura 

à pluralidade linguístico-cultural, materializadas por meio de regularidades que permeiam as 

atividades que compõem o livro didático que será analisado nesta investigação, pois para a AD 

todo discurso na sua constituição é contraditório. 

 

1.1.3 Memória Discursiva  

 

 

 Os livros didáticos (doravante LD) se configuram como suportes de ensino e 

mobilizador de importantes mecanismos e vozes discursivas sobre o ensino de línguas na escola 

pública brasileira, sendo um espaço atravessado por diferentes FD e, consequentemente, por 

diferentes posicionamentos ideológicos. E para investigá-los com maior acuidade faz-se 

necessário esclarecer o conceito de memória discursiva na perspectiva da AD, essencial para 

nossa reflexão. 

Segundo Foucault (2008 [1969]) a análise e a perspectiva histórica devem englobar 

aspectos exteriores à língua, como condições políticas, econômicas, sociais e históricas. É por 

esse motivo que não propomos aqui, neste trabalho, uma análise cronológica e linear do 

discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural presente no livro didático de língua 

espanhola ao longo dos anos. 

 O que pretendemos nessa investigação é analisar focalizadamente as contradições que 

constituem o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural presente em um livro 

didático de língua espanhola do ensino fundamental II, aprovado pelo Programa Nacional do 

Livro Didático, edital de 2017. 

Dessa forma, com base nos estudos de Foucault (2008 [1969], bem como os estudos da 

AD, optamos em compor o nosso movimento de análise desse material não por uma perspectiva 

da ordem da linearidade para identificar como se dá o discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural nos livros didáticos em outros momentos históricos, mas sim significar 

algumas práticas discursivas já instauradas e oficializadas. 
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Mediante o exposto, seguindo a esteira dessas reflexões, nossa   análise será a partir das 

relações existentes entre os diferentes textos atravessados por um movimento de paráfrase 

(Edital do PNLD, OCEM, PCNs e o próprio livro didático escolhido para a análise) com a 

finalidade de não detectar a origem, o progresso, a continuidade histórica das ideias desse 

discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural, mas sim as contradições existentes nesse 

dizer. No entanto, é importante mencionar que existem as interrupções que transformam os 

sentidos antes instaurados. 

 Pode-se dizer, então, que o conceito de memória discursiva está relacionado ao conjunto 

de sequências discursivas pré-existentes à “sequência discursiva de referência”, aquela tomada 

como ponto de referência a partir do qual o conjunto de elementos do corpus receberá sua 

organização. Em outras palavras, toda produção, efetuada sob determinadas conjunções 

histórico-sociais, faz circular formulações já enunciadas anteriormente (BRANDÃO, 1994, p 

78-79). 

 Dessa forma, ainda segundo Brandão (1994) é possível notar, no interior da AD, a 

produtividade da noção de memória discursiva. É importante mencionar que essa noção 

mobiliza o estatuto de histórico do enunciado inserido nas práticas discursivas reguladas por 

aparelhos ideológicos. Em outras palavras, como mencionado por Foucault (2008 [1969]), as 

práticas discursivas reguladas se enquadram como procedimentos de controle na delimitação e 

seleção do discurso, assim como na sua distribuição. 

Nesse sentido, a memória discursiva pode ser compreendida como o funcionamento de 

sentidos de um discurso, isto é, o funcionamento discursivo por meio da repetição de 

regularidades de enunciados de uma cadeia discursiva. De acordo com Pêcheux (1999), a 

memória discursiva invoca sentidos por meio de pré-construídos estabelecidos nas séries 

enunciativas em dadas conjunturas históricas e sociais. Vejamos o que diz o autor:  

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 

como acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos’ 

(quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos 

citados e relatados, discursos-transversos, etc.) (PÊCHEUX, 1999, 

p.52). 

 

Portanto, pode-se depreender que o conceito de memória discursiva separa e elege, 

dentre os elementos constituídos em uma determinada conjuntura histórico-social, aquilo que 

pode emergir e ser atualizado no discurso, ocupando, assim, um lugar ambíguo de recuperação 

do passado por meio de outros discursos já ditos anteriormente (BRANDÃO, 1994, p.79).  
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1.1.4 Dispositivo teórico-analítico: variação e discurso pedagógico  

 

Por várias décadas, o processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola na escola 

no âmbito da educação básica era feito a partir de descrições estruturais, modelo de 

aprendizagem herdado das primeiras teorias linguísticas e dos métodos de ensino de línguas. 

No entanto, como oposição a esse modelo de ensino e análise de línguas, surgiram teorias da 

linguagem que passaram a considerar a interação social e os sujeitos envolvidos no processo 

pedagógico, levando em consideração aspectos sociais primordiais para o funcionamento 

discursivo de uma língua.  

Essa oposição motivou os estudos teóricos a se voltarem para questões que envolvessem 

a sociedade, dentre os quais se encontram a Análise do Discurso, a Sociolinguística Educacional 

e as Políticas Linguísticas, que têm se debruçado frequentemente sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, com suas especificidades e questões teóricas. 

Dando continuidade a esse ponto de vista, Mollica (2003, p. 9) elucida que “todas as 

línguas apresentam um dinamismo inerente, o que significa dizer que elas são heterogêneas”, 

ou seja, todo o funcionamento linguístico sofre mudanças significativas com o passar do tempo, 

essas mudanças devem ser levadas em consideração no processo de ensino e aprendizagem de 

qualquer língua, principalmente, no contexto de ensino da escola no âmbito da educação básica.  

De acordo com da Silva (2015) por mais que já existam diversas sinalizações de teóricos 

sobre as diferentes contribuições da Sociolinguística para o ensino de língua espanhola na 

educação básica, ainda há uma discursividade que circula entre os professores a respeito de qual 

espanhol ensinar, qual espanhol seria o mais “correto” e o mais “puro” (DA SILVA, 2015, p. 

24). 

Em uma entrevista feita com professores e alunos de um curso superior de Licenciatura 

em Letras - Espanhol, de uma cidade na Fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai, Irala 

(2004) constata por meio de algumas regularidades discursivas o imaginário a que nos referimos 

acima. Vejamos: 

 
1) Espanhol da Espanha, porque é uma língua melhor de ser 

trabalhada com o aluno.  

2) Prefiro o Espanhol da Espanha. Acho mais claro e muito mais 

bonito.  

3) Da Espanha, porque é mais clássico.  

4) Prefiro o Espanhol da Espanha, porque é o mais puro, pois é a 

língua-mãe. O Espanhol da América já teve muitas influências de 

outros povos e costumes.  

5) Da Espanha, porque além de ter aprendido assim, penso que é 

mais sonoro. (IRALA, 2004, p. 109-110).  
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É perceptível, a partir das entrevistas que há um  imaginário e um constante discurso de 

que o espanhol da Espanha é a variedade linguística mais “correta” e mais “digna” de ser 

ensinada no processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola na educação básica, 

enquanto o espanhol americano é entendido como um bloco linguístico homogêneo e, por isso, 

estaria repleto de "impurezas" advindas do contato com línguas indígenas do processo de 

colonização linguística da América Latina (DA SILVA, 2015, p.24).  

No entanto, sabemos hoje que o espanhol existente no atual território da Espanha, além 

de ter sido formado num processo contínuo de contato também com outras inúmeras línguas e 

culturas, também não é constituído como um bloco linguístico homogêneo, portanto, também 

não está livre dos processos de variação que são constitutivos das línguas. Além disso, quando 

falamos da constituição da língua espanhola, cabe mencionar também o contato linguístico com 

línguas indígenas e africanas, sobretudo, nas variedades americanas. 

 Cabe ressaltar, ainda, uma importante questão trazida por Moreno Fernández (2004) ao 

repensar o papel do ensino de línguas na escola, principalmente, relacionando dois aspectos de 

suma importância que devem ser considerados e discutidos nesse complexo processo de ensino 

e aprendizagem: i) o ensino não pode prescindir da variação, porque requer atenção ao 

funcionamento da língua em seu contexto social e uso; e b) o ensino deve ser pautado pelos 

interesses, necessidades e atitudes dos estudantes 

Sobral (2011) corrobora as reflexões feitas por Moreno Fernández (2004) explicitando 

que:  

 

O importante é defender o acesso universal a todas as variedades e 

o conhecimento de que todas elas têm - e devem ter - seus espaços 

próprios. Menosprezar ou desejar suprimir variedades, sejam elas 

populares ou cultas (impopulares?) é, a par de desnecessariamente 

repressivo, empobrecer do ponto de vista da língua e da cultura, além 

de revelar um profundo desconhecimento da realidade da língua 

(SOBRAL, 2011, p. 27).  

 

 

Portanto, pode-se dizer que a Sociolinguística pode ajudar no complexo processo de 

ensino e aprendizagem de língua espanhola na educação básica, por meio das diferentes 

reflexões sobre as variedades de língua espanhola e seu funcionamento social. No entanto, 

outros aspectos podem auxiliar esse processo de aprendizagem, como os processos de 

subjetivação, as condições de produção e os gêneros discursivos escolhidos pelos sujeitos para 

enunciar, tornando o ensino de línguas na escola mais democrático para cidadania. 
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 Em seu livro intitulado A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso, 

Orlandi (2003) reflete sobre esses discursos de padronização no ensino de línguas na escola, 

destacando diferentes tipos de discurso presentes nas sociedades contemporâneas, dentre eles o 

discurso de neutralidade e padronização das línguas presente nos livros didáticos e, 

consequentemente, na instituição escolar, configurando-se assim como um dispositivo do 

discurso pedagógico. 

 De acordo com Orlandi (2003) o discurso pedagógico pode se caracterizar como um 

discurso que tem como intuito a transmissão de informações e conteúdos, pois tem como 

objetivo eliminar os problemas da enunciação existentes nas relações entre os sujeitos. Em 

outras palavras, o discursivo pedagógico tem como intuito a transparência das informações e 

conteúdos de forma a estabelecer o não questionamento dos sujeitos sobre os conteúdos dados 

em aula, isto é, a neutralização de outros sentidos existentes na tensa relação entre os sujeitos 

envolvidos nesse processo de aprendizagem no contexto escolar de ensino.  

É perceptível na esteira das reflexões apresentadas por Orlandi (2003) que livro didático 

(doravante LD) assume um papel de suma importância na constituição e propagação do discurso 

pedagógico, principalmente, aliado ao ensino de línguas, apresentando uma única variedade 

linguística como padrão, pois é um material que vai além da mediação escolar do conteúdo e 

da transmissão de informações.  

De acordo com Orlandi (2003), pautada nas reflexões e contribuições de Althusser 

(1996) e Pêcheux (1997), o LD se caracteriza por legitimar e perpetuar uma falsa transparência 

das informações e da organização escolar, pois é atravessado por um elo discursivo ocupado 

por diferentes formações discursivas e ideológicas e, consequentemente, de posições 

discursivas que, muitas das vezes, ratificam o discurso de padronização da/na língua a ser 

ensinada no contexto escolar, propagando uma falsa noção de língua estável e homogênea. 

Além disso, a autora aclara que a instituição escolar atua por meio da convenção e da 

transmissão de normas, reforçando suas posições ideológicas e reafirmando os valores que 

determinam o que é válido, correto ou não dentro de um determinado grupo social, uma vez 

que o posicionamento da escola bem como dos sujeitos é atravessado e ocupado por diferentes 

costumes, crenças e atitudes. 

Desse modo, percebe-se que o LD ocupa um lugar singular e privilegiado no 

funcionamento da língua e do ensino de línguas estrangeiras na escola, além de um lugar 

privilegiado sobre a prática do professor no ambiente escolar, moldando, muitas vezes, sua 

forma de agir e ensinar. 
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Nesse contexto é importante mencionar aqui que a escola se respalda no poder da classe 

dominante para eleger e legitimar a variedade de língua a ser retratada como correta no LD. 

Esse discurso pedagógico de legitimação da classe dominante delega, em um dado contexto 

histórico e social, à escola a tarefa de perpetuar os valores simbólicos das elites por meio de 

ensino de determinadas línguas estrangeiras. 

Sendo assim, discurso pedagógico é comumente visto como autoritário, visto que não 

leva em conta as condições de produção da leitura do aluno, pois ele é constituído com o intuito 

de conter a polissemia existente no dizer. Em outras palavras, o discurso é o espaço em que 

saber e poder se articulam, pois, quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 

reconhecido institucionalmente (BRANDÃO,1994, p.31).  

Portanto, o discurso pedagógico se constitui em uma cadeia discursiva que legitima por 

meio da organização do sistema escolar o que pode e deve ser dito em uma dada conjuntura 

histórica e social, visto que o LD não é apenas um material didático de transmissão de 

informações e conteúdos, mas sim um importante dispositivo ideológico de perpetuação de 

discursos sobre o ensino das línguas na escola e sobre a organização econômica da sociedade.  

Nessa perspectiva de reflexão, Lobo et al. (2018), em seu artigo intitulado “Vozes 

Dissidentes no Livro Didático de Espanhol em Uso na Escola Pública” , elucidam que o LD de 

espanhol tem um papel imprescindível na formação discente e docente, pois possibilita espaços 

de constituição de reflexões sobre letramentos, os quais contribuem para desestabilizar 

discursos já enraizados e aceitos como verdades universais no ensino de línguas estrangeiras na 

escola pública e  sociedade de maneira geral (LOBO et al., 2018; p. 376). 

De acordo com os autores, o funcionamento do LD no contexto escolar deve possibilitar 

a problematização de conteúdos e conceitos sociais, a fim de estabelecer uma dialógica com 

outros textos trabalhados em sala e com o contexto sociocultural em que os alunos vivem. Nesse 

sentido, os letramentos contribuem para a problematizar questões inerentes das relações de 

saber e poder na organização social, bem como reflexões sobre questões relacionadas à 

existência de grupos sociais que assumem determinadas posições discursivas contra as 

injustiças sociais, discriminação étnico-racial e de classe social e gênero (LOBO et al., 2018, 

p. 377). 
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É evidente, portanto, que o espaço de ensino e aprendizagem de língua espanhola no 

contexto da educação básica brasileira deve possibilitar discussões mais amplas, relacionadas 

sobretudo às relações de saber e poder na sociedade. Segundo Lobo et al. (2018), é fundamental 

que o espaço de ensino e aprendizagem de língua espanhola permita aos professores e alunos a 

problematização do espaço escolar como um espaço político de reflexão crítica e reflexiva sobre 

os problemas sociais que assolam a sociedade. 

É imprescindível mencionar, ainda, que o espaço escolar pode auxiliar na construção de 

posicionamentos linguísticos e discursivos dos envolvidos no processo de educação linguística, 

estabelecendo uma relação com as propostas discutidas e estabelecidas no contexto escolar e 

no LD de espanhol, a fim de garantir o direito à democracia e cidadania por meio do ensino de 

língua espanhola. 

Portanto, pode-se dizer que o discurso pedagógico se instaura no LD como um discurso 

de padronização linguística e discursiva no ensino de línguas na escola, trazendo a ideia de 

língua homogênea e normatizada na instituição escolar, o que leva ao aluno a pensar que a 

língua possui apenas determinadas realizações em seus usos sociais. Entretanto, é possível 

buscar formas de resistência a esta tendência discursiva, reperspectivando e repolitizando as 

práticas de ensino de línguas no contexto escolar. 

  

                 1.2 Discurso e variação linguística: um processo histórico 

 

 

Para entendermos melhor a inter(relação) entre nosso dispositivo teórico-analítico, isto 

é, a relação entre a AD,  a Sociolinguística e as Políticas Linguísticas, faz-se necessário, nesta 

seção, apresentarmos, brevemente, um panorama da constituição da Sociolinguística e sua 

transformação ao longo do tempo, para assim chegarmos à articulação que pretendemos nesse 

trabalho entre essas teorias de linguagem. 

 O conceito de linguagem constantemente foi alvo de curiosidade humana e, por isso, 

vem sendo estudado, em diferentes épocas, por pesquisadores de diversas partes e países do 

mundo. No século XIX, os estudos linguísticos foram marcados por duas grandes correntes 

teóricas: a do método histórico-comparativo e a do método neogramático. Segundo Coelho 

(2015), a primeira corrente de estudos tinha como principal objetivo estabelecer uma série de 

correspondências sistemáticas entre duas ou mais línguas com o objetivo de identificar 

semelhanças no processo de constituição da origem e da evolução das línguas modernas. 
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Na tradição neogramática, teoria consolidada, principalmente, pela publicação da obra 

do teórico Hermann Paul, leva em consideração aportes teóricos no tocante ao processo de 

mudança linguística, sendo de grande contribuição para as discussões linguísticas posteriores 

sobre o processo de constituição das línguas.  A hipótese principal contida na obra de Paul é 

que a mudança linguística leva em consideração a língua de um falante-ouvinte individual, uma 

realidade fundamentalmente psicológica, homogênea, dissociada das relações pessoais.  

No século XX, duas grandes teorias linguísticas começam a ganhar força: o 

Estruturalismo e o Gerativismo.  Na concepção estrutural do genebrino Ferdinand de Saussure, 

há o rompimento com a tradição dos estudos históricos e comparativos vigentes nos séculos 

anteriores e há a delimitação do objeto de estudo da Linguística, a língua (langue), tomada em 

si mesma, vista como um sistema abstrato, marcado por oposições, formando uma estrutura 

autônoma e homogênea, sendo passível de ser estudada cientificamente.  

É a partir dessa delimitação feita por Saussure, em seu livro Curso de Linguística Geral7, 

publicado em 1916, que a Linguística enquanto área de conhecimento teve seu reconhecimento 

no campo científico-acadêmico, com objeto e métodos próprios de pesquisa. 

Saussure estabeleceu uma série de dicotomias a fim de fundamentar a Linguística 

enquanto área científica. Uma das mais importantes é a dicotomia entre língua (langue) e fala 

(parole). Para o linguista, a língua era homogênea e seria a parte principal dos estudos 

linguísticos modernos. Enquanto a fala, por ser heterogênea, manifestação da linguagem 

individual e caracterizada pelo uso concreto em sociedade, foi descartada nesse primeiro 

momento e, junto com essa visão, os aspectos de variação também foram descartados.  

Nessa perspectiva, o foco na mudança linguística, que era uma das grandes 

preocupações do século XIX, é substituído por um recorte no tempo, visto que interessam as 

relações internas entre os elementos da língua no sistema linguístico e como eles se relacionam 

entre si. Assim, a perspectiva teórica diacrônica (histórica e dinâmica) no estudo da língua cede 

lugar à perspectiva sincrônica (atemporal e estática) (COELHO, 2015, p. 56) 

Segundo Martellota (2011), o estudo linguístico na perspectiva estruturalista era 

concebido com algo homogêneo, já que não se tratava de um estudo do uso real da língua, da 

fala no dia a dia em uma comunidade linguística. Entretanto, sabemos, hoje, que o universo da 

linguagem é caracterizado pelo contato e por suas mudanças linguísticas que foram descartadas 

nos estudos de Saussure. Com essa concepção, as questões socioculturais que formam a 

                                                           
7 Cabe mencionar aqui que o Curso de Linguística Geral, comumente atribuído ao linguista Ferdinand de 

Saussure, é uma publicação organizada pelos seus ex-alunos. 



  

36 

construção de uma língua foram eliminadas, além de questões relacionados aos processos de 

construção da subjetividade. 

Na década de 1960, nos Estados Unidos, a perspectiva estruturalista começa a ser 

substituída por ideias ligadas ao Gerativismo, fundado por Noam Chomksy.  Para essa nova 

corrente teórica, uma língua é constituída por um sistema abstrato de regras e de formação de 

sentenças, derivado do estado inicial da faculdade da linguagem, um dispositivo inato ao ser 

humano (COELHO, 2015, p. 56). 

 Para o Gerativismo, o objeto da Linguística não deveria ser fala dos indivíduos, mas 

sim as intuições do falante acerca do funcionamento da língua e seus julgamentos sobre a 

gramaticalidade das frases e orações. Nessa perspectiva, o falante é tido como um ouvinte ideal 

que está situado em uma comunidade de fala homogênea e abstrata. 

É importante mencionar que, tanto a abordagem neogramática como a estruturalista 

sausseriana e a gerativista, considerava a relação entre a sociedade e o objeto da Linguística 

como algo irrelevante ou, até mesmo, intangível. No entanto, havia alguns pesquisadores que, 

diferentemente de Paul, Saussure e Chomsky, postulavam uma concepção efetivamente social 

da língua, como o teórico William Labov (2008 [1972]). 

Desse modo, como pode-se perceber, no século XIX e metade do século XX, os fatos 

como a variabilidade e o valor social das formas linguísticas ficavam excluídos das pesquisas 

do âmbito de investigação linguística, uma vez que tanto a perspectiva teórica do Estruturalismo 

quanto a do Gerativismo deixam de lado as possíveis influências externas sobre a estrutura 

linguística, assumindo uma perspectiva pela qual as regras e relações internas dos componentes 

gramaticais são suficientes para descrever o objeto a ser pesquisado.  

 Em 1960, o linguista norte-americano William Labov começa a se destacar no cenário 

da linguística, refletindo sobre a importância dos fatores sociais em suas explicações sobre 

variação e mudança linguística. Essa investigação representou uma ruptura com a definição 

apresentada por Saussure no Curso de Linguística Geral (COELHO, 2015, p. 58). 

 Em seus estudos, Labov (2008 [1972]) relacionou fatores sociais como sexo, idade, 

nível de escolaridade etc. como comportamento linguístico relevante e, portanto, diante de tal 

fato, analisou a língua como um sistema heterogêneo ligado à heterogeneidade construída na 

própria sociedade e pelos seus falantes.  

Dessa forma, Labov (2008 [1972]), em seu livro Padrões sociolinguísticos demonstrou 

que a língua é construída pelos seus falantes através do uso e a dificuldade de iniciar os estudos 

linguísticos pelo viés da Sociolinguística  
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Em 1966, em meio as diversidades teóricas da Linguística do século XX, e em meio ao 

cenário de discussões sobre variação e mudança linguística aconteceu nos Estados Unidos, o 

simpósio “ Direções para a Linguística Histórica”, em especial, o debate proposto pelos 

pensadores Uriel Weinreich, William Labov e Marvin Herzog, onde eles trouxeram  novamente  

reflexões sobre mudança linguística e, principalmente, sobre aspectos de variação linguística 

para o cenário de reflexões teóricas daquele momento. 

Segundo Coelho (2015), é nesse contexto de discussões conturbadas que Weinreich, 

Labov e Herzog propõem os fundamentos de uma teoria de variação e mudança linguística 

orientada, mais comumente conhecida como Sociolinguística. É nesse momento, que os autores 

retomam contribuições anteriores de outros estudiosos que já consideravam a língua como um 

fator social, concebido por meio da coletividade.  

Cabe aqui mencionar que a Sociolinguística, enquanto corrente teórica, teve influência, 

ainda, de outras correntes teóricas, tais como:  os estudos ligados à Dialetologia, à Linguística 

Histórica e ao de Bilinguismo, desenvolvidas, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos 

na primeira metade do século XX. 

Nesse sentido, é importante salientar que algumas obras de William Labov foram 

fundamentais para o desenvolvimento, propagação e consolidação dessa teoria no cenário da 

linguística moderna, tais como:  Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança 

linguística (Empirical Foudations for a Theory of Langue Change), publicado em 1968 por 

William Labov; Padrões sociolinguísticos (Sociolinguistic Patterns), publicado em 1972 e; 

Buiding on Empirical Foudations, em 1982, entre outros. 

A partir de então, Labov desenvolveu inúmeros trabalhados relacionados à variação e à 

mudança linguística, principalmente, ligados aos aspectos de variação fonético-fonológica de 

língua inglesa, sendo considerado uma das grandes referências para surgimento da 

Sociolinguística Variacionista8. (COELHO, 2015, p.58). 

No Brasil, as pesquisas no campo da Sociolinguística Laboviana tiveram início da 

década de 1970, na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, sob orientação do Professor 

Anthony Naro e, por conseguinte, houve a ampliação de linhas de pesquisa que se 

preocupassem com a descrição de fenômenos variáveis no português brasileiro, espalhando-se 

pelas diferentes regiões do Brasil, gerando uma enorme diversidade de estudos ligados às 

questões de variedades do português brasileiro. 

                                                           
8  É importante esclarecer que a terminologia do campo de estudos da Sociolinguística pode ser também chamada 

de (i) Sociolinguística Variacionista; (ii) Sociolinguística Laboviana e (iii) Teoria da Variação e Mudança 

Linguística (COELHO, 2015, p.14). 
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Portanto, a proposta da Sociolinguística tem como ponto fundamental: 

 

[...] a presença do componente social na análise linguística e a noção 

de língua como um sistema heterogêneo. Abandona-se, portanto, a 

língua do indivíduo (idioleto) como objeto da análise, passando-se a 

considerar a língua do grupo social do âmbito da comunidade de 

fala. Além disso, as análises da língua deixam de contar apenas com 

elementos internos ao sistema e passam a considerar fatores 

extralinguísticos para a explicação de fenômenos de variação e 

mudança. Em suma, a Sociolinguística se ocupa da relação entre 

língua e sociedade e do estudo da estrutura e da mudança linguísticas 

dentro do contexto social da comunidade de fala (COELHO, 2015, 

p. 59). 
 

 

  

Desse modo, pode-se perceber que a Sociolinguística leva em consideração o fator 

social na análise linguística, diferentemente de outras teorias linguísticas, uma vez que 

considera a língua como um sistema heterogêneo. Apesar dos inúmeros avanços dos estudos do 

campo da Sociolinguística, pode-se perceber também que ela ainda não dá conta de explicar o 

processo de variação linguística na sua constituição, ou seja, envolvendo o sujeito no processo 

de análise linguística.  

No nosso entendimento, uma análise linguística centrada no processo de variação e 

mudança linguística poderia ser associada de maneira profícua e transdisciplinar aos processos 

de subjetivação no funcionamento discursivo da língua e às condições de produção existentes, 

remetendo a linguagem à sua exterioridade histórica e sociocultural. 

De acordo com Celada (2002) o processo de subjetivação deve ser entendido na sua 

implicação com o significante e na sua relação sempre tensiva entre identidade e alteridade, 

pois as práticas de ensino e de aprendizagem de línguas no contexto escolar precisam levar em 

consideração as reflexões que fazem parte das condições de produção de um processo que 

compreende a inscrição do sujeito numa ordem simbólica: a da língua estrangeira (CELADA 

& PAYER, 2016, p.26) 

Portanto, nosso dispositivo teórico-analítico surge da necessidade de dialogar e de 

(inter)relacionar a AD, a Sociolinguística Educacional e as Políticas Linguísticas, pois 

entendemos que o processo de variação linguística não pode ser estudado/ analisado fora dos 

processos de subjetivação e fora da relação constitutiva entre língua- discurso-ideologia. 
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                     1.2.1. Variação linguística e identidade: esclarecendo alguns conceitos 

 

 

Diferentemente das outras teorias linguísticas do século XX, como mencionado na seção 

anterior,  o fenômeno de variação linguística é concebido como uma propriedade que não leva 

o sistema linguístico ao caos, ou seja, ao mesmo tempo que a língua possui uma estrutura, ela 

também é composta de um funcionamento interno dotado de variabilidade, tornando-a um 

sistema linguístico heterogêneo, passível de modificações ocasionadas por fatores 

extralinguísticos que atravessam as diferentes instâncias e gêneros discursivos por meio dos 

quais a língua(gem) circula. 

 Nessa acepção, a variação linguística é considerada um processo complexo no qual 

duas ou mais formas podem estar em funcionamento ao mesmo tempo, em determinados 

contextos com o mesmo sentido ou com sentidos diferentes, isto é, os sujeitos que utilizam a 

língua recorrem a elementos linguísticos diferentes para expressar suas ideias em determinados 

contextos históricos e sociais. 

Sendo assim, os fatores extralinguísticos precisam ser levados em consideração nos 

estudos da linguagem, principalmente, no que se refere o ensino e aprendizagem de línguas na 

educação básica. Nessa perspectiva, Bortoni-Ricardo (2005, p.31) nos esclarece que o 

funcionamento da língua acontece por meio de uma ordem social, pois a língua é uma instância 

política, histórica, cultural e social: 

 

A língua é, por excelência, uma instituição social e, portanto, ao se 

proceder a seu estudo, é indispensável que se levem em conta 

variáveis extralinguísticas – socioeconômicas e históricas – que lhe 

condicionam a evolução e explicam, em parte, sua dialetação 

regional e social (BORTONI-RICARDO, 2005, p.31).   
 

 

 Dessa forma, percebe-se que a língua é como uma instância social, muda com o tempo, 

o espaço e o contexto linguístico-discursivo. Basta compararmos a constituição das línguas 

neolatinas em relação à língua latina, percebemos que esse processo de mudança linguística 

ocorre ao longo do tempo, mas não ocorre de maneira instantânea, como se em uma certa manhã 

os falantes de uma determinada língua acordassem falando de uma forma diferente em relação 

ao dia anterior (MOLLICA & BRAGA 2003, p.43). 
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Em relação ao processo de aprendizagem de língua espanhola e seu complexo processo 

de variação linguística, Moreno Fernández (2000), a partir de estudos de Henríquez Ureña, 

estabelece uma proposta de zonificação linguística da língua espanhola que contempla 

fenômenos de variação mais representativos de algumas cidades e territórios com influências 

das línguas indígenas de suas respectivas áreas. Nessa perspectiva, haveria cinco zonas 

específicas para o espanhol americano:  

 

A.1. Área caribenha (representada pelos usos de San Juan de Puerto 

Rico, La Habana ou Santo Domingo) com influência das línguas 

caribe e arahuaca;  

A.2. Área mexicana e centro-americana (representada pelos usos da 

Cidade do México e de outras cidades e territórios significativos) 

com influência das línguas da família nahua;  

A.3. Área andina (representada pelos usos de Bogotá, La Paz ou 

Lima) com influência da língua quechua;  

A.4. Área rio-platense e do Chaco (representada pelos usos de 

Buenos Aires, Montevidéu e Assunção) com influência da língua 

guarani;  

A.5. Área chilena (representadas pelos usos de Santiago) com 

influência da língua araucana (MORENO FERNÁNDEZ, 2000, p. 

38) 

 

No entanto, apesar dessa zonificação linguística feita por Moreno Fernández (2000), o 

pesquisador Araujo (2013), ao fazer uma revisão teórica de várias dessas propostas de 

zonificação linguística da língua espanhola, aponta que nenhuma é satisfatória, uma vez que 

levam em consideração somente alguns aspectos de variação e anulam outros aspectos de 

funcionamento da língua que poderiam ser considerados para fins de zonificação.  

 Segundo Da Silva (2015) podemos entender que o espanhol da América é constituído 

por um conjunto de variedades linguísticas definidas geográfica e historicamente que se 

diferenciam em todos os níveis do funcionamento da língua, o que evidencia a falsa dicotomia 

entre Espanhol da “Espanha” e da “América”. Além disso, o autor enfatiza a questão do 

complexo e variado processo de colonização, bem como suas implicações linguísticas (DA 

SILVA, 2015, p. 30). 

Nesse sentido, pode-se dizer também que o processo de mudança linguística é 

complexo, normalmente acontece de maneira gradual e engloba várias dimensões do 

funcionamento da língua, desde mudanças relacionadas aos aspectos lexicais até mudanças de 

ordem morfossintática. Por isso, pode-se de dizer que os processos de variação e também de 

mudança linguística não têm um caráter mecânico e regular, uma vez que em qualquer momento 
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de estudo do funcionamento da língua é notável a existência de diversos estágios de 

transformação. 

Além disso, a análise linguística deve levar em consideração fatores exteriores à língua 

tanto no âmbito de pesquisas vinculadas aos estudos da linguagem como também no âmbito do 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Além, é claro, dos processos de subjetivação e 

seu contexto de produção discursiva, como mencionado na seção anterior. 

 Segundo Coelho (2015), a variação linguística pode acontecer em todos os níveis do 

funcionamento da língua, seja em sua organização fonológica, morfológica, sintática, 

semântica, lexical ou, até mesmo, estilística.  Ela pode ser influenciada por fatores linguísticos 

como também extralinguísticos, como por exemplo: região geográfica, classe social, nível de 

escolaridade, idade, gênero, entre outros fatores. 

Baseado nos estudos Sociolinguísticos, apresentaremos algumas propostas de definições 

em torno dos conceitos ligados à variação linguística. Nesse sentido, expomos uma sintetização 

das categorias construídas pela Sociolinguística para explicar os fenômenos de variação na/da 

língua (COELHO, 2015, 45): 

 

1. Variações diatópicas (regionais ou geográficas): são as formas de funcionamento 

discursivo da língua de acordo com a cultura local de cada região, conhecidas também 

como dialetos, ou seja, certos traços e padrões linguísticos que distinguem os sujeitos 

de localidades diferentes, entre outros aspectos; 

 

 

2. Variações diastráticas (variação social): é correlacionada à variação ocorrida entre os 

grupos sociais, envolvendo: i) grau de escolaridade; ii) nível socioeconômico; e iii) 

gênero.  Esse nível de análise de variação linguística mostra a constante transformação 

de papéis sociais no funcionamento da língua, bem como as distintas formas de se 

expressar; 

 

3. Variações diafásicas: são as variações que dependendo do contexto discursivo refletem 

o modo como o falante se dirige ao seu interlocutor, englobando nessa variação o 

registro formal ou informal. Encontramos variação de linguagem no mesmo indivíduo 

de acordo com a posição-sujeito que assume; um professor no exercício de sua função, 

ministrando suas aulas, e em casa, por exemplo; 
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4. Variações diamésicas (fala X escrita): relacionam-se com a produção de um texto 

falado, influenciada pela variação linguística dos vários níveis mencionados 

anteriormente. Já a escrita é construída por meio de algo planejado ou semi-planejado. 

 

É perceptível, portanto, que, nas pesquisas do âmbito da Sociolinguística, vários fatores 

extralinguísticos são levados em consideração para a análise, recebendo, assim, diferentes 

nomes relacionados ao processo de variação linguística, como vimos acima.  

Entretanto, essas nomenclaturas ou essas categorizações utilizadas para descrição da 

variação linguística não levam consideração o processo de variação na sua constituição. No 

nosso entendimento, o processo de variação linguística precisa levar em conta os processos de 

subjetivação, as condições de produção, os gêneros do discurso utilizados pelos sujeitos para 

enunciar, entre outros fatores. 

 É, por isso, que a AD surge, nesta dissertação, como uma teoria da linguagem essencial 

ao entendimento do processo de variação linguística e inscrição nas diferentes ordens do 

simbólico, pois mobilizará outros aspectos de suma importância não mencionados pela 

Sociolinguística, principalmente, envolvendo o entendimento das noções de sujeito e ideologia, 

imprescindíveis para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras na escola. 

Nesse sentido, Pagotto (2001) pontua, em sua tese de doutorado, intitulada Variação e 

Identidade, que a Sociolinguística Laboviana postula que as relações de associação entre 

interior e exterior da língua se dão por meio de correlações entre o uso frequente das formas 

linguísticas e sua relação com as categorias sociais, formando, assim, como vimos acima, a 

categorização/rotulação das variações em: classe social, idade, escolaridade, gênero, profissão, 

entre outras. No entanto, segundo o autor, não devemos pensar as relações entre o interior e 

exterior da língua e, consequentemente, o processo de variação e mudança linguística, baseados 

em categorias cristalizadas e estanques, uma vez que as relações sociais fazem parte do 

funcionamento discursivo das formas variantes.  

 Somando-se a isso, compreendemos que as categorias sociais já estão impressas na 

materialidade do funcionamento da língua, pois o que faz com que os sujeitos se identifiquem 

no bojo do processo discursivo, isto é, da variedade linguística, não é o fato de que pertencem 

a esse ou aquele outro grupo social, mas sim as inscrições que esses sujeitos fazem em dadas 

posições históricas e sociais. 
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Sendo assim, Pagotto (2001) elucida que as variações estão imbricadas na relação 

tensiva entre os juízos de valor emitidos pelos próprios sujeitos a respeito de seu grupo e na 

relação sentimental de pertencer ou não àquele grupo. Nesse sentido, Pagotto (2001) discorre: 

 

O que se está lendo são várias vozes enunciando sua identidade. A 

pesquisa capta essas vozes, por meio das correlações estruturais que 

faz, mas o cerne da questão é a inscrição do sujeito falante numa 

dada posição de sujeito. Nem sempre é possível captar isso por meio 

de relações positivas. Muitas vezes, um sujeito fala com uma voz 

que, aos olhos do pesquisador, não é a sua: não é sua idade, não é 

sua faixa etária, não é seu grau de escolaridade. Essas falhas 

costumam ser descartadas, quando são justamente o índice mais 

premente do processo de identidade e a "prova" de que a correlação 

entre categorias sociais e formas lingüísticas se dá, no 

funcionamento da língua, em outro nível. Quando essas falhas são 

um tanto quanto coletivas, o pesquisador sai em busca de outras 

correlações que expliquem os resultados. É o caso dos trabalhos que 

consideram a hipótese de hipercorreção. É só neste momento que se 

recorre ao discurso do entrevistado, procurando-se índices de seu 

comportamento. Quando os resultados são comportados, o 

pesquisador dá-se por satisfeito, e a visão que passa é a de uma 

espécie de dialetologia estendida (PAGOTTO, 2001, p. 62). 

 

Desse modo, a partir das reflexões de Pagotto (2001), compreende-se que o sujeito é 

atravessado e constituído por diferentes vozes e discursos em dadas conjunturas históricas e 

sociais. No entanto, essa inscrição em diferentes posições-sujeito na maioria das vezes não é 

captada pelo pesquisador da Sociolinguística, uma vez que essa correlação de elementos do 

funcionamento da língua nem sempre se apresenta dentro das categorizações formais 

estabelecidas. 

Consequentemente, Pagotto (2001), ao refletir sobre as inscrições do sujeito em dadas 

discursividades, baseado na AD, elucida que é possível compreender o processo de variação 

linguística pensando na relação constitutiva entre sujeito e seus deveres e “falhas” em relação 

a uma categorização, mantendo, assim, a concepção de subjetividade como multifacetada e 

descentrada. 

Por esse ângulo teórico, o autor solicita que não se pense o sujeito no âmbito das 

pesquisas sociolinguísticas como fonte do seu dizer, pois ele não é centro do processo 

variacional e também não é um mero reprodutor das formas variantes do funcionamento da 

língua. É preciso entendê-lo, na esteira de nossas reflexões, em suas inscrições em dadas 

discursividades (PAGOTTO, 2001, p. 51). 
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Desse modo, depreende-se que a (inter)relação criada em nosso dispositivo teórico-

analítico, isto é, a relação entre Análise do Discurso, Sociolinguística Educacional e as Políticas 

Linguísticas surge da necessidade de entender o processo de variação linguística não como 

irredutivelmente estrutural, como apontado por Labov, nem meramente constituído no 

linguístico, nem puramente no social, mas sim inscrito no simbólico.  

Sendo assim, por meio dessa (inter)relação no bojo do nosso dispositivo teórico-

analítico, entendemos que o sujeito não é fonte do significado social, ele está submetido a um 

funcionamento linguístico no qual se vê chamado a inscrever-se em dadas posições de sujeito. 

É importante mencionar, ainda, que nem sempre as classificações e categorizações que vimos 

sobre as variedades linguísticas postuladas pela Sociolinguística darão conta de explicar o tenso 

processo de constituição dos efeitos discursivos mobilizados pelos fenômenos de variação. 

 

1.2.2. Norma: prestígio e preconceito linguístico 

 

 Como se sabe, o conceito de norma é um dos principais objetos de interesse e 

investigação dos campos de estudos da Sociolinguística e das Políticas Linguísticas, e não 

poderia ser de outra maneira, uma vez que a norma é, antes de mais nada, uma construção 

teórica que emerge em meio à organização linguística das relações sociais, entre os sujeitos e 

em determinados gêneros discursivos presentes na sociedade. 

O conceito de norma, em seu sentido mais amplo, se tornou mais sistematicamente 

utilizado nos estudos linguísticos por volta de 1950, pelo linguista romeno Eugenio Coseriu 

(1921-2002). O objetivo principal do autor era fazer uma substituição do sistema bipartido 

langue/parole (língua/ fala), atribuído a Saussure, por um entendimento de que a organização 

da língua deveria ser tripartida: sistema/norma/fala (FARACO e ZILLES, 2017, p.26). 

Nessa perspectiva de entendimento, se as línguas fossem homogêneas, como apontado 

por Saussure, no momento da instauração da Linguística como campo de estudos científicos, 

essa bipartição seria suficiente para dar conta das explicações do funcionamento interno da 

língua. Entretanto, como as línguas são heterogêneas, o conceito de norma é indispensável para 

entender o funcionamento do sistema linguístico e é intrínseco a todas as realidades linguísticas 

nas línguas naturais. Por isso, essa bipartição seria insuficiente para dar conta do funcionamento 

da língua, tal como entendemos hoje. 
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 Pode-se dizer que a variedade linguística utilizada pelas comunidades de fala que detêm 

o maior prestígio social é, na maioria das vezes, associada à norma “culta”9e passa a ser 

reconhecida como a variedade linguística legitimada e prestigiada e, consequentemente, a 

variedade que deve ser ensinada na escola. 

No Brasil, as questões relacionadas ao conceito de norma emergiram com força na 

segunda metade do século XIX. Surgiram com as ideias dos nossos autores do período do 

Romantismo. O projeto romântico defendia uma espécie de adequação da forma literária às 

nossas paisagens e às nossas realidades socioculturais, isto é, os escritos brasileiros se 

engajavam no processo de independência literária e cultural, ocasionada pelos desdobramentos 

da independência política, materializando na escrita o funcionamento da língua do segmento 

letrado brasileiro (FARACO, 2004, p.54). 

Dessa forma, o  período romântico brasileiro acarretou também no prestígio dado ao 

modo de falar, isto é, ao prestígio de determinada variedade  de um grupo social, fato gerador 

do preconceito linguístico, uma vez que as variedades linguísticas faladas por grupos sociais 

diferentes dos letrados são consideradas historicamente como menos prestigiadas e são vistas 

de maneira negativa, inclusive, pelos próprios sujeitos que partilham a mesma variedade, o que 

gera, muita das vezes, o estigma linguístico e social de determinadas variedades perante a 

organização e as relações de saber e poder na sociedade.  

 Para Faraco e Zilles (2017, p.34), a ascensão social dada às classes dominantes por meio 

do funcionamento discursivo da língua não é meramente aleatória, visto que o qualificativo 

“culta”, analisado em seu sentido absoluto, pode indicar que as outras normas da língua seriam 

“incultas”, isto é, utilizadas por grupos desprovidos de cultura (FARACO, 2004, p. 39). 

Sendo assim, a reflexão apresentada por Faraco e Zilles (2017) sobre o conceito de 

“norma culta” também pode ser incorporada no processo de entendimento do funcionamento 

de outras línguas, como a língua espanhola, visto que os próprios falantes de determinada 

variedade do espanhol criam mitos relacionados ao melhor espanhol ou ao pior espanhol falado 

no mundo hispânico. 

Convém recordar, ainda, que a imagem de um espanhol “melhor” e mais “correto” é 

constantemente relacionada à variedade linguística peninsular e se faz constante na história 

dessa língua. De acordo Fanjul (2008), mesmo nos dias atuais, em que se tem uma maior 

reflexão em torno do pluricentrismo da língua espanhola, é comum a discussão entre os 

linguistas e filólogos de que espanhol ensinar. 

                                                           
9 Segundo Faraco e Zilles (2017) e Bagno (2007), o conceito de norma “culta” é uma construção simbólico-

ideológica inalcançável, sendo fortemente criticada pelos teóricos. 
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Nesse contexto, a norma-padrão pode ser entendida como uma tentativa de se estabilizar 

o funcionamento discursivo por meio de um apagamento das diversas possiblidades de 

realização da língua, em outras palavras, o silenciamento das outras vozes pertencentes às 

distintas variedades. 

As classes dominantes, detentoras por muito tempo da cultura letrada e escrita, 

buscaram ao longo dos anos a estagnação das diversas possibilidades de realização da língua. 

De fato, a busca pelo padrão linguístico terá sempre por coerções sociais um certo efeito 

unificador sobre as demais variedades linguísticas, não estando, porém, isento de receber 

contribuições e influências dessas outras variedades. 

 O conceito de norma-padrão está diretamente relacionado às classes dominantes que 

possuem mais favorecimento socioeconômico. Vejamos o que diz Mattos e Silva (2011) sobre 

as questões relacionados aos conceitos de norma: 

 
a. Norma normativo–prescritiva, norma prescritiva ou norma-

padrão, conceito tradicional, idealizado pelos gramáticos 

pedagogos, diretriz até certo ponto para o controle da representação 

escrita da língua, sendo qualificado de erro o que não segue esse 

modelo. De fato, a norma normativo-prescritiva passa a ser a norma 

codificada nas gramáticas pedagógicas que se repetem de gramático 
a gramático. [...]  

b. Normas normais ou sociais, ‘objetivas” [...], atuantes nos usos 

falados de variantes das línguas. São normas que definem grupos 

sociais que constituem a rede social de uma determinada sociedade. 

Distinguem-se, em geral:  

b.1. normas “sem prestígio social” ou “estigmatizadas”.  

b.2. Normas de “prestígio social”, equivalentes ao que se denomina 

norma culta, quando o grupo de prestígio, que a utiliza é da classe 

dominante e, nas sociedades letradas, aqueles de nível alto de 

escolaridade (MATTOS E SILVA, 2011, p. 14). 

  

  

 Em vista disso, Bagno (2007) pontua que as discriminações e exclusões praticadas em 

nome da língua e sua norma linguística estão diretamente relacionadas às discriminações e 

exclusões praticadas contra as classes menos favorecidas em termos socioeconômicos, uma vez 

que a organização social é composta por uma pequena minoria no topo da pirâmide e uma 

enorme maioria em sua base. Paralelamente a essa correlação entre fatores socioeconômicos e 

graus de maior ou menos prestígio/estigmatização das variedades linguísticas, postula-se a ideia 

de norma-padrão, caracterizada por estar fora dos processos de variação dos usos reais da língua 

em seu dia a dia.  
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 Sendo assim, Bagno (2007) afirma que a norma-padrão não faz parte da língua, embora, 

evidentemente, seja um fator de grande impacto coercitivo sobre a discursividade, pois não 

corresponde a nenhum uso real encontrado na sociedade. Na verdade, é constituída como um 

modelo a ser seguido, portanto, uma construção abstrata do funcionamento discursivo da língua.  

 Na figura I, apresentaremos o esquema desenvolvido por Bagno (2007) para 

exemplificar a relação existente entre norma-padrão e as demais variedades existentes em uma 

sociedade. 

 

 

                                                              FIGURA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada a partir de Bagno (2007, p. 77). 

 

 Na figura I percebe-se que há a existência de um movimento proporcional e gradiente 

de variedades estigmatizadas e variedades prestigiadas, visto que as variedades estigmatizadas 

e as prestigiadas estão diretamente relacionadas às avaliações sociais positivas e negativas 

lançadas sobre os sujeitos (BAGNO, 2007, p. 77).  

 Por esse ângulo teórico, percebemos que as variedades que são consideradas 

estigmatizadas na composição social estão intrinsicamente relacionadas às relações de saber e 

poder existentes na sociedade, uma vez que quanto mais a variedade se encontra na base da 

organização social e econômica, mais os sujeitos pertencentes a essas variedades sofrerão 

preconceito linguístico e estigma social.  
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 Em contrapartida, quanto mais a variedade ocupa o topo das relações de saber e poder 

nas organizações sociais e econômicas da sociedade mais ela ganhará o status de prestígio como 

uso a ser incorporado pelas escolas e utilizado nas instâncias políticas e governamentais. O que 

fica evidente, a partir da figura I, é que existe uma ilusão discursiva de que os sujeitos que estão 

inseridos no topo da pirâmide econômica e social, consequentemente, inseridos nas variedades 

consideradas prestigiosas, falam a norma-padrão das línguas. De fato, o que percebemos é que 

a norma-padrão sinalizada pelas variedades prestigiadas nas relações sociais é uma construção 

imaginária de um funcionamento “perfeito” da língua, isto é, uma construção de língua 

inalcançável aos sujeitos, pautada numa ideia de língua(gem) como um construto não 

atravessado pelos deslizamentos de sentido e da enunciação. 

 Assim, as formas linguísticas são avaliadas de acordo com atitudes e juízos de valores 

sociais sobre os sujeitos de uma determinada camada da sociedade cujo uso linguístico difere 

daquele considerado como padrão. Dessa forma, quanto maior o nível de escolaridade e poder 

aquisitivo, maior grau de prestígio será atribuído à maneira de falar de um indivíduo ou grupo 

e, consequentemente, os falantes com o menor prestígio social terão sua forma de falar avaliada 

de forma depreciada.  

 Na figura II, apresentaremos o esquema desenvolvido por Bagno (2007) que sintetiza 

essa relação de continuum no funcionamento da língua: 

 

 

FIGURA II 

 

 

 

 

 

Elaborada a partir de Bagno (2007, p. 79) 

 

 Desse modo, como se pode perceber, quanto mais a variedade possui sujeitos de maior 

renda, escolaridade e mais próxima da urbanização, mais prestigiada e legitimada na sociedade 

ela será por meio das relações de saber e poder. Segundo Foucault (2008 [1969]), pode-se dizer 

então que a relação do saber com o poder constitui: 
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[...]  aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 

encontra assim especificada: o domínio constituído pelos diferentes 

objetos que irão adquirir ou não um status científico; (...) um saber é, 

também, o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos 

objetos de que se ocupa em seu discurso; (...) um saber é também o 

campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os 

conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam; (...) 

finalmente, um saber se define por possibilidades de utilização e de 

apropriação oferecidas pelo discurso (FOUCAULT, 2008 [1969], 

p.220). 

 

 Nesse sentido, é preciso desestabilizar a mera dicotomia entre variedades de prestígio e 

variedades estigmatizadas, buscando políticas e práticas de ensino que sejam capazes de 

desconstruir estigmas e preconceitos linguísticos instaurados na memória discursiva brasileira, 

dando visibilidade aos saberes/poderes constituídos de forma contra-hegemônica, muitas vezes, 

em comunidades linguísticas marcadas pelos processos de exclusão social e econômica.  

 Nossa hipótese nesta investigação é que por mais que tenhamos avançado no campo de 

estudos da Análise do Discurso, da Sociolinguística Educacional e das Políticas de  Ensino de 

Línguas no Brasil, todavia, ainda encontramos livros didáticos de Espanhol aprovados no 

PNLD que tratam a variação linguística associada à propagação de estereótipos da organização 

discursiva da língua em sua dimensão social, cultural e histórica, não  levando em consideração 

as condições de produção de sentido, os processos de subjetivação e as especificações 

linguística e culturais, de forma a possibilitar uma didatização dessa complexa e pluricêntrica 

língua, considerando os diferentes e dinâmicos padrões linguístico-discursivos da língua 

espanhola. 

 

                 1.3 Uma Proposta de Educação Linguística no Brasil  

 

 

O conceito de Educação Linguística, criado no século XX, pelo estudioso Bernard 

Spolsky, corresponde a uma vertente dos estudos sociolinguísticos que tem como principal 

objetivo relacionar as reflexões teóricas do campo de estudos da Sociolinguística tradicional ao 

contexto do ensino e aprendizagem de línguas. 

Atualmente, no Brasil, essa perspectiva, também denominada como Sociolinguística 

Educacional, é compartilhada por diferentes pesquisadores. Dentre eles, optamos pelos autores 

Marcos Bagno e Egon Rangel (2005), que têm se debruçado diante de questões relacionadas ao 

tratamento da variação linguística no contexto escolar brasileiro. 
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No artigo denominado “Tarefas da Educação Linguística no Brasil”, os referidos autores 

definem, resumidamente, o que entendem pelo conceito de Educação Linguística e fazem um 

panorama da atual situação da educação básica brasileira, correspondendo ao ensino 

fundamental e ao ensino médio, além de trazer reflexões e sugestões sobre como o conceito em 

questão deveria ser aplicado nas práticas pedagógicas e linguísticas, reafirmando, assim, a 

importância de um discurso aberto ao tratamento da pluralidade linguístico-cultural no âmbito 

educacional por meio do processo de ensino e aprendizagem de línguas.  

Nesse contexto, dialogando com esses autores, entendemos que a proposta de educação 

linguística no ensino de língua espanhola deve também mobilizar as noções de letramento, de 

competência discursiva e de construção de conhecimento, procurando superar a visão de língua 

como um sistema estável e imutável de signos. Sendo assim, buscamos (inter)relacionar as 

pesquisas feitas no âmbito da AD, da Sociolinguística Educacional e das Políticas Linguísticas 

a fim de compreender a língua como um fenômeno histórico, discursivo, social, ideológico e 

político, por meio do qual os sentidos e as significações são construídos nas interações verbais 

e nos processos de subjetivação.  

Dessa forma, entendemos que saber uma língua estrangeira, no nosso caso, a língua 

espanhola, no contexto de ensino e aprendizagem da educação básica, ultrapassa o domínio da 

competência linguística do sujeito-falante, uma vez que saber uma língua envolve a capacidade 

de adequar os enunciados às diferentes situações comunicativas, aos objetivos da interação 

verbal, às condições de produção, e isso diz respeito à competência discursiva dos sujeitos em 

uma dada conjuntura histórica. 

Na esteira dessas reflexões, Bagno e Rangel (2005) definem o conceito de Educação 

Linguística como um “conjunto de fatores socioculturais”, uma vez que para ambos os 

pesquisadores o conceito vai muito além do contexto escolar, possuindo relação direta com a 

vivência e a existência dos sujeitos aprendizes, isto é, está relacionado à constituição dos 

sujeitos, englobando seus preconceitos, crenças, mitos e atitudes.  

Para os teóricos, é importante que no ambiente escolar os sujeitos aprendizes tenham o 

direito de conhecer o funcionamento da(s) língua(s) em diferentes gêneros e contextos 

linguístico-discursivos. Sendo assim, entendemos que a presença de reflexões advindas da AD, 

da Sociolinguística Educacional e das Políticas Linguísticas são essenciais na aula de línguas 

para discutir e refletir sobre os diferentes contextos sociais e históricos que a língua(gem) 

perpassa com o objetivo de conscientizar os alunos sobre as múltiplas possibilidades de 

funcionamento linguístico-discursivo.  
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De acordo com Bagno e Rangel (2005) existem diversas dificuldades que o sistema 

educacional brasileiro atravessa, sendo permeado por diferentes fatores, tais como: políticos, 

financeiros, históricos, culturais, entre outros.  

Convém salientar dois exemplos dados pelos autores sobre propostas de políticas de 

ensino de línguas que ocasionaram melhorias e discussões quanto a este ensino no Brasil, a 

saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD, 2010), os quais tentaram/ tentam incorporar ao ensino de língua estrangeira 

aspectos ligados à variação linguística, a fim de possibilitar uma prática discursiva de abertura 

à pluralidade linguístico-cultural no processo de didatização. 

Entretanto, apesar desses grandes avanços relacionados a essas políticas de ensino de 

línguas, ainda é perceptível que aspectos relacionados à variação linguística – que são 

constitutivas das línguas – representam uma tarefa complexa, principalmente, no processo de 

aprendizagem de espanhol, pois a pluralidade linguística dessa língua é um enorme desafio para 

a produção editorial de livros didáticos e para a educação básica, espaço em que, muitas vezes, 

o professor só dispõe do material didático como mecanismo pedagógico complementar de 

auxílio teórico. 

Nessa perspectiva, Bagno e Rangel (2005) apontam como grande problema da educação 

brasileira o fato de as pesquisas realizadas nas Universidades não chegarem, ou chegarem 

tardiamente, à sociedade e, consequentemente, às escolas brasileiras. Para os autores, faltam 

ações mais eficazes e concretas em prol de uma Educação Linguística na sala de aula como 

também fora dela, pois, para eles, as reflexões relacionadas às variações linguísticas, além de 

contribuírem para o ensino de línguas propriamente dito, promovem um acesso mais igualitário 

à cidadania. 

Diante desse cenário complexo, os autores refletem sobre as propostas de políticas 

públicas e sua efetiva implementação na sociedade. Vejamos: 

 
 

Abre-se, então, uma lacuna entre as propostas oficiais de ensino de 

língua, a formação docente nas universidades e as demandas sociais 

por uma educação capaz de assegurar os direitos linguísticos do 

cidadão e de lhe permitir construir sua cidadania (BAGNO E 

RANGEL, 2005, p.67). 
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De fato, percebe-se que, no Brasil, os estudos relacionados à Sociolinguística 

Educacional10 vêm ganhando força e têm repercutido no discurso das instâncias encarregadas 

de promover avanços na qualidade da educação brasileira, haja vista os últimos editais do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que têm incorporado reflexões da 

Sociolinguística Educacional nos livros didáticos de língua espanhola.  

No entanto, nossa hipótese é que ainda existem poucas atividades pedagógicas que, de 

fato, propõem uma reflexão sobre o tratamento da variação linguística e de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural nos livros didáticos de língua espanhola, como apontam estudos 

como o Da Silva (2015) sobre a diversidade linguística em textos literários de livros didáticos 

de espanhol.  

Outros aspectos mais complexos, portanto, estão relacionados ao aprofundamento da 

discussão sobre os processos de variação nos livros didáticos, levando-se em consideração 

questões ligadas à ideologia, a luta em favor da igualdade linguística, além da necessidade de 

uma visão de ensino de línguas concebida em sua dimensão sócio-histórica, levando em 

consideração as condições de produção, os gêneros discursivos e os processos de inscrição do 

sujeito em discursividades de uma outra língua/cultura. 

Nesse contexto, as categorizações dos processos de variação linguística propostas, 

sobretudo, por um modelo de Sociolinguística, nessa perspectiva transdisciplinar sobre as 

teorias da linguagem a que nos filiamos, não dão conta de explicar a variação na sua 

constituição, levando em consideração o sujeito no processo de enunciação, bem como os 

processos de inscrição simbólica e as posições-sujeito assumidas em discursividades marcadas 

por determinadas conjunturas históricas e socioculturais. 

 

1.4 Relação língua-cultura nos estudos discursivos 

 

 

 Considerando o objetivo central desta investigação, analisar o discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural no livro didático Entre Líneas, aprovado no edital do PNLD 

(2017) do Ensino Fundamental, faz-se necessário também delimitarmos aqui o que entendemos 

pelo conceito de cultura nos estudos discursivos e o que entendemos pela relação língua-cultura 

no processo de ensino e aprendizagem de línguas na educação básica. 

                                                           
10 A terminologia Sociolinguística Educacional tem sido utilizada por outros autores como Pedagogia da Variação 

Linguística (ZILLES e FARACO, 2015). 
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 De acordo com Serrani (2005), embora a relação língua-cultura sempre compareça nas 

mais diferentes teorias relacionadas ao ensino e aprendizagem de línguas, o componente 

sociocultural nem sempre é posto em relevo em sua relação com a teoria e, muitas vezes, ocupa 

um lugar secundário em práticas envolvendo o ensino de línguas na sala de aula. 

Nessa acepção teórica, a autora elucida que existem dois fatores que desencadeiam esse 

silenciamento/apagamento do componente sociocultural no processo de ensino e aprendizagem 

de línguas em diferentes contextos. Vejamos: 

 

As causas disso costumam ser atribuídas a obstáculos na concepção 

e na implementação desse componente. Na fase de concebê-lo, a 

amplitude do conceito de cultura pode representar um empecilho. 

Na prática, a “falta de tempo” para concluir programas ou a 

formação inadequada de professores são geralmente apresentadas 

como dificuldades concretas para o desenvolvimento de um espaço 

maior do domínio sociocultural na área de língua(s) (SERRANI, 

2005, 15). 

 

  

É perceptível, portanto, a partir das reflexões de Serrani (2005), que existe uma 

contradição envolvendo a formação e a prática docente relacionada ao ensino de línguas no que 

tange à dimensão sociocultural, visto que o professor de línguas estaria apto para realizar 

práticas de mediação sociocultural, abordando conflitos identitários e contradições sociais no 

espaço da sala de aula (SERRANI, 2005). No entanto, ela expõe que essa justificativa a respeito 

do tratamento da dimensão cultural e social, configura-se, muitas vezes, como um discurso que 

considera tal dimensão apenas como um acessório e, por isso, plausível de ocupar um lugar 

secundário, e até terciário, na prática docente de ensino de línguas. 

Na esteira dessas reflexões e dessas concepções teóricas a respeito da dimensão 

sociocultural no ensino de línguas na educação básica postuladas por Serrani (2005), buscamos 

refletir a respeito das possíveis contradições do discurso de abertura à pluralidade linguístico-

cultural materializadas no livro didático de língua espanhola Entre Líneas do Ensino 

Fundamental, examinando se a intrínseca relação língua-cultura comparece efetivamente ao 

longo das atividades da obra. 

De acordo com De Nardi (2007), em sua tese de doutorado intitulada Um olhar 

discursivo sobre língua, cultura e identidade: reflexões sobre o livro didático para o ensino de 

espanhol como língua estrangeira, o conceito de cultura parece sempre carecer de 

especificações quando relacionado ao processo de ensino e aprendizagem de línguas, pois esse 
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conceito é constantemente utilizado e reformulado nas mais diferentes áreas do conhecimento, 

tais como: Antropologia, Filosofia, Sociologia, Linguística, Teoria da Literatura, entres outros. 

Nesse contexto, a autora aclara que o conceito de cultura é ocupado e atravessado por 

diferentes perspectivas teóricas desde a sua origem, recebendo diferentes sentidos ao longo do 

tempo (DE NARDI, 2005, p.51). No entanto, apesar dessa complexidade de definição do 

conceito, é importante aqui assumir um entendimento acerca desse conceito para possamos 

refletir sobre as implicações da relação língua-cultura no ensino de línguas na educação básica 

e, consequentemente, entender os mecanismos de materialização do discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural no LD analisado. 

Sendo assim, entendemos então que a cultura atravessa processos identificatórios pelos 

quais o sujeito passa, visto que constitui o lugar em que se institui sua relação com o outro. Em 

outras palavras, a autora elucida que: 

 

Entendemos que seja fundamental, portanto, compreender a cultura 

não como um espaço de registros inertes - em que o papel do sujeito 

se restringe ao reconhecimento e à aceitação -, mas como um lugar 

de interpretação. Assim compreendida a cultura, seu estudo se torna, 

no ensino-aprendizagem de segunda língua, um momento propício 

de promoção de deslocamentos, capazes de possibilitar que o 

aprendiz venha a pensar nos processos discursivos produzidos na 

língua do outro e no modo como nesses discursos os sentidos são 

produzidos. Passa-se, assim, do simples registro de um imaginário 

sobre o outro para o questionamento de sua cristalização; imaginário 

que, por vezes, em seu espaço de origem, já está afetado por um 

trabalho de desconstrução (DE NARDI, 2007, p. 54). 

 

Nesse sentido, não podemos considerar a dimensão sociocultural a partir de um espaço 

de registro pronto e acabado, mas sim como espaços identitários e identificatórios que estão em 

constante construção e desconstrução. É importante recordar que a relação língua-cultura é 

indissociável, principalmente, quando pensamos na constituição das línguas e na sua relação 

com o sujeito em dadas conjunturas históricas e sociais. 

Cabe ainda nos atentarmos para o vínculo existente entre cultura e política, 

principalmente, quando nos referimos aos processos de ensino e aprendizagem de línguas e 

variedades linguísticas em seus usos sociais, uma vez que a relação língua-cultura-política forja 

unidades culturais e/ou cisões irreparáveis. A respeito dessa reflexão, De Nardi (2007, p. 53) 

pontua que: 
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Enquanto ação civilizatória, a cultura forja a nossa humanidade, 

uma certa humanidade, criada a partir de uma unidade que procura 

harmonizar o diverso, a dispersão, e parece-nos estar muito ligada 

a um meio de regulação de comportamentos sociais, assim como o 

termo civilidade naquilo que ele pode ter de normativo. Desse 

modo, compartilhar da cultura é adquirir a possibilidade de viver 

em sociedade, de ser aceito por determinado grupo social, 

adquirindo-rejeitando comportamentos por meio dos quais se torna 

possível o reconhecimento como membro dessa comunidade. 

 

 

 É perceptível, portanto, que as relações existentes entre língua-cultura-política buscam 

ao máximo padronizar as culturas e as línguas em blocos estanques, envolvidos no processo de 

criação das “identidades culturais”. Ademais, esses discursos de padronização cultural não 

apenas atravessam os usos das línguas nas sociedades, mas também envolvem o próprio 

funcionamento da língua em seus diferentes contextos sociais mediados pelas relações de saber-

poder.  

De acordo com Hall (1999) a relação entre língua-cultura-política é constitutiva, uma 

vez que a língua é um dos maiores símbolos de configuração da identidade cultural ao longo do 

tempo, estreitamente relacionada à constituição da noção de nacionalismo.   

É importante, contudo, não confundir cultura com tradição, uma vez que uma leitura 

desatenta pode nos levar ao erro de considerar a cultura unicamente como tradição histórica, 

política e social das línguas na sociedade. Em outras palavras: 

 

Reduzir cultura à tradição é negar seu caráter dinâmico, 

considerando como parte da cultura apenas aquilo que se 

sedimentou e que, muitas vezes, só é reconhecido como tal pelo 

estrangeiro, pelo visitante, já que para a comunidade esse signo 

cultural esvaziou-se de sentido (DE NARDI, 2007, p. 53). 

 

 

 Portanto, compreende-se que a relação língua-cultura é indissociável e trazê-la para o 

processo de ensino e aprendizagem de línguas na educação básica é uma forma de politizar e 

dar espessura histórica-social ao funcionamento da língua(gem), entendendo-a como uma 

instância dinâmica e crítica, pois está em constante construção e reconstrução. Nesse sentido, é 

preciso ter certa precaução ao se abordar os elementos socioculturais no ensino, pois: 
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a cultura permite a identificação dos sujeitos por traços do seu 

comportamento, desde as diferenças linguísticas até o modo de 

portar-se na mesa ou de sorrir. Esses traços, no entanto, ao mesmo 

tempo em que podem ser reveladores de uma suposta unidade 

cultural, ofuscam, aos olhos do observador, a imensa variedade de 

comportamentos existentes dentro de uma única cultura (DE 

NARDI, 2007, p. 58). 

 

 

Desse modo, a partir das reflexões expostas por Serrani (2005), De Nardi (2007) e Hall 

(1999), entendemos que a relação língua-cultura no processo de ensino e aprendizagem de 

línguas na escola pode exercer um papel dinâmico e crítico, desde que nos leve a descontruir 

conceitos acerca da existência de apenas uma variedade linguística padrão e, 

consequentemente, de uma cultural nacional homogênea. Sendo assim, é importante que o LD 

corrobore uma prática discursiva de abertura à pluralidade para que os discentes possam 

compreender os diferentes funcionamentos linguísticos, discursivos e culturais da língua que 

está sendo ensinada no ambiente escolar.  
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CAPÍTULO II – POLÍTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA 

No capítulo II daremos prosseguimento a nossa fundamentação teórica partindo de 

reflexões do campo de estudos das Políticas Linguísticas. O capítulo busca discutir 

terminologias teóricas específicas, bem como adentrar nas discussões conceituais da área, tendo 

em vista o entremeio de teorias da linguagem do nosso dispositivo teórico-analítico. Além 

disso, tem como principal objetivo estabelecer discussões do âmbito discursivo sobre questões 

relacionadas ao ensino de língua espanhola e sua relação com o Estado. Outrossim, 

adentraremos em questões imbricadas na política e no planejamento linguístico, com a 

finalidade de compreender os processos de constituição da história de promoção de línguas 

estrangeiras no Brasil. É importante também mencionar que essa história é atravessada por 

ideologias linguísticas e pelo controle social, conceitos estes fundamentais quando se estuda a 

memória discursiva das políticas de ensino de língua espanhola no Brasil.  

 

                          

2.1 Políticas linguísticas, glotopolítica e política de línguas: algumas reflexões necessárias 

 

 

 Nesta seção, optamos por esclarecer algumas questões referentes às terminologias 

adotadas nos estudos de Políticas Linguísticas, uma vez que é um campo complexo, imbricado 

em diferentes perspectivas teóricas. 

Pode-se dizer que o ponto de encontro entre as perspectivas que formam essa área de 

investigação, nomeadas ora como Políticas Linguísticas, ora como Glotopolítica ou Políticas 

de Línguas, se dá pelo fato de que todas objetivam tentar “dar conta” nos seus arcabouços 

teóricos de questões que dizem respeito às relações entre língua(gem), ensino de línguas e 

sociedade, mediadas por políticas nacionais e/ou transacionais. 

Sendo assim, optamos nesta pesquisa, por conceituar esse complexo campo de estudos 

com base em Calvet (2007), Lagares e Savedra (2012) e Orlandi (2007b), não obstante 

assumamos a perspectiva teórica postulada pela Análise do Discurso, qual seja: a de Políticas 

de Línguas (ORLANDI, 2017b, p. 55), ou Políticas de Ensino de Línguas, quando estivermos 

nos referindo às políticas públicas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem de 

línguas na escola brasileira. 
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 Seguindo essa perspectiva de entendimento, e indo além dos significados mais 

tradicionais e enraizados sobre o que seja o político, podemos dizer que a própria linguagem é 

um ato de manifestação política, porque põe em funcionamento sujeitos e sentidos inseridos na 

rede de relações de poder que constitui o elo de uma sociedade. Segundo Calvet (2007), a 

política linguística é uma maneira de intervir e gerenciar conflitos originários de diferentes 

usuários das línguas - ou também uma maneira de mobilizar relações de poder por meio do uso 

das línguas em determinados contextos históricos e sociais.  

Cabe ressaltar, porém, que o termo política linguística é relativamente novo no quadro 

dos estudos das teorias linguísticas, embora seja um objeto de análise linguística antigo, pois as 

práticas discursivas de intervenção na sociedade, por meio das línguas, ou com foco nas línguas, 

existem desde os mais remotos tempos na história das civilizações, muito antes de assim serem 

designadas como ações planejadas que envolvem o funcionamento discursivo das línguas e 

afetam sua relação com a dinâmica social. 

Nesse sentido, as relações político-linguísticas não dizem respeito somente às ações 

concretizadas pelas instâncias governamentais, e sim a todas as posturas e escolha linguísticas 

que atravessam a sociedade, sempre mediadas e atravessadas pela inscrição do político da 

linguagem (LAGARES; SAVEDRA, 2012, p.14). 

 Portanto, o silenciamento ou a imposição de determinada variedade linguística a ser 

ensinada na educação básica ou a ser retratada no LD, é uma das práticas linguísticas e sociais 

que têm o intuito de normatizar, de forma mais ou menos explícita, o funcionamento das línguas 

na sociedade. Nesse sentido, o campo das Políticas de Línguas tem se debruçado sobre esses 

conflitos de gerenciamento da organização das línguas na sociedade (ORLANDI, 2007b, p. 7). 

É importante recordar, de acordo com Orlandi (2007b), que não há possibilidade de se 

ter processos de inscrição do sujeito na língua que não estejam afetados desde sempre por 

aspectos políticos e ideológicos, uma vez que a língua é um corpo simbólico-político que faz 

parte das relações entre os indivíduos na vida social. 

Assim, quando pensamos na relação constitutiva entre política e línguas, estamos 

pensando de imediato em formações sociais significadas por e para sujeitos históricos, sociais 

em seus processos de identificação na/ por meio da língua(gem). Estamos pensando em formas 

de (re)existência, de experiência no espaço político dos sentidos, atravessados pelo discurso 

(ORLANDI, 2007b, p.8). 
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Desse modo, como se pode perceber, o termo “políticas de línguas” pode ser definido 

como um conjunto de grandes decisões e escolhas conscientes tomadas por diferentes grupos 

que ocupam posições hegemônicas e ideológicas, os quais utilizam os espaços ocupados no 

poder público para fomentar ações relacionadas às línguas, que por sua vez se refletem no 

funcionamento e na concepção de ensino de línguas na escola. 

Já o termo “glotopolítica” vem sendo usado por estudiosos da área a fim de refletirem 

sobre o modo como toda ação linguística mantém vinculação com as formas de organização 

social. De acordo com Lagares (2005), toda mudança social implica, efetivamente, uma 

mudança no âmbito do funcionamento das línguas e do ensino de línguas, o que é observável, 

por exemplo, no cenário atual do ensino de línguas estrangeiras no âmbito da educação básica 

brasileira, visto que o Governo Federal, em 2017, revogou a lei 11.161 de 2005, que exigia a 

oferta obrigatório da língua espanhola no ensino médio, e oficializou a língua inglesa como 

única língua a ser ensinada na educação básica brasileira por meio da Base Nacional Comum 

Curricular11. 

Para Guespin & Marcellesi (1986), a glotopolítica possui dois eixos direcionais. O 

primeiro pode ser chamado de eixo vertical, pois se refere a fatos normativos e antinormativos; 

o segundo, de eixo horizontal, considerado por muitos estudiosos mais inovador que o primeiro, 

envolvendo especificamente as relações sociais, entendendo que toda escolha e decisão no 

âmbito das políticas de línguas modifica as relações sociais em um dado contexto histórico. 

Dessa maneira, os autores advogam que a glotopolítica estuda, desde os fatos mais 

oficiais e planejados (como a criação de gramáticas, currículos escolares ou modelos 

ortográficos), até os mais cotidianos, como por exemplo, quando alguém corrige 

prescritivamente uma outra pessoa em uma conversa.  

Lagazzi (2007) advoga que o campo de estudos de Política de Línguas se configura 

como um espaço atravessado, ocupado, permeado por questões políticas e ideológicas, pois a 

língua, na sua incompletude constitutiva, atravessa saberes que podem delimitar trajetos, propor 

continuidades de políticas de ensino de línguas, ou pode silenciar percursos e vozes que antes 

significavam. 

Nessa perspectiva de entendimento, Guimarães (2000, 2002, 2005) corrobora Lagazzi 

(2007) reafirmando que os espaços de enunciação em que as línguas funcionam são 

historicamente imbricados e atravessados pelas condições de produção do discurso, marcados 

                                                           
11  É importante mencionar também que a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, não só revoga a lei 

11.161/2005, mas também altera diversas leis e decretos, tais como:  a Lei de Diretrizes e Base da Educação - 

LDBEN de 1998. 
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pela organização política dos Estados nacionais, que tem o poder simbólico e administrativo de 

interferir no funcionamento das línguas em dado contexto histórico e social.  

De fato, essa relação entre a organização do Estado e sua(s) língua(s) se reflete nas 

noções de língua nacional, língua oficial e língua estrangeira, que aparecem dividindo as 

línguas, bem como o ensino de línguas estrangeiras em dadas conjunturas políticas de um país 

(GUIMARÃES, 2000, 2002, 2005). 

Guimarães (2007), ainda aporta reflexões importantes a respeito da tensão entre língua 

e Estado. Para o estudioso, pode-se considerar dois modos de funcionamento das línguas no 

espaço de enunciação de um Estado-Nação. O primeiro representa as relações imaginárias dos 

falantes sobre os usos das línguas na sociedade. Consequentemente, o segundo representa as 

relações imaginárias e ideológicas vinculadas à constituição da organização institucional. 

Vejamos melhor essas diferenças entre as representações dos funcionamentos das línguas: 

 

Para o primeiro caso distinguimos:  

Língua materna: é a língua cujos falantes a praticam pelo 

fato de que a sociedade em que se nasce a praticar; nesta medida ela 

é, em geral, a língua que se represente como (que se apresenta como 

sendo) primeira para seus falantes. 

Língua alheia: é toda língua que não se dá como materna 

para os falantes de um espaço de enunciação. 

Língua Franca: é aquela que é praticada por grupos de 

falantes de línguas maternas diferentes, e que são falantes desta 

língua para o intercurso comum. 

Para o segundo, distinguimos: 

Língua nacional: é a língua de um povo, enquanto língua 

que o caracteriza, que dá a seus falantes a relação de pertencimento 

a este povo. 

Língua oficial: é a língua de um Estado, aquela que é 

obrigatória nas ações afirmativas do Estado, nos seus atos legais. 

Língua estrangeira. É a língua cujos falantes são o povo de 

uma Nação e Estado diferente daquele dos falantes considerados 

como referência. (GUIMARÃES, 2007, p. 64) 
 

 

Sendo assim, podemos perceber que as escolhas de nomenclaturas adotadas para 

descrever os espaços de enunciação em que as línguas funcionam estão diretamente 

relacionadas a questões políticas e ideológicas, com vistas a unificar o funcionamento 

discursivo no âmbito de um Estado-Nação. 
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Pode-se dizer que essas políticas interferem também no ensino de línguas estrangeiras 

na escola e, acima de tudo, na organização curricular que norteia a escola, promovendo e 

propagando, por exemplo, discursos de abertura à pluralidade linguístico-cultural no ensino de 

línguas na educação básica ou o silenciamento/ fechamento de possibilidades de aprendizagem 

de línguas estrangeiras pelas comunidades escolares. 

É perceptível, ainda, que as políticas de línguas podem interferir no reconhecimento de 

determinada variedade linguística como prestigiada, ou não, bem como no estabelecimento do 

estândar a ser ensinado em contextos educacionais e, consequentemente, mais visibilizado e 

retratado pedagogicamente no LD de línguas estrangeiras presente na educação básica 

brasileira. 

 

2.2 Língua e Estado 

 

 

Considerando o objetivo central desta dissertação, refletir sobre as contradições 

constitutivas do discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural em livro didático de 

espanhol aprovado pelo PNLD (2017) de Ensino Fundamental, faz-se necessário, nesta seção, 

discutir questões teóricas fundamentais que permeiam o funcionamento das línguas estrangeiras 

na organização das sociedades, isto é, a tensa relação entre língua e Estado, tendo em vista o 

nosso dispositivo teórico-analítico.  

De acordo com Payer e Celada (2016), o funcionamento da língua é uma questão 

relacionada intrinsicamente à organização do Estado, uma vez que põe em jogo sujeitos e 

sentidos afetados pelas instâncias políticas das relações de saber e poder constituídas pela 

ordem social. 

É sabido, por exemplo, que as línguas nacionais tiveram historicamente uma importante 

função política e social na construção da identidade nacional. Quando se criam os Estados 

nacionais, a questão linguística torna-se um elemento de constituição da cidadania 

(GUIMARÃES E ORLANDI, 1996). 

De acordo com Hall (1999), em nosso mundo moderno, há uma falsa concepção de 

identidade cultural ligada a uma ilusão de identidade linguística. Tais identidades (culturais e 

linguísticas) são criadas como se fossem algo de nossa natureza, mas não o são, pois identidades 

são construtos histórico-sociais, e não entes biológicos que estão ligados aos nossos genes. 

 Hall (1999) traz argumentos muito interessantes para a reflexão sobre a relação entre 

sujeito, cultura nacional e língua(s), enfatizando que a constituição das identidades culturais e 

linguísticas não é algo inerente, mas antes imposto e ensinado no contexto social. 
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 O pensamento de Hall (1999) nos desperta também a reflexão sobre como nos é imposto 

acreditar que só existe uma variedade linguística padrão. No caso da língua espanhola, por 

exemplo, em face de sua expansão territorial e dos processos de globalização, nos fazem 

acreditar que exista um espanhol estândar, espelhado em grande medida no espanhol peninsular. 

Os sujeitos dessa língua são envolvidos por essa representação cultural, isto é, por uma ideia de 

comunidade simbólica apegada à construção da evidência discursiva ligada ao mito de língua 

homogênea. 

Na esteira dessas reflexões, Fanjul (2004) afirma que existe uma recorrente 

problemática quando se fala sobre variações da língua espanhola, pois muitos discursos 

relacionados aos “mitos” seguem prevalecendo e sendo propagados nos ambientes escolares 

em que ocorre o ensino de espanhol, embora vários estudiosos já tenham se debruçado e 

discutido sobre esses “mitos”. 

Frequentemente, o principal discurso que se configura como um “mito” associado ao 

ensino de língua espanhola é a suposta existência de um espanhol “da Espanha” e outro “da 

América”, como se houvesse a possibilidade de ensinar diferenciadamente uma ou outra 

variedade linguística isolada ou, até mesmo, de ensinar o espanhol de “cada país”. Além disso, 

existem ainda os frequentes discursos sobre a existência de um “centro legislativo” sobre norma 

em espanhol, geralmente, atribuído à Real Academia Espanhola, que forneceria o limite entre 

o “certo” e o “errado” no funcionamento da língua espanhola (FANJUL, 2004, p. 01). 

Fanjul (2004) também argumenta que: 

 

Alguns desses mitos têm como base uma inadequada analogia entre 

a realidade político-linguística da língua portuguesa no mundo com 

a realidade da língua espanhola. Outros, os mais relacionados ao 

problema da “norma”, aqueles que dizem respeito à maior 

“correção” ou “incorreção” de determinado “espanhol”, estão 

apoiados na ideologia normativa predominante no sistema escolar 

brasileiro. (FANJUL, 2004, p. 02). 
 

 Percebe-se também na prática discursiva dessas estereotipias linguísticas um 

reducionismo à ideia unificadora de nação, configurada como uma “comunidade imaginada” 

(BENEDICT, 2008), uma vez que todas as diferenças entre variedades dentro de uma mesma 

nação são colocadas de lado. 

Por esse ângulo, pode-se dizer que uma formação cultural surge também da 

generalização em termos linguísticos, visto que a língua se torna o meio dominante de 

comunicação em toda a nação, isto é, apenas uma variedade é exaltada historicamente e 

registrada como o vernáculo, criando-se uma ilusão de cultura e língua homogêneas. 
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 É interessante mencionar, ainda, que a língua sempre foi um elemento central por meio 

de políticas de línguas (ORLANDI, 2007b) para definição da ideia de nacionalidade, porque os 

grupos que dominavam a variedade linguística nacional considerada como padrão - no início 

uma minoria - eram grupos que detinham um poder político e cultural sem precedentes. Em 

linhas gerais, pode-se concluir que essa língua, ou pelos menos, essa variedade de língua das 

elites dominantes se transformará na língua oficial dos Estados modernos, principalmente a 

partir da generalização e imposição dos sistemas educacionais. 

Na contemporaneidade, há muitas discussões e tentativas de desconstrução dessa 

tendência à padronização linguística que caracteriza a modernidade, inclusive, por parte dos 

pesquisadores das áreas de AD, Sociolinguística Educacional e Políticas Linguísticas. 

Esses e outros questionamentos têm se concretizado em documentos oficiais que regem 

a educação brasileira, principalmente, os que envolvem o processo de ensino e aprendizagem 

de línguas na educação básica, como por exemplo, OCEM, PCN e os próprios editais do PNLD, 

os quais apontam e evidenciam o trabalho com a diversidade linguística12, partindo do 

pressuposto de que as línguas ocupam lugares pluricêntricos. 

Nesse sentido, é notório, por exemplo, nos documentos que regem as políticas públicas 

de avaliação de livros didáticos no Brasil, uma constante preocupação com esse complexo 

processo de ensino e aprendizagem, pautado na diversidade linguística, seja do ponto de vista 

da abordagem teórica, seja do ponto de vista da elaboração dos LD.  

De fato, no nosso entendimento, esse reconhecimento e essa preocupação que se tem 

demonstrado por meio de pesquisas, e que se refletem em diversos documentos oficiais, 

constituem um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande ganho para a escola e para todos 

aqueles que, de alguma maneira, acreditam no aspecto de transformação social atribuído 

constantemente à escola e à educação de uma forma geral. 

Em lugar de pensar nas culturas nacionais como unificadas, como ocorre 

frequentemente no ensino de língua espanhola, devemos pensá-las como um dispositivo que se 

inscreve na diversidade da língua e dos diferentes contextos sociopolíticos.  

Desse modo, reivindica-se a criação de novas práticas pedagógicas, capazes de 

reconstruir formas de narrar a história e as culturas, contribuindo assim para "desnaturalizar" e 

"politizar" os fenômenos discursivos das línguas, abordando historicamente os processos de 

                                                           
12 É importante registrar, mais uma vez aqui, que hoje temos outro documento oficial que reorganiza a educação 

brasileira, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que, na contramão dessa abertura conquistada 

historicamente, desconsidera a diversidade linguística no processo de ensino e de aprendizagem de línguas 

estrangeiras na educação básica, tornando a língua inglesa única língua a ser ensinada obrigatoriamente na escola 

pública brasileira. 
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constituição a partir dos quais as línguas e variedades linguísticas se estabelecem, se valorizam 

e se estandardizam (GUIMARÃES E ORLANDI, 1996). 

 

2.2.1 Política e planejamento 

 

 

          Nessa seção, faz-se necessário, expor alguns conceitos fundamentais quando se 

investiga o processo de variação linguística, principalmente, no que tange à representação das 

variedades linguísticas nos livros didáticos de espanhol, pois, frequentemente, temos o 

apagamento e o silenciomento de outras variedades da língua nesses materiais, isto é, geralmente 

há imposição de uma única variedade linguística no processo de representação da língua 

espanhola, sendo tratada como padrão a ser seguido e ensinado, como apontamos nas seções 

anteriores. 

Questionamentos sobre qual variedade se institui como estândar e/ou qual língua(s) 

estrangeira(s) deve(m) ser ensinada(s) pelas escolas vêm sendo, historicamente, respondidos de 

acordo com o grupo social que esteja no governo, exercendo suas relações de poder tanto 

legislativas como judiciárias, criando mecanismos discursivos e políticos de ensino de línguas 

que promovam a diversidade linguística ou a exclusão dela na educação pública brasileira.  

  Em geral, os agentes legisladores dessas políticas de ensino de línguas podem ter um 

maior empenho no planejamento linguístico, isto é, um planejamento democrático com 

discussão com pesquisadores e agentes envolvidos nesse processo de mudança educacional, 

como por exemplo, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN de 

1996, principalmente, no que toca às áreas relacionadas à linguagem, ou esses mesmos 

legisladores podem implementar políticas de ensino de línguas sem serem democráticas, como 

atualmente temos aprovada a Lei da Reforma do Ensino Médio (lei nº 13.415 de 2017), a qual 

privilegia o ensino da língua inglesa como única e exclusiva língua estrangeira na educação 

básica. 

Cooper (1997 [1989]) identificou uma questão comum ao revisar conceitos relacionados 

às políticas de variadas línguas. Segundo o teórico, há quatro forças propulsoras mobilizadas 

no âmbito das políticas e planejamentos linguísticos: “Quem planeja? O quê? Para quem? E 

como?”. 

A primeira força propulsora, “Quem planeja?”, está relacionada às instâncias 

legisladoras e / ou regulamentadoras vinculadas, principalmente, mas não unicamente, aos 

órgãos governamentais de uma sociedade. Respectivamente, a segunda força de propagação da 

política linguística, “O quê? ”, está relacionada ao campo de intervenção que vai da legitimação 
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por meios de documentos legais e das descrições do funcionamento do sistema linguístico à 

distribuição13. 

Dessa forma, a criação de mecanismos de normatização das línguas e dos usos 

linguísticos é a terceira força propulsora, “Para Quem?”, que diz respeito ao público-alvo e os 

efeitos da intervenção linguística14. Por fim, temos a quarta força propulsora das políticas de 

línguas, “Como?”, os procedimentos implicados na mobilização e execução de políticas de 

línguas. 

Para Cooper (1997 [1989]), todo processo de implementação de uma política de línguas 

deve/pode ter diferentes finalidades, meios, fins e modos de execução, devido à forma de 

atuação e mobilização de distintos fatores, tais como: políticos, históricos, ideológicos, 

econômicos, entre outros, uma vez que tais fatores podem acelerar o processo de 

implementação de dada decisão política ou podem retardar sua implementação, de fato, na 

sociedade. 

É significativo mencionar que há políticas de línguas, em muitos casos, bem planejadas 

e executadas, mas existem também políticas de línguas que brotam no seio da sociedade como 

uma forma “espontânea”, por vezes, desconsiderando políticas implementadas e oficializadas 

anteriormente em dados momentos históricos e sociais.  

 Nesse sentido, Calvet (2002; 2007), ao diferenciar planejamento linguístico de política 

linguística, estabelece que o planejamento corresponde à aplicação prática de uma política 

estabelecida, ou seja, ao trabalho efetivo empregado na execução da mesma, já, por outro lado, 

a política corresponde ao conjunto de escolhas conscientes efetuadas no domínio das relações 

entre língua e vida social e, mais particularmente, entre língua e vida nacional, como por 

exemplo, intervenções na situação das línguas e nos processos de aprendizagem de línguas na 

escola básica.  

 

2.3 Ideologias linguísticas e controle social  

 

 O livro didático, como mencionado em algumas seções anteriores, é considerado como 

um importante instrumento pedagógico na preparação de aulas de língua espanhola. No entanto, 

ele também é um material que atravessa e propaga discursos sobre a prática do professor e sobre 

o papel do ensino das línguas estrangeiras na escola.  

                                                           
13 É o que comumente é chamado de planejamento de corpus (COOPER,1997 [1989]). 
14 Comumente chamada de planejamento de status (COOPER,1997 [1989]). 
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Assim, o LD é constituído por diferentes vozes e formações discursivas que podem ou 

não propagar discursos de abertura à pluralidade linguístico-cultural da língua espanhola. Pelo 

contrário, podem propagar discursos atravessados por ideologias linguísticas de silenciamento 

a variedades do espanhol que não sejam consideradas como o padrão a ser ensinado. 

É importante lembrar, seguindo Marcuschi (2005), que os gêneros textuais surgem e 

operam em nossas sociedades como formas de controle social, político, ideológico e, por sua 

vez, o LD é um importante instrumento ideológico, caracterizado como um gênero que 

apresenta, na esfera pedagógica, estreita relação com políticas de ensino de línguas para a 

educação básica. 

Marcuschi (2005) aponta que os gêneros são atividades socialmente estabilizadas que 

se prestam aos mais variados tipos de controle sociais e discursivos, os quais apontam até 

mesmo para o exercício de poder nas relações humanas.  

Portanto, os gêneros escolhidos para compor o LD são atravessados e permeados de 

valores sociais e são muito mais do que guias neutros para a realização de certas atividades na 

aula de língua espanhola. Esses valores são também sistemas de coerção social que são 

propagados por meio de atividades, ampliando discursos de plurecentrismo de normas da língua 

espanhola ou reforçando discursos de monocentrismo da norma no ensino dessa língua. 

Por esse ângulo teórico, entendendo que os gêneros são atravessados por ideologias 

linguísticas, cabe aqui nos filiarmos à definição do autor Del Valle (2007), entre muitos outros, 

sobre ideologias linguísticas, visto que elas são paradigmas estabelecidos nas relações de saber- 

poder constituídas na intersubjetividade, a partir de experiências individuais e coletivas com as 

diversas doutrinas de pensamento institucionalizadas e interiorizadas de maneira consciente e 

inconsciente. Nesse sentido, é importante nos atentarmos ao fato de que as ideologias 

linguísticas são fundadas no seio de uma coletividade e ressignificadas no indivíduo como 

forma de visão de mundo.  

Somando-se a isso, o controle social pela e na linguagem se manifesta e se concretiza 

na atividade linguageira por meio da seleção de determinados gêneros realizados em 

determinados estilos e produzidos em determinadas esferas de atividade humana 

(MARCUSCHI, 2005, p.4), ou seja, os gêneros escolhidos na composição dos livros didáticos 

e, antes disso, a variedade linguística privilegiada na organização desses gêneros podem 

(re)produzir políticas de fechamento e silenciamento de outras formas de realização da língua 

em seus diferentes contextos e realidades socioculturais. 
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Na esteira dessas reflexões sobre gêneros como mecanismos de controle social e coerção 

nos livros didáticos, Ribeiro da Silva (2011), em sua tese, intitulada A Pesquisa em política 

linguística: histórico, desenvolvimento e pressupostos epistemológicos, apoiando-se em 

Shohamy (2006), considera que as políticas de línguas atendem mais do que a uma simples 

projeção do governo por meio de textos oficiais que visam valorizar a língua da nação ou a 

variedade defendida como padrão. Na verdade, essas políticas de línguas manifestam um 

mecanismo complexo de ideologias e representações sobre o valor das línguas e das variedades 

de uma língua que atendem, sobretudo, aos interesses da elite hegemônica. 

Portanto, os gêneros são apreendidos no curso de nossas vidas como membros de 

alguma comunidade específica, visto que são padrões de comunicação que representam 

conhecimentos socialmente situados. Inclusive, os gêneros podem mudar de uma cultura para 

outra, já que representam aspectos socioculturais de uma dada comunidade (MARCUSCHI, 

2005, p. 11). É, por isso, que os gêneros também representam formas de controle social, 

envolvendo o funcionamento da língua, pois retratam e (re)produzem escolhas políticas e 

ideológicas ligadas à norma instituída como padrão postulado como paradigma no ensino de 

língua espanhola.  

Não à toa, os livros didáticos de língua espanhola aprovados no PNLD 2017 do Ensino 

Fundamental são organizados em torno de gêneros que funcionam como mecanismos de 

controle e coerção social, pois são atravessados por discursos de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural ou estratégias de fechamento/ silenciamento de outras variedades presentes 

na língua, bem como pela tensão entre escrita e oralidade no que concerne à representação 

dessas variedades do mundo hispânico. 

 

2.4 Políticas (inter)culturais 

 

 Devido às complexas relações que se estabelecem entre língua, educação e sociedade, 

inclusive relacionadas ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, algumas políticas de 

línguas (ORLANDI, 2007b), ao longo da história do Brasil, emergem ora dando continuidade 

às políticas de ensino de governos anteriores, ora propondo rupturas com tais políticas de acordo 

distintas posições político-ideológicas instauradas.  

Segundo Calvet (2007, p. 11), “sempre houve e haverá indivíduos tentando legislar, 

ditar o uso correto ou intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político sempre 

privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou mesmo impor 

à maioria a língua de uma minoria”. 
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 Outrossim, Diniz (2012, p. 25), na sua tese intitulada Política linguística do Estado 

brasileiro na contemporaneidade: a institucionalização de mecanismos de promoção da língua 

nacional no exterior, afirma que o número de problematizações e indagações acerca de políticas 

linguísticas exteriores, também chamadas de políticas (inter)culturais, ainda é bastante restrito 

e escasso. De fato, é perceptível que as políticas (inter)culturais nascem no seio de países que 

têm em comum o fato de terem sido potências colônias ou de atualmente serem potências 

neoimperialistas, como é o caso dos Estados Unidos da América, Espanha, Inglaterra, entre 

outros. 

Na esteira dessas reflexões, Diniz (2012) argumenta que existe uma longa experiência 

desses países no âmbito das questões administrativas e de cunho educativo que permitiu a 

expansão e a visibilidade de suas línguas nacionais em outros países e continentes, 

potencializando poderes públicos e institucionais voltados para o valor geopolítico que as 

línguas possuem no mercado internacional. Um exemplo disso são os exames de proficiência 

internacional de língua espanhola como língua estrangeira (DELE) e a forte presença de 

editoras espanholas que atuam no mercado de ensino de línguas no mundo. 

No entanto, pode-se dizer que nem todas as potências coloniais ou neoimperialistas 

conseguiram desenvolver um aparelho de Estado encarregado dessa gestão de política 

(inter)cultural de forma a dar visibilidade as suas línguas nacionais, como é o caso dos Países 

Baixos e da Bélgica, os quais não conseguiram construir ferramentas para a ampliação de 

políticas linguísticas dessa natureza, por várias razões, dentre elas o principal objetivo não era 

o da difusão da língua da metrópole, mas sim a extração de matéria primas (DINIZ, 2012, p.26). 

Nesse contexto, Diniz (2012) elucida que as ações do âmbito político na e para a língua 

se destacaram como políticas (inter)culturais, uma vez que foram implementadas por países em 

que se observavam certas características, tais como: (i) grau de identificação histórica entre a 

língua e a nação; (ii) a língua nacional teve certo grau de difusão para além de suas fronteiras 

de origem, ocasionadas por razões políticas, históricas, sociais, mercadológicas, migratórias 

etc.; (iii) a língua dispõe de um registro padrão escrito; (iv) variedade padrão desempenhou 

função veicular de comunicação internacional em um momento anterior; (v) o país dispõe de 

meios simbólicos, intelectuais e materiais para pôr em prática uma política linguística 

(inter)cultural. 

De acordo com Lagares (2010), no caso de políticas linguísticas internacionais de ensino 

de língua espanhola, as autoridades políticas e linguísticas da língua espanhola sempre 

afirmaram em seus documentos institucionais que o espanhol nunca foi imposto aos falantes de 

outras línguas e de outros continentes. Entretanto, o pesquisador nos lembra o fato ocorrido em 
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agosto de 2009, no qual a vice-presidente do governo espanhol, Maria Teresa Fernádez de la 

Veja, encontrou com o ministro de educação brasileira. O encontro tinha como objetivo 

principal um acordo de cooperação para implementação da língua espanhola nas escolas 

brasileiras, segundo a vice-presidente do governo espanhol tinha chegado a hora do “portunhol” 

no Brasil (LAGARES, 2010, p. 97).  

Lagares (2010) nos alerta sobre esse discurso contraditório e pouco “democrático”, 

argumentando que:  

De fato, nem o Instituto Cervantes nem a Consejería de Educación 

da Embaixada espanhola no Brasil oferecem aulas ou atividades 

em/sobre “portunhol”, senão que têm entre seus objetivos a difusão 

da norma “panhispânica” do idioma castelhano. O anseio por 

instaurar o castelhano como língua preferente de cultura no Brasil 

talvez resulte pouco realista nas atuais circunstâncias, mas constitui 

um desejo autêntico enunciado por agentes da expansão 

internacional do espanhol, por intelectuais, empresários e políticos. 

(LAGARES, 2010, p. 98). 
 

 

 Portanto, pode-se perceber claramente que esse tipo de discurso de língua apenas como 

um instrumento comunicativo se configura como um discurso contraditório, uma vez que 

pertence a uma clara política (inter)cultural de propagação da língua espanhola, mascarada por 

um discurso de pluricentrismo linguístico que, muitas vezes, não se efetiva na prática, haja vista 

práticas linguísticas normativas privilegiadas pelo Instituto Cervantes e pelas avaliações do 

DELE, por exemplo. 

Nesse sentido, Lagares (2010) esclarece que: 

 

Nesse contexto conturbado de conflito de interesses, entre difusão 

internacional do ensino de língua espanhola e integração 

transnacional, entre intervenção econômica e política educativa no 

ensino de língua espanhola na educação básica, entre desejo de 

unidade e experiência da diversidade, é que se joga realmente o 

futuro da língua espanhola no Brasil (LAGARES, 2010, p. 106). 

 

 

 É perceptível, a partir dessas reflexões, que muitas políticas (inter)culturais surgem  

ligadas às potências neoimperialistas como forma de propagação internacional de línguas 

estândares travestidas de discursos de abertura à pluralidade linguístico-cultural. Essas políticas 

(inter)culturais mostram-se, portanto, contraditórias, visto que se constituem como dispositivos 

de padronização do funcionamento da língua e de aspectos culturais inerentes a sua 

constituição. 
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2.5 Memória discursiva do ensino de línguas estrangeiras no Brasil 

 

 

 Com a finalidade de compreender as relações constitutivas e as contradições no processo 

de instauração de políticas de ensino de línguas no Brasil e, consequentemente, os processos de 

oficialização e institucionalização dessas línguas por meio de políticas públicas, como o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), recorremos nessa seção à história do ensino de 

línguas estrangeiras no Brasil. 

 No entanto, como já mencionado nas seções anteriores, nosso interesse não é 

estabelecer uma cronologia dos processos de implementação do ensino de línguas, mas sim 

significar as práticas instituídas entre as relações de saber e poder nas políticas de ensino de 

línguas em dados momentos históricos para compreender os processos de instauração e 

apagamento dessas línguas no contexto escolar brasileiro. 

De acordo com Orlandi (1990), a história, na perspectiva discursiva, está 

intrinsicamente relacionada às práticas discursivas, e não somente ao tempo em si, em sua 

cronologia. Ela se configura tendo como parâmetro as relações de saber-poder, pois a história 

se constitui na relação de disputas ideológicas, por consequência, nas relações conflituosas com 

as esferas político-econômicas. 

 É interessante mencionar que se olharmos para a história mundial das relações político-

ideológicas do ensino de línguas estrangeiras, iremos compreender que a escolha de uma língua 

estrangeira, ou de uma variedade de língua estrangeira a ser utilizada no intercâmbio 

mercadológico entre as nações e no processo de ensino e aprendizagem de línguas na escola, 

nunca se deu de forma natural e neutra. 

Nessa acepção, Lopes (2017) relembra que as práticas de intervenção nas línguas são 

materializações que refletem e refratam a memória discursiva das línguas, pois são responsáveis 

pela manutenção de aspectos relacionados à tradição, às culturas e aos conhecimentos herdados 

em dada conjuntura política, econômica e social  

 É sabido que o ensino de línguas estrangeiras no Brasil foi implementado desde o início 

do processo de colonização do Brasil, nas escolas católicas fundadas pelos jesuítas (LEFFA, 

1999, p. 25). No entanto, as línguas estrangeiras ensinadas nessa primeira configuração de 

contexto escolar eram as línguas clássicas, o grego e o latim. Durante muitos anos, sempre o 

colonizador europeu buscou impor o ensino da sua língua ou de outras línguas estrangeiras no 

novo continente. 
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Com a vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, um novo paradigma de línguas 

estrangeiras foi implementado nas escolas, o ensino de línguas estrangeiras modernas, como a 

língua inglesa e a língua francesa, dando início ao processo de oficialização e 

institucionalização dessas línguas no Brasil (CELANI, 2006, p. 22). 

De fato, é a partir da Resolução de Consulta da Missa do Desembargador do Paço, de 

1809, que novas perspectivas foram instauradas no ensino de línguas estrangeiras modernas, 

inclusive, com aberturas pedagógicas quanto às metodologias e materiais de ensino de línguas 

estrangeiras, elaboradas por outros países, provocando assim uma ruptura com a tradição de 

ensino e aprendizagem de línguas clássicas no Brasil. 

 Convém salientar, ainda,  que a inclusão do ensino e aprendizagem de língua inglesa e 

língua francesa nesse contexto de ensino, de acordo com a Resolução de 1809, teve como 

justificativa a utilitariedade dessas línguas no mercado, sendo dessa maneira um gesto de 

política linguística e econômica, visto que as condições de produção dessa política estavam 

atreladas à invasão francesa a Portugal com o apoio da Inglaterra, motivo pelo qual a Família 

Real Portuguesa estabeleceu-se no Brasil (LOPES, 2017, p.54). 

 Segundo Freitas (2011), em 1837, com a criação do Colégio Pedro II e com a divisão 

do ensino regular em dois ciclos, isto é, o estabelecimento de um ciclo de ensino e aprendizagem 

com duração de quatro anos e outro com duração de três anos, expandiram-se as possibilidades 

de ensino de línguas estrangeiras no contexto escolar, incluindo, assim, a língua alemã e a língua 

italiana, juntamente com as línguas francesa e inglesa no currículo do secundário. 

 É significativo mencionar que o ensino de língua espanhola no Colégio Pedro II, embora 

não aparecesse na grade de ensino regular, era oferecida como disciplina optativa em 1919, 

após a aprovação do professor Antenor Nascentes, por meio do concurso público. No entanto, 

o ensino de língua espanhola nesse contexto foi interrompido em 1925, com a transferência do 

professor Nascentes para a cadeira de língua portuguesa nessa mesma instituição de ensino.  

Esse silenciamento/ apagamento do ensino de língua espanhola perdurou até meados de 

1942, com a Reforma Capanema, que fez surgir uma nova possibilidade para o ensino de língua 

espanhola na educação secundária daquele momento.  De acordo com Leffa (1999), a Reforma 

Capanema foi um importante marco no ensino de línguas estrangeiras no Brasil, visto que 

oficializou a importância da aprendizagem de algumas línguas no contexto escolar, embora, 

também seja considerada e caracterizada como uma reforma autoritária e antidemocrática, pois 

minimizou a quantidade de línguas estrangeiras a ser ensinadas na escola. Em outras palavras, 

a Reforma oficializou apenas o ensino de língua inglesa, língua francesa e língua espanhola e 

silenciou as outras línguas já presentes na grade curricular até aquele momento. 
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Portanto, percebe-se que a institucionalização dessas línguas na grade curricular deve-

se a uma glotopolítica vinculada às condições históricas e sociais de implementação dessa 

reforma, com destaque, sobretudo, para a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945.  

De fato, esse e outros acontecimentos justificam essa política de línguas. O inglês nessa 

conjuntura histórica e social simbolizava a imagem dos Estados Unidos como nação aliada e, 

consequentemente, que influenciou o mercado capitalista brasileiro, inclusive, alterando 

hábitos, costumes e padrões de comportamento e linguagem (LOPES, 2017). Já a língua 

espanhola foi institucionalizada no lugar da língua alemã, pois ela representava simbolicamente 

a língua do inimigo da guerra (FREITAS, 2011). 

De acordo com Leffa (1999), em 1961, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 4.024 e, logo em seguida, com as alterações propostas na nova 

LDBEN de 1971, nº 5.692, o ensino de línguas estrangeiras teve uma redução drástica. Devido 

a essas legislações, durante muito tempo, as escolas deixaram de ofertar as disciplinas de 

línguas estrangeiras no antigo 1º grau, atualmente, chamado de ensino fundamental II, pois o 

ensino de línguas estrangeiras nesse momento era de caráter optativo. 

 Segundo Freitas (2011), após a resolução nº 58, institucionalizada em 1976, há um novo 

movimento de inclusão da língua estrangeira no ambiente escolar brasileiro no 1º e 2º graus. 

No entanto, novamente a língua espanhola é silenciada/apagada da grade curricular das escolas 

brasileiras, sendo a língua inglesa e a língua francesa hegemônicas nesse contexto. 

Lopes (2017) discorre que somente em 1996, com a publicação da LDBEN nº 9394, 

uma nova política de ensino de línguas estrangeiras é instaurada no contexto educacional 

brasileiro. Essa política de ensino de línguas, diferentemente de momentos históricos anteriores, 

evidencia a possibilidade de escolha da comunidade escolar sobre a língua estrangeira a ser 

ensinada, levando em consideração especificidades de cada região do país. Vejamos: 

 

§ 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 

(BRASIL, 1996, grifos nossos). 

 

Como se pode ver, a LDBEN de 1996 abre brecha também para práticas silenciamento 

da voz da comunidade escolar sobre a escolha da língua estrangeira moderna a ser ensinada, 

seja por ausência de concursos públicos em determinadas línguas, seja pela imposição 

ideologicamente naturalizada do inglês como língua hipercentral nas relações políticas e 

econômicas. 
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Portanto, o que se depreende da memória discursiva do ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil é que esse ensino no contexto escolar sempre foi, e ainda é, baseado nas relações de 

saber-poder instituídas, calcadas em acordos político-econômicos e não na abertura à 

pluralidade linguístico-cultural como ação de transformação social dos alunos, pois a promoção 

e a propagação do ensino de línguas estrangeiras na educação básica brasileira funciona como 

forma de mediação e ampliação de novos mercados no bojo do processo de expansão capitalista 

neoliberal (MORENO CABRERA, 2015, p.199). 

 

                       2.6 Políticas de ensino de língua espanhola no Brasil 

 

Na seção anterior, percebemos que o ensino de línguas estrangeiras no Brasil configura-

se como uma intensa e complexa imbricação de políticas de línguas, mediadas por relações de 

saber e poder constitutivas da sociedade. Nesse sentido, a história da institucionalização do 

ensino de língua espanhola no contexto escolar brasileiro é marcada por diferentes políticas e 

ideologias linguísticas ligadas à ordem socioeconômica mundial e ao papel simbólico que as 

línguas exercem nas sociedades, como vimos anteriormente. 

 No Brasil, a política de ensino e aprendizagem direcionadas à língua espanhola, cuja 

história se inicia com a criação da cadeira de Espanhol no Colégio Pedro II, é marcada por duas 

fases essenciais que possibilitaram a institucionalização dessa língua no âmbito da educação 

básica.  

A primeira fase concentra-se na década de 1990, marcada pelo imaginário de 

facilidade na aprendizagem de língua espanhola, decorrente do estabelecimento de uma 

metonímia discursiva entre a proximidade territorial com os países de fala hispânica e o 

estereótipo de proximidade entre os sistemas linguísticos de ambas as línguas. Essa primeira 

fase estava relacionada a acordos políticos e econômicos, como por exemplo, o Tratado de 

Assunção, assinado em 1991, entre os países do Mercado Comum do Sul, mais conhecido como 

MERCOSUL, que fez surgir o primeiro boom dos cursos de língua espanhola no Brasil e, 

consequente, a ampliação do oferecimento dos cursos de licenciatura em Letras Espanhol, 

oferecidos por instituições públicas e privadas do país.  
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É imprescindível ainda destacar o que diz o Protocolo de Intenções dos Ministros de 

Educação15 no âmbito do MERCOSUL, assinado em 1991:  

 

[...] a herança cultural dos povos latino-americanos e, 

particularmente, dos Estados Membros do Mercosul, é comum(...) 

da Educação depende, em grande parte, a capacidade dos povos 

americanos de se reencontrarem nos valores comuns e na afirmação 

de sua capacidade ante os desafios do mundo contemporâneo [...]. 
 

 

 Portanto, a partir do protocolo compreende-se que a ideia de integração dos países 

latino-americanos surge com uma necessidade de reaproximação política, social e histórica, 

ligada ao resgaste sociocultural das múltiplas heranças identitárias desses povos que sofreram 

processos de exploração semelhantes nas suas constituições como nações independentes. 

Outrossim, cabe ressaltar o movimento parafrástico desse discurso contido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), no que tange ao ensino de língua espanhola no 

Brasil e sua reaproximação com a América Latina. Vejamos: 

 

A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos países de 

língua espanhola na América é também um meio de fortalecimento 

da América Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem 

não só como força cultural expressiva e múltipla, mas também 

política [...]( PCN, 1998, p.50). 
 

 Desse modo, compreende-se que o segundo momento de ascensão e propagação do 

ensino de língua espanhola surge como consequência dos momentos anteriores. Originou-se 

nos anos 2000, com a publicação de políticas para o ensino de língua espanhola na educação 

básica, como a implementação da lei 11.16116, de 5 agosto de 2005, que fez com que a língua 

espanhola se tornasse uma disciplina de oferta obrigatória no Ensino Médio e optativa no 

Ensino Fundamental na grade curricular regular.  

A chamada lei do espanhol (11.161/2005) surge com a finalidade de incorporar de forma 

obrigatória o oferecimento do ensino de língua espanhola na composição curricular do ensino 

médio nas escolas públicas e privadas de todo o país. Vejamos os artigos contidos na lei: 

  

                                                           
15 Disponível em: 

http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=203&Itemid=32. 

(Acordos assinados pelos Ministros de Educação do Mercosul). Acesso em 20 de dezembro de 2018. 
16  É importante mencionar que, por causa da Lei de Reforma do Ensino Médio – Lei nº13.415 de 2017, a lei do 

espanhol – Lei nº 11.161 de 2005, encontra-se revogada na atual conjuntura educacional. 

http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=203&Itemid=32
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-norma-pl.html
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Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela 

escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 

gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 

        § 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo 

de cinco anos, a partir da implantação desta Lei. 

        § 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos 

plenos do ensino fundamental de 5a a 8a séries. 

        Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de 

ensino deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos. 

        Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de 

Ensino de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, 

necessariamente, a oferta de língua espanhola. 

        Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por 

meio de diferentes estratégias que incluam desde aulas 

convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em 

cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

        Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito 

Federal emitirão as normas necessárias à execução desta Lei, de 

acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federada. 

(BRASIL, 2005). 

        Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, 

estimulará e apoiará os sistemas estaduais e do Distrito Federal na 

execução desta Lei. 

        Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação 

(BRASIL, 2005). 

 

Portanto, trata-se de uma política de ensino de língua que, com base nessa determinação 

legal, exigia das redes de ensino que, num prazo máximo de 5 anos, incorporassem em suas 

estruturas curriculares a oferta obrigatória de língua espanhola no Ensino Médio.  

Entretanto, como se sabe, essa lei foi desrespeitada por vários Estados e Municípios, os 

quais foram alvo de constantes denúncias ao Ministério Público Estadual e Federal quanto ao 

seu cumprimento efetivo. Cabe mencionar, ainda, que as Associações de Professores de 

Espanhol do Brasil e as Universidades com formação de professores de espanhol 

desempenharam um papel central nas denúncias e nos movimentos de luta para o efetivo 

cumprimento dessa política de ensino de língua espanhola. 

No que se refere, ainda, ao segundo momento de ascensão dos estudos de língua 

espanhola no contexto educacional brasileiro, não podemos esquecer a publicação das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM –, em 2006, que ampliou o processo 

de oficialização e implementação do ensino dessa língua na educação básica, norteando práticas 

pedagógicas relacionadas ao seu ensino. 
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Sendo assim, a partir desses dois gestos principais de política pública educacional, o 

Brasil começou a trilhar caminhos mais seguros para a implementação e institucionalização do 

ensino de língua espanhola e, consequentemente, para a elaboração de livros didáticos mais 

adequados ao contexto escolar brasileiro. 

Entretanto, se faz perceptível ao longo dos anos, uma carência e dificuldade em abordar 

pedagogicamente a variabilidade linguístico-cultural nos livros didáticos, inclusive nos 

aprovados pelo PNLD para o ensino de língua espanhola, embora a proposta de educação 

linguística pluricêntrica no ensino de línguas estrangeiras já viesse sendo discutida pela 

comunidade acadêmica e pelos profissionais dessa área há bastante tempo. 

 No atual contexto educativo brasileiro, principalmente, no ensino de língua espanhola 

na educação básica, mais de uma década após a publicação da lei do espanhol e das OCEM, 

parece haver uma descontinuidade e uma desconexão entre as atuais políticas de ensino de 

línguas estrangeiras e as que envolviam o ensino de língua espanhola, anteriormente. 

Infelizmente, esses movimentos de silencioamento/apagamento são comuns na memória 

discursiva do ensino de línguas estrangeiras no contexto educacional brasileiro. 

Apesar dos significativos avanços no que tange à elaboração dos livros didáticos de 

espanhol, principalmente ocasionados pelo processo de seleção do PNLD, nossa hipótese é que 

os livros desse componente curricular ainda necessitam de aprofundamentos no que concerne 

ao tratamento da variação e da pluralidade linguístico-cultural existente nessa língua17. 

 Contudo, em lugar da continuidade e do avanço no âmbito das políticas de línguas, hoje 

estamos vivenciando um retrocesso nas políticas de ensino de línguas estrangeiras na educação 

básica brasileira. 

Em 2016, o presidente Michel Temer propõe uma Medida Provisória  – MP nº 746/2016, 

a qual instaura uma abrupta reformulação da composição curricular e da organização do Ensino 

Médio Nacional, transformando-se, posteriormente, com a aprovação no Congresso Nacional, 

na Lei 13415 de 2017,  que elimina a possibilidade de a comunidade escolar escolher a língua 

estrangeira que quer estudar, afetando assim o ensino de língua espanhola na educação básica 

e derrubando, de modo autoritário, uma série políticas educacionais vigentes até o momento. 

                                                           
17 É relevante relembrar aqui como uma forma de repúdio e de resistência que, desde o PNLD 2019, a língua 

espanhola já não está sendo mais contemplada como componente curricular no processo seletivo de avaliação dos 

livros didáticos. Isto porque, conforme determinado pela Lei de Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) e 

pela BNCC, a língua espanhola não faz parte dos componentes curriculares obrigatórios da educação básica e foi 

excluída autoritariamente do PNLD. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-norma-pl.html
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 Cabe ressaltar, também, que a Lei de Reforma do Ensino Médio não só revoga a lei 

11.161/2005, mas outras leis e decretos, como mencionado no início do próprio texto 

legislativo, saber: 

 

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 

2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 

a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 

de fevereiro de 1967; revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 2005; 

e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral (BRASIL, 2017). 
 

  

  Como podemos perceber, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

9394/96, é bastante alterada com a aprovação da Lei de Reforma do Ensino Médio. Destacamos 

como alterações principais: a ampliação da carga horária gradativamente para 1.200 horas 

anuais, desconsiderando as adversidades de cada sistema de ensino, bem como a oferta 

obrigatória da língua inglesa na educação básica, desconsiderando a possibilidade da escolha 

da língua estrangeira de acordo com a comunidade escolar e revogando a lei que obrigava a 

oferta do espanhol. 

Nesse sentido, o art. 3o   da Lei de Reforma no Ensino Médio, altera a Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, a qual passa a vigorar acrescida do art. 35-A, a saber: 

 

 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:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

§ 1o  A parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata 

o caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar 

harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a 

partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.  

§ 2o  A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino 

médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação 

física, arte, sociologia e filosofia.  

§ 3o  O ensino da língua portuguesa e da matemática será 

obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às 

comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas 

línguas maternas.    

§ 4o  Os currículos do ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art35a
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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, grifos 

nossos). 
 

Mediante o exposto, compreende-se com base nessa lei que a oferta de ensino de língua 

estrangeira dá preferência à língua inglesa como única língua estrangeira obrigatória na grade 

curricular da educação básica. Por mais que tenhamos a menção ao oferecimento de outras 

línguas estrangeiras nesse artigo e uma sugestão de que essa segunda língua estrangeira – caso 

haja disponibilidade – seja “preferencialmente o espanhol”, acreditamos que esse lugar de 

disciplina optativa, infelizmente, não se realiza e não se institucionaliza na prática por parte dos 

nossos governantes. 

Discordamos desse gesto de imposição, pois acreditamos que toda mudança curricular 

precisa passar por um amplo debate entres os atores envolvidos nesse processo. Ademais, em 

geral, essas políticas de currículo têm se caracterizado como programas de governo, isto é, com 

início e fim determinados pelos mandatos, o que prejudica o desenvolvimento da qualidade no 

âmbito da educação básica.  

 Estamos de acordo com Goettnauer (2005, p. 61), quando essa autora afirma que não 

devamos apenas defender a permanência do ensino de língua espanhola na educação básica 

com argumentos de caráter econômico: 

 

Pensar o ensino de língua espanhola hoje no Brasil, bem como 

cogitar sobre suas perspectivas, constitui tarefa que demanda uma 

séria de considerações a respeito de diversas questões, pois não é 

suficiente refletir a partir dos aspectos quantitativos. Destacar o 

número de falantes de espanhol no mundo e o avanço do idioma nos 

Estados Unidos e em nosso país, embora isso possa despertar nosso 

otimismo em relação ao status que essa língua vem adquirindo e nos 

permita vislumbrar um mercado de trabalho em expansão, reduz 

expressivamente uma discussão necessária sobre o que significa em 

um universo globalizado o domínio de língua estrangeira, sobretudo, 

em se tratando do idioma oficial de 20 países, 19 dos quais bem 

próximos ao Brasil. (GOETTENAUER, 2005, p.61). 

 

Nessa perspectiva de entendimento, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos 

(assinada em 1996, sob a orientação da UNESCO)18 fala em garantia ao direito linguístico do 

falante e promulga a necessidade de ações políticas voltadas para a realidade multilíngue das 

sociedades. Tais propostas visam avanços em prol de uma realidade plural que deveria ser 

                                                           
18 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf. Acesso 

em 10 de março de 2019. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf
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considerada como riqueza cultural de uma nação, e não como perigo à sua unidade. 

Em outras palavras, aprender a língua espanhola, ou outra língua, deveria não apenas se 

restringir às questões financeiras, mas sim a questões de identidade, afetividade, cidadania 

entres outros fatores. Uma efetiva escolha linguística pela comunidade escolar respeitaria o 

processo de identificação sujeitos aprendizes com diferentes línguas-culturas. 

Hamel (1988) conclui que as políticas relacionadas ao ensino de línguas em um 

determinado país: 

[...] funcionam sempre como intervenção que transformam a 

experiência coletiva e individual de uma comunidade, experiência 

que se cristaliza em um complexo sistema de símbolos lingüísticos 

e extralingüísticos. Nesse sentido, a política lingüística forma parte 

da história social e lingüística de um povo (HAMEL,1988, p. 44). 

 

 Como vimos, o ensino de línguas estrangeiras na educação básica sempre perpassou 

diferentes momentos históricos brasileiros, desde a valorização de determinadas línguas no 

contexto escolar, até a desvalorização de outras por questões de cunho internacional e 

econômico. Por isso, acreditamos que uma educação linguística, impulsionada por políticas de 

ensino de línguas sensíveis à diversidade linguístico-cultural pode intervir positivamente no 

processo de construção da cidadania, trazendo à baila a discussão sobre a alteridade no âmbito 

de uma formação crítica 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DE PESQUISA  

Neste capítulo apresentaremos os caminhos metodológicos de constituição da nossa 

investigação. Nesse sentido, nos debruçaremos em compreender as tensões e contradições sobre 

o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural no livro didático de espanhol do ensino 

fundamental e recorremos à memória discursiva em torno da inserção das línguas estrangeiras 

no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), com a finalidade de traçar caminhos 

metodológicos para nossa análise.  Entretanto, é significativo mencionar que nosso interesse 

não é estabelecer uma cronologia (FOUCAULT, 1984) desse processo de implementação do 

ensino de língua espanhola, mas sim significar as práticas instituídas nas relações de saber-

poder no âmbito das políticas de ensino de línguas em dados momentos históricos. Ademais, 

apresentaremos o livro didático Entre Líneas e definiremos as categorias analíticas empregadas 

em nossos movimentos analíticos em relação a este objeto definido como nosso corpus. 

 

3.1. Pesquisa sobre livro didático de língua espanhola no Brasil 

 

 Recorreremos, nesta seção, à memória de políticas de ensino de línguas no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), a fim de significar e refletir sobre algumas práticas 

discursivas e ideologias linguísticas que atravessam a elaboração dessa produção editorial 

extremamente importante no processo ensino e aprendizagem de línguas no contexto 

educacional brasileiro. 

Como se sabe, a memória discursiva do ensino de línguas no Brasil foi, e ainda é, 

marcada por diferentes políticas de ensino, sejam as que pensam a educação linguística de 

forma mais ampla, isto é, tratando o ensino de línguas estrangeiras muito mais do que mero 

instrumento para o mercado, sejam as que entendem que tal processo de ensino e aprendizagem 

se resume meramente a uma aquisição mediada para o desenvolvimento de competências para 

o mercado laboral. 

 De acordo com Barros, Goettenauer e Freitas (2018) percebe-se que o ensino de línguas 

estrangeiras na educação básica brasileira se desenvolveu de forma tímida durante o século XX. 

Não à toa, as línguas estrangeiras só foram incluídas no processo de avaliação do PNLD no 

edital de 2011 (BARROS, GOETTENAUER, FREITAS, 2018, p.09). 
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Daher, Freitas e Sant’anna (2013) elucidam que os primeiros investimentos feitos pelo 

governo federal relacionados à preocupação quanto à elaboração dos livros didáticos de línguas 

estrangeiras se deram em 2005, com a aquisição de alguns materiais pedagógicos de ensino de 

língua espanhola para o ensino médio, em virtude da criação da lei 11.161/2005, que oficializou 

a oferta obrigatória do ensino espanhol em todo o ensino médio, como vimos no capítulo 

anterior. 

 Nesse contexto, a partir dessa aquisição de materiais pedagógicos de ensino de língua 

espanhola uma nova mentalidade e um novo posicionamento começaram a ser pensados para 

inclusão das línguas estrangeiras no processo seletivo do PNLD. No entanto, como mencionado 

anteriormente, somente em 2011, as línguas estrangeiras (espanhol e inglês) passaram a ser 

componentes obrigatórios no PNLD, cujo edital foi lançado em 2008. 

É relevante mencionar, ainda, segundo Barros, Goettenauer e Freitas (2018), que a 

institucionalização e oficialização da língua espanhola como componente curricular 

obrigatório, seguido de sua entrada no PNLD, trouxe significativos avanços na produção de 

coleções didáticas de espanhol no Brasil, envolvendo professores e alunos no contexto escolar, 

bem como autores e editoras, no contexto editorial. 

Convém salientar que os livros e materiais didáticos de ensino de língua espanhola, até 

o final da década de 1990, que mais circulavam no Brasil, eram desenvolvidos na Espanha. 

Entretanto, pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico do hispanismo no Brasil e a 

aprovação da lei 11.161/2005 começaram a impulsionar a elaboração de livros didáticos de 

espanhol feitos no nosso contexto, levando em consideração o processo de ensino e 

aprendizagem de língua espanhola para brasileiros (BARROS, GOETTENAUER, FREITAS, 

2018, p.09). 

As autoras pontuam que essas políticas de expansão e incentivo do ensino de língua 

espanhola contribuíram também para um aumento considerável de pesquisas acadêmicas 

envolvendo o espanhol e, por consequência, no aumento de número de artigos, livros, 

dissertações e teses, resultantes dessas pesquisas sobre o ensino de língua espanhola no contexto 

brasileiro. 

 Consequentemente, compreende-se que a inclusão do ensino de línguas estrangeiras 

como componente curricular obrigatório a partir do PNLD de 2011 não só trouxe quantitativos 

nas pesquisas e produções acadêmicas envolvendo a língua espanhola, como também fez 

aquecer o mercado editorial brasileiro, principalmente, no tocante ao incentivo à produção de 

livros didáticos de espanhol para a educação básica. 
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Nesse sentido, pode-se destacar a respeito das concepções de ensino de língua espanhola 

para a educação pública brasileira que: 

 

[...] o programa também instaurou rumos, delineando marcos 

teórico-metodológicos para elaboração dos livros dirigidos às 

escolas públicas de Educação Básica e, ao mesmo tempo, 

estimulando a reflexão sobre o papel e a importância da educação 

linguística em espanhol. Pode-se dizer que, se de certa forma os seis 

editais publicados até o momento que incluíram a língua espanhola 

(relativos ao PNLD 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018) nortearam 

a produção dos livros a partir de estudos realizados no âmbito 

acadêmico – sobre gêneros discursivos, concepções de língua de 

ensino/aprendizagem, letramento, para dar alguns exemplos –, por  

outro lado, motivaram a expansão do diálogo entre universidade e 

escola, entre formação inicial e continuada, entre docentes 

formadores e professores da Educação Básica, propiciando a 

circulação e a (re)construção de saberes em uma via de mão dupla 

(BARROS, GOETTENAUER, FREITAS, 2018, p.09-10). 

  

Dessa forma, as autoras, no prefácio da obra O livro didático de espanhol na escola 

brasileira, denunciam as atuais políticas de ensino de línguas impostas para a sociedade 

brasileira, como refletimos e discutimos também anteriormente. De fato, parece que o futuro da 

educação linguística em espanhol, com a retirada desta língua da grade curricular obrigatória 

da educação básica, assim como sua retirada do PNLD, mostra-se desanimador para alunos, 

professores e pesquisadores. 

 No entanto, os autores nos lembram que devemos persistir no trabalho acadêmico e na 

docência em língua espanhola para podermos resistir aos constantes ataques e desmontes que 

têm acontecido na educação pública brasileira, para, assim, continuarmos levando reflexões que 

sejam capazes de impulsionar uma visão crítica e reflexiva sobre a língua espanhola e sobre as 

políticas de línguas, que têm impactado nossa sociedade.  

 

3.2. Programa Nacional do Livro Didático (Ensino Fundamental) 

 

A inclusão do ensino de línguas estrangeiras no edital de 2011 funcionou nos últimos 

anos como um elemento de legitimação do papel do ensino de línguas na escola pública 

brasileira, conforme mencionado na seção anterior. De acordo com Daher, Freitas e Sant’anna 

(2013), a ação mais antiga institucionalizada no âmbito público para lidar com questões 

relacionadas à elaboração dos livros didáticos data de 1937, durante o Ministério de Gustavo 
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Capanema, por meio da criação de um órgão público federal chamado de Instituto Nacional do 

Livro – INL19. 

Em 1938, com a oficialização do Decreto Lei nº 1006, de 30/12/1938, há o 

estabelecimento de condições mínimas de produção, importação e utilização do livro didático 

no contexto educacional brasileiro. Nesse sentido, o Decreto-Lei determinava uma "autorização 

prévia”, no que diz respeito à adoção dos livros didáticos nas escolas públicas brasileiras e, para 

tal, instituiu-se uma comissão encarregada dessa fiscalização, a qual denominou-se, 

posteriormente, como Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD (DAHER, FREITAS, 

SANT’ANNA, 2013, p.416). 

Pode-se perceber que nesse primeiro momento é lançada uma primeira política de 

elaboração e fiscalização dos livros didáticos adotados pelas escolas brasileiras. De fato, 

compreende-se que o principal papel desse decreto era centralizar na mão do Estado o controle 

pelos materiais didáticos utilizados pelas escolas públicas nacionais, restringindo, 

silenciando/apagando a autonomia, a responsabilidade e o poder de escolha do professor no seu 

contexto de atuação. 

Daher, Freitas e Sant’anna (2013) ressaltam a noção de censura materializada nesse 

documento educacional, principalmente, no que tange à adoção dos livros didáticos pelas 

escolas da educação básica. Elas recordam, por meio de Bomeny (1999), que as condições de 

produção desse documento era o cenário político, histórico e social conturbado da ditadura 

instalada no período do Estado Novo (1937-1945) (DAHER, FREITAS, SANT’ANNA, 2013, 

p.411). 

 É interessante esclarecer que somente em 1985, por meio do Decreto n. 91.54220,o 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD é instituído, tal como conhecemos hoje, com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes de escolas públicas de forma a propagar 

a universalização e a melhoria do ensino público brasileiro, a valorização da carreira do 

magistério por meio da efetiva participação do professor na escolha do material didático a ser 

utilizado na sala de aula. 

                                                           
19  As autoras relembram, brevemente, as funções designadas para esse Instituto Nacional do Livro: a) 

organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, revendo-lhes as sucessivas 

edições; b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas que sejam de grande interesse para a cultura nacional; c) 

promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição de livros no país bem como para 

facilitar a importação de livros estrangeiros; d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas 

públicas em todo o território nacional. 
20 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-

441959-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acessado em 20 de novembro de 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-441959-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-441959-publicacaooriginal-1-pe.html
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Em fevereiro de 1997, é firmada uma parceria entre o Ministério de Educação 

(doravante MEC) e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (doravante FUNDEB), 

cujo objetivo foi o financiamento para aquisição de livros didáticos, bem como seu envio para 

as escolas públicas em todo território nacional. No entanto, a seleção em seus aspectos 

pedagógicos que compunha o PNLD ficou sob responsabilidade do MEC em parceria com as 

universidades públicas brasileiras. 

De acordo com Coelho (2007), em sua dissertação de mestrado, o PNLD foi se 

desenvolvendo gradativamente ao longo dos anos por meio de políticas públicas, 

principalmente, incentivadas pelo MEC, passando a adquirir de forma contínua livros didáticos 

de Alfabetização, História e Geografia, além dos livros de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais, os quais já estavam sendo distribuídos para as escolas de educação 

básica regularmente. (COELHO, 2007, p. 25).  

É evidente que o PNLD foi sofrendo e, ainda segue sofrendo até os dias atuais, 

alterações significativas quanto à sua estrutura organizacional, bem como aspectos de inclusão 

ou silenciamento/ apagamento de disciplinas curriculares em suas edições.  

Nesse contexto, Coelho (2007) propõe um interessante quadro para podermos visualizar 

melhor as significativas mudanças mediadas por políticas públicas que se transformaram ao 

longo dos anos até chegar ao PNLD tal como conhecemos hoje. Entretanto, complementamos 

esse quadro a partir dos últimos acontecimentos relacionados às políticas de ensino de línguas 

estrangeiras destinadas ao PNLD. Vejamos: 

 

Quadro I – Principais Políticas para o LD no Brasil 

 

ANO PRESIDENTE POLÍTICA PARA O LD 

1937 Getúlio Vargas Instituto Nacional do Livro 

Didático - INL 

1938 Getúlio Vargas Comissão Nacional do Livro 

Didático - CNL 

1966 Castelo-Branco Comissão do Livro Técnico 

e do Livro Didático - 

COLTED 

1967 Costa e Silva Fundação Nacional do 

Material Escolar – 

FENAME 

1971  Emílio Médici Programa do Livro Didático 

– PLID 
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1983 João Figueiredo Fundação de Assistência ao 

Estudante – FAE 

1985 José Sarney Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD 

2003 Luiz Inácio Lula da Silva Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino 

Médio - PNLEM 

200821 Luiz Inácio Lula da Silva Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD 2011 

(Inclusão de Línguas 

Estrangeiras) 

201822 Michel Temer Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD 2020 

(Apagamento da língua 

espanhola) 

 

Vê-se, assim, as políticas públicas e de ensino de línguas no contexto educacional 

brasileiro são baseadas na relação de saber e poder existentes na sociedade, ligadas por sua vez 

a ideologias linguísticas de maior ou menor inclinação ao monolinguismo.  

Coelho (2007) ainda ressalta que, em todo seu processo de aprimoramento e ampliação, 

o PNLD possui uma notável evolução principalmente no que tange aos critérios de avaliação e 

seleção dos livros didáticos. Nesse sentido, é relevante mencionar que o primeiro guia de 

avaliação didático, elaborado em 1996, apenas possuía dois critérios eliminatórios para as 

coleções, sendo o primeiro relacionado ao preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação. O segundo critério de eliminação das obras estava 

relacionado a erros graves relativos ao conteúdo da área, como por exemplo, erros conceituais, 

além dos aspectos gráficos e editoriais e de orientação ao professor (COELHO, 2007, p. 25). 

São inegáveis, portanto, segundo Daher, Freitas, Sant’anna (2013), os avanços 

educacionais trazidos pelo PNLD ao longo dos anos. Há uma grande diferença entre o primeiro 

guia de avaliação do PNLD e os guias de avaliação mais recentes, principalmente, no que tange 

à qualidade teórica e reflexiva nos diversos componentes curriculares contemplados nesse 

programa.  

  

                                                           
21  Importante marco de oficialização e implementação de livros didáticos de ensino de línguas estrangeiras na 

educação básica. 
22  Acréscimo nosso, uma vez que é relevante mencionar nesta dissertação as atuais políticas de ensino de línguas 

que têm sido desenvolvidas e que propõem que o PNLD (2020) de Ensino Fundamental não contemple o 

componente curricular de língua espanhola, mas apenas o de língua inglesa, na educação básica. 
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Nesse sentido, embora as línguas estrangeiras tenham sido incluídas tardiamente nesse 

programa, ocorreram significativas mudanças no que toca à elaboração dos livros didáticos 

desse componente curricular, como por exemplo, a inclusão de tratamento da variação 

linguística no edital PNLD, consoante às perspectivas de educação linguística que têm sido 

discutidas nos espaços de formação acadêmica. 

 

3.3 Descrição do Corpus 

                  

 Nesta seção, optamos por apresentar e descrever, brevemente, em seus aspectos 

composicionais a coleção didática de língua espanhola que é nosso objeto de investigação nesta 

dissertação. Para tanto, inicialmente, apresentaremos, de forma geral, o livro didático Entre 

Líneas analisado e seus autores, e nas próximas subseções trataremos de compreender o 

funcionamento discursivo dessa obra vinculada à esfera pedagógica.  

 

Quadro II – Livro didático analisado 

 

Título Nível de Ensino Autor(es) Editora Ano de 

Publicação 

 

Entre 

Líneas 

 

Ensino Fundamental II 

(9º ano) 

 

Rosemeire Silva 

Luiza Martins 

Ana Beatriz Mesquita 

 

Saraiva 

 

2015 

 

3.3.1. Justificativa da escolha do livro didático analisado  

 

  A coleção didática Entre Líneas aprovada no Programa Nacional do Livro Didático, da 

edição de 2017, é umas das três coleções de língua espanhola aprovadas nesse edital para serem 

selecionadas pelas escolas públicas brasileiras e pelos professores do Ensino Fundamental II 

em todo território nacional.  

Nesse sentido, a justificativa para a escolha de apenas um volume desta coleção para 

compor o nosso corpus de pesquisa deve-se, principalmente, ao recorte necessário à elaboração 

de uma pesquisa de mestrado, dado o curto prazo de dois anos e meio para a elaboração de uma 

investigação e de sua materialização escrita na esfera acadêmico. 
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A coleção didática de língua espanhola Entre Líneas foi escolhida por ser a coleção 

didática de língua espanhola mais adquirida para o ensino fundamental II das escolas públicas 

brasileiras, segundo informações que constam no quadro de aquisição de línguas estrangeiras 

do Portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (doravante FNDE). Vejamos o 

quadro de distribuição dos livros didáticos de língua espanhola: 

 

Quadro III - Aquisição de Livros de Língua Espanhola no PNLD de 201723 

 

Item Código da Coleção Nome da Coleção Quantidades de Exemplares 

1º 0077P17102 Entre líneas 261.985 exemplares 

2º 0110P17102 Cercanía 258.38 exemplares 

3º 0099P17102 Por el mundo en 

español 

143.712 exemplares 

   

 

Fica evidente, portanto, que o Entre Líneas é a coleção de ensino fundamental que tem 

maior distribuição para as escolas públicas de educação básica brasileiras, com 261.985 

exemplares adquiridos para todo território nacional, tornando-se, assim, o motivo que nos 

ajudou a definir o critério de escolha da obra a que nos debruçaríamos para analisar o discurso 

relativo à pluralidade linguístico-cultural. 

Além disso, cabe aqui mencionar que escolhemos um livro didático de língua espanhola 

do 9º ano do ensino fundamental II porque esta série representa o final do ciclo do segundo 

segmento do ensino fundamental, quando se espera que os discentes já estejam inseridos em 

práticas de reflexão crítica sobre aspectos linguístico-culturais da língua que estudam. 

  

                                                           
23 A elaboração desse quadro de aquisição de livros didáticos de língua espanhola foi feita a partir de informações 

publicadas no Portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/. Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

http://www.fnde.gov.br/
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Nessa perspectiva, espera-se que os livros didáticos de língua espanhola do final desse 

segmento de ensino e aprendizagem sejam constituídos por discussões que levem os alunos a 

refletir sobre a língua em seus diferentes contextos, a partir da apresentação de distintos gêneros 

discursivos, concepções de mundo e discussões a respeito da constituição da língua espanhola 

e de seu funcionamento discursivo, considerando os diversos contextos pluricêntricos e 

pluriculturais. 

 

3.3.2. Conhecendo o livro Entre Líneas do Ensino Fundamental 

 

 A coleção didática de língua espanhola Entre líneas está dividida em quatro volumes 

didáticos, distribuídos em oito unidades temáticas em cada volume. As unidades temáticas são 

subdivididas em seções de ensino cuja finalidade é, como exposto na introdução do livro, 

trabalhar a compreensão e a produção escrita (Lectura y creación), a compreensão e a produção 

oral (¡Eso digo yo!), bem como a compreensão dos aspectos gramaticais e dos elementos 

linguísticos do funcionamento da língua espanhola (Taller de lengua).   

Além disso, é importante mencionar que as seções não têm necessariamente a mesma 

ordem dentro das unidades temáticas. Ao término de cada duas unidades há uma seção 

intitulada ¡Hora del repaso!, para que os alunos possam fazer uma revisão dos elementos 

estudados anteriormente. Ao final de cada volume, incluem-se os seguintes apêndices: Si 

quieres saber más...; Glosario; Tablas de verbos; Transcripciones; Referencias de los textos 

de internet; e Referencias bibliográficas. Vejamos como se organizam os quatro volumes do 

livro didático Entre Líneas do Ensino Fundamental24: 

VOLUME 1: Unidade 0: ¡Ponte en marcha!; Unidade 1: Así somos...así nos 

presentamos; Unidade 2: ¿De dónde somos? ¿Qué lengua hablamos?; Repaso 1; Unidade 

3: Familias y diversidad: a convivir; Unidade 4: Vida cotidiana: a buscar algo nuevo; Repaso 

2; Unidade 5: Mi casa, mi hogar; Unidade 6: Preservación y adopción de animales; Repaso 3; 

Unidade 7: Mente sana en cuerpo sano; Unidade 8: El arte en foco: un recorrido estético; 

Repaso 4. 

VOLUME 2: Unidade 1: Oda a los alimentos: de los sabores prehispánicos a hoy; Unidade 

2: Ciudadanía digital: nuevas tecnologías y sus impactos; Repaso 1; Unidade 3: ¿Qué nos 

cuenta la ropa?; Unidade 4: Entornos amigables: desarrollo sostenible y proyectos urbanos; 

Repaso 2; Unidade 5: En búsqueda de la salud ideal: bienestar físico, mental y social; Unidade 

6: Derechos y deberes: niños, niñas y adolescentes protagonistas; Repaso 3; Unidade 7: El 

                                                           
24 Essas informações também podem ser encontradas de forma mais detalha no Guia Digital do PNLD 2017. 

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/. Acesso em 25 de abril de 2019. 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
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espíritu científico: la investigación y la ciencia son para todos; Unidade 8: África: una riqueza 

cultural entre nosotros; Repaso 4. 

VOLUME 3: Unidade 1: Tecnología y relaciones interpersonales;  Unidade 2: La paz: 

definiciones, derechos y desafíos; Repaso 1; Unidade 3: Entre libros: a leer y a contar historias; 

Unidade 4: El tiempo libre: ¡a disfrutar y aprender!; Repaso 2; Unidade 5: Medioambiente: 

somos parte, hagamos nuestra parte; Unidade 6: Por las rutas de la comunicación;  Repaso 3; 

Unidade 7: La tolerancia: a respetar y defender; Unidade 8: Manifestaciones culturales: un 

patrimonio de la humanidad; Repaso 4. 

VOLUME 4: Unidade 1: Adolescencia: entre cambios y valores; Unidade 2: Entre calles, 

muros y paredes: el arte para todos; Repaso 1; Unidade 3: Civilizaciones precolombinas y 

precabralinas: mundos por desvelar; Unidade 4: A buscar un nuevo día: la lucha por la 

democracia; Repaso 2; Unidade 5: Entre poemas: la belleza y la vitalidad de la 

poesía; Unidade 6: Protagonismo femenino: conquistas y desafíos; Repaso 3; Unidade 7: Vida 

digna: un derecho de todos;  Unidade 8: Entre paisajes, rutas y experiencias; Repaso 4. 

 

Em relação à fundamentação teórica que norteia a elaboração desta coleção, podemos 

destacar a perspectiva sociointeracionista de ensino de língua espanhola por meio do uso de 

diferentes gêneros discursivos, corroborando o que já vem sendo refletido no âmbito da 

educação linguística em língua estrangeira no contexto brasileiro. A proposta didático-

pedagógica privilegia em suas atividades, de forma clara, reflexão sobre o caráter multimodal 

de alguns textos. 

Cabe destacar, ainda, que os volumes didáticos vêm acompanhados de CD em áudio, as 

transcrições estão incluídas ao final de cada volume. Nesse sentido, entre os materiais 

disponibilizados podemos encontrar diálogos, informativos, poemas, textos sobre história e 

hábitos culturais de povos hispânicos, canções, informes sobre coleções de arte, entrevistas, 

biografias, programas de rádio, contos, cartas. 

Tendo em vista, como informamos anteriormente, o curto tempo de desenvolvimento 

de uma pesquisa de mestrado, nosso recorte de análise focará o 4º volume desta coleção 

didática, visto que o 9º ano do ensino fundamental II representa o final de um importante ciclo 

de ensino e aprendizagem de línguas da educação básica. 
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Figura III -Capas da Coleção – Entre Líneas 

 

Fonte: https://www.portaldoslivreiros.com.br/livro.asp?codigo=98564&titulo=Espanol_Entre_lineas_-

_Lingua_Estrangeira_Moderna_Espanhol/_9%BA_Ano> 

 

 

3.4. Sobre os procedimentos de análise 

 

Para tentar dar conta do nosso objetivo central de pesquisa, isto é, analisar as 

contradições constitutivas do discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural contidas no 

livro didático Entre Líneas de língua espanhola do Ensino Fundamental, foi necessário criar 

dois movimentos de análise. 

O primeiro movimento de análise tem como finalidade criar um mapeamento geral da 

organização do livro Entre Líneas, quantificando os principais gêneros discursivos mobilizados 

na constituição desta coleção didática; o detalhamento das origens dos textos, que denotam 

aspectos linguístico-culturais; e ocorrências de aspectos ligados à variação linguística no 

processo de didatização da língua espanhola na educação básica. 

Nesse sentido, acreditamos que o primeiro movimento de análise nos possibilitará 

refletir e discutir sobre as categorias discursivas que serão mobilizadas, oferecendo-nos pistas 

para compreender o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural materializado nesta 

obra didática. 

 Consequentemente, o segundo movimento de análise tem por intuito comprovar 

hipóteses levantadas pelo primeiro movimento analítico e, para isso,  recorremos à análise de 

textos e atividades contidas no LA, com a finalidade de aprofundarmos reflexões  sobre os 

processos  padronização ou de heterogeneização do ensino de língua espanhola, relacionados à 

https://www.portaldoslivreiros.com.br/livro.asp?codigo=98564&titulo=Espanol_Entre_lineas_-_Lingua_Estrangeira_Moderna_Espanhol/_9%BA_Ano
https://www.portaldoslivreiros.com.br/livro.asp?codigo=98564&titulo=Espanol_Entre_lineas_-_Lingua_Estrangeira_Moderna_Espanhol/_9%BA_Ano
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visibilidade ou ao silenciamento/apagamento das relações (inter)culturais, questões de 

representação da alteridade no ensino de espanhol, imbricações tensivas entre o estar dentro ou 

fora da norma privilegiada, além de discutir a respeito do lugar de fala e das condições de 

produção dos discursos. 

Ambos os movimentos de análise se ligam à perspectiva transdisciplinar de estudos 

utilizada nesta pesquisa para a constituição do nosso dispositivo teórico-analítico, isto é, a 

(inter)relação que estamos propondo entre os campos da Análise do Discurso, da 

Sociolinguística Educacional e das Políticas Linguísticas. 

 

3.5 Definição de categorias de análise  

 

 A seguir, faremos a discussão das categorias analíticas propostas para analisar os 

mecanismos envolvidos no funcionamento, ao mesmo tempo, tensivo e contraditório do 

discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultura no livro didático de Espanhol como língua 

estrangeira do Ensino Fundamental. 

 

3.5.1. Língua (processos de padronização ou de heterogeneidade)  

 

 A nossa primeira categoria de análise está relacionada aos discursos que constituem o 

imaginário em torno da língua espanhola no contexto da educação brasileira, uma vez que é 

sabido que o ensino de línguas estrangeiras na escola cumpre importante papel simbólico e 

ideológico na construção identitária do sujeito e da comunidade de que ele faz parte e, 

consequentemente, nos processos de compreensão do outro e de sua alteridade nos diferentes 

funcionamentos linguísticos e sociais em que a língua se encontra em uso. 

 De acordo com Vilhena (2008), na dissertação de mestrado intitulada Sobre a 

homogeneização do espanhol nos livros didáticos nacionais, durante muito tempo os livros 

didáticos de língua espanhola brasileiros se apresentavam e se constituíam com uma concepção 

de língua(gem) una e homogênea. Mesmo que apresentassem diferentes possibilidades de uso, 

recorriam à noção de existência de uma variedade modelar frequentemente atribuída à norma 

peninsular, estabelecida como variedade original e reguladora dos usos da língua espanhola na 

sociedade (VILHENA, 2008, p.12). 
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Nesse sentido, é importante notar a construção desse imaginário a respeito de qual seria 

a “melhor” e mais “correta” variedade de língua espanhola, frequentemente atribuído à 

variedade linguística peninsular, imaginário este que vem se materializando em obras didáticas 

de ensino e aprendizagem de espanhol no contexto educacional brasileiro, como vimos 

anteriormente. 

Pode-se dizer que a norma-padrão é assim entendida como tentativa de estabilizar o 

funcionamento discursivo por meio do apagamento das diversas possiblidades de realização da 

língua. Além disso, é perceptível a existência de muitos discursos relacionados a “mitos” de 

pureza e/ou homogeneidade linguística que seguem prevalecendo e sendo propagados nos 

ambientes escolares e acadêmicos sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua 

espanhola.  

Portanto, nosso objetivo nesta categoria de análise é refletir de que forma essas 

concepções de padronização e/ou heterogeneidade no ensino e aprendizagem de língua 

espanhola se materializam no livro didático Entre Líneas do 9º ano do ensino fundamental 

aprovado no PNLD, focalizando sua forma de adesão e/ou contradição em relação ao discurso 

de abertura à pluralidade linguístico-cultural. 

 

3.5.2. Silenciamento 

 

  Nossa segunda categoria de análise configura-se como um lugar privilegiado de 

sentidos, uma vez que se constitui na relação entre o dizível e o indizível. De acordo com 

Orlandi (2007), em seu livro As formas do silêncio, o silêncio pode ser entendido no movimento 

discursivo do funcionamento da língua como fundante. Desse modo, o conceito de silêncio traz 

à baila a opacidade no processo de significação, o que gera uma enorme responsabilidade do 

analista ao analisar esse entre-lugar do discurso (ORLANDI, 2007, p. 14). 

 De acordo com a autora, o conceito de silêncio deve ser entendido como: 

 

Um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no 

sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há 

silêncio nas palavras; o estudo do silenciamento nos mostra que há um 

processo de produção de sentidos silenciados que nos faz entender uma 

dimensão do não-dito absolutamente distinta da que se tem estudado sob a 

rubrica do ‘implícito” (ORLANDI, 2007, p. 11-12) 
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É perceptível, portanto, que não devemos pensar o conceito de silêncio como ausência 

de disputa de sentidos, uma vez que o funcionamento das línguas só tem espaço a partir do 

silêncio, pois ele produz condições de possibilidades para que as palavras possam significar em 

dadas conjunturas sociais, históricas, culturais e também políticas.  

De fato, é na função fundante do silêncio que as palavras podem significar, inclusive, é 

por meio também dessa fundação que podemos perceber as relações tensivas entre saber e poder 

no funcionamento da língua, na medida que o silêncio se constitui como forma de poder 

(ORLANDI, 2007, p.24). 

 Nessa acepção teórica, é significativo mencionar que essas relações de saber e poder 

sobre a sociedade também podem ser significadas e materializadas a partir do movimento de 

silenciamento das representações de alteridade e de funcionamento da língua nos materiais 

didáticos de língua espanhola. De acordo com Orlandi (2007), o silêncio deve ser entendido 

como um grande condutor de sentidos, portanto um lugar privilegiado de manifestações 

ideológicas, no qual o silêncio por si só possui significação. 

 Desse modo, é importante pensar, a partir dessa categoria discursiva, a formação no 

âmbito da esfera pedagógica de uma política de silenciamento, pondo em destaque, sobretudo, 

duas funções do silêncio: a) o silêncio constitutivo, no qual uma palavra pode silenciar o 

funcionamento discursivo de outras palavras; e b) o silêncio local, da ordem da censura, cujo 

característica pode ser definida como referência àquilo que não pode ser dito, isto é, proibição 

do dizer em dada conjuntura histórica, política e social. 

 Sendo assim, nosso objetivo nessa categoria de análise, é pensar nos processos de 

abertura e/ou fechamento em relação à diversidade cultural, social e linguística materializados 

no livro didático de língua espanhola focalizado em nossa pesquisa, bem como seus 

movimentos contraditórios e tensivos no que concerne ao funcionamento da língua e seu 

processo de ensino e aprendizagem na educação básica. 

 

3.5.3. Representações de alteridade 

 

  A terceira categoria de análise está relacionada ao fenômeno de globalização. De 

acordo com Stuart Hall (1988), no século XX, a partir da década de 70, pode-se dizer que há 

um processo de integração mundial por meio de diversas práticas comunicacionais e 

educacionais. 
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 Nesse contexto integração mundial, pode-se dizer que há constantes transformações nas 

relações pessoais e nas representações sociais mediadas por esse intenso e conflituoso processo 

de globalização. Dessa maneira, cada vez mais se torna necessário pensar as representações 

sociais e as diferentes relações entre línguas e culturas, além de suas implicações para o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 No que diz respeito ao ensino de Espanhol, Lopes (2017) destaca que há intensos 

esforços feitos pela Espanha com o intuito de promover internacionalmente a língua espanhola 

no mundo, sempre mediados por políticas (inter)culturais que reforçam representações sociais 

estandarizantes do funcionamento dessa língua, bem como problemáticas visões 

homogeneizantes de identidade coletiva que atravessaria todos os países hispanofalantes: 

 

Para tanto, [a Espanha] não mede esforços para desenvolver uma 

consciência comunitária que possa ser compartilhada com as 

antigas colônias, fundamentando-se na hispanofonia, uma 

ideologia linguística que concebe o idioma como a materialização 

de uma ordem coletiva: ordem que deve ser conseguida através da 

afinidade cultural, psicológica, afetiva e do sentimento de lealdade 

à “língua” (LOPES, 2017, p.50). 

 

 Desse modo, percebe-se um constante movimento de aproximação entre a Espanha e os 

países latino-americanos por meio da instauração de um discurso de construção identitária 

coletiva. No entanto, o que fica mais perceptível é a enorme preocupação da Espanha sobre a 

construção e legitimação dessa identidade coletiva por meio de um mascaramento da antiga 

relação colonial (LOPES, 2017, p. 50). 

 Nesse sentido, podemos destacar também os constantes movimentos de padronização 

linguística no processo de ensino e aprendizagem nos materiais didáticos de língua espanhola, 

seja relacionado ao funcionamento discursivo das diversas formas de realização da língua nos 

países latino-americanos, seja nas representações de alteridades culturais existentes nos 

diferentes países hispânicos. 

 É sabido que a Espanha sempre teve o desejo de controlar a promoção da língua 

espanhola no mundo, por meio de instituições espanholas encarregadas dessa função de 

padronizadores da língua, tais como a Real Academia Española – RAE e o Instituto Cervantes, 

os quais implementaram intensas políticas de ensino de língua espanhola para sua 

internacionalização. Nesse sentido, a construção da ideia de um estândar que possa representar 

toda a hispanofonia no contexto das políticas de internacionalização da língua espanhola, 
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denominada como “espanhol pan-hispânico”, vem funcionando como carro-chefe dessas 

instituições: 

 

[...] para que a língua se internacionalizasse foi necessário separá-la 

dos vínculos culturais e nacionais, torná-la pan-hispânica. Esta 

dissociação entre língua e cultura concede, segundo as instituições 

espanholas, um caráter neutro ao idioma. Contudo, acrescentamos 

que por trás dessa aparente unidade e neutralidade, as instituições 

espanholas apresentam a variedade peninsular em suas produções 

(dicionários, aulas virtuais, etc.) e justificam a escolha por não estar 

em interação com outras línguas [...] (LOPES, 2017, p. 51). 

 

 Nesse contexto, percebemos a contradição constitutiva nesse discurso de promoção da 

língua espanhola no mundo globalizado. Por um lado, se vê um processo de padronização 

linguística do espanhol propagado por diferentes materiais didáticos, disponíveis no mercado. 

Por outro lado, percebe-se uma forte crítica a esse discurso de padronização da língua 

espanhola, das culturas e das representações da alteridade no âmbito da educação linguística 

em língua espanhola, de modo que o desrespeito à heterogeneidade linguístico-cultural constitui 

critério de eliminação das coleções didáticas analisadas no PNLD 2015. Vejamos: 

 

Na avaliação das obras didáticas de Língua estrangeira, será 

excluída a obra didática que não apresentar, em seu conjunto:  

[...] 

2. manifestações em linguagem verbal, não verbal e verbo-visual de 

comunidades falantes da língua estrangeira, com temas adequados 

aos anos finais do ensino fundamental, que não veiculem 

estereótipos nem preconceitos, seja em relação às culturas 

estrangeiras envolvidas, seja em relação à cultura brasileira;  

3. manifestações em linguagem verbal, não verbal e verbo-visual 

que favoreçam o acesso à diversidade cultural, social, étnica, etária 

e de gênero manifestada na língua estrangeira, de modo a garantir a 

compreensão de que essa diversidade é inerente à constituição de 

uma língua e das comunidades que nela se expressam;  

4. variedade de gêneros do discurso (orais e escritos), concretizados 

por meio de linguagem verbal, não verbal ou verbo-visual, 

caracterizadora de diferentes formas de expressão na língua 

estrangeira e na língua nacional;  

5. manifestações em linguagem verbal, não verbal e verbo-visual 

que circulam no mundo social, oriundos de diferentes esferas e 

suportes representativos de comunidades que se manifestam na 

língua estrangeira (BRASIL, 2015, p.50). 
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Mediante o exposto, note-se que essas coleções didáticas precisam refletir a 

multiplicidade linguística e cultural relativas à hispanidade, propiciando representações da 

alteridade, a fim de levar o sujeito aprendiz à reflexão dos diferentes funcionamentos 

discursivos da língua e de seus usos nos distintos contextos sociais hispânicos em constante 

transformação. 

 

3.5.4. Estar dentro ou fora da norma privilegiada 

 

   A quarta categoria de análise está intrinsicamente relacionada às discussões frequentes 

sobre norma e variedades linguísticas. Estudos de linguagem contemporâneos compreendem 

que o funcionamento da língua está imbricado em diferentes aspectos sociais, históricos, 

culturais e políticas, os quais estão atravessados pelos usos que os sujeitos fazem das línguas 

nas sociedades. 

 É o que corrobora Castilho (2000) quando reflete sobre o funcionamento da língua 

como:  

[...] um conjunto de usos sociais, historicamente situados, que 

envolvem sempre um locutor e um interlocutor, localizados num 

espaço particular, interagindo a propósito de um tópico 

conversacional previamente negociado. [...] é um fenômeno 

funcionalmente heterogêneo, representável por meio de regras 

variáveis socialmente motivadas (CASTILHO, 2000, p. 12). 

 

 Essa perspectiva de entendimento dos usos linguísticos como algo heterogêneo deveria 

atravessar também o processo de ensino e aprendizagem de línguas no contexto educacional 

brasileiro. No entanto, recorrentemente temos menção à ideia de norma padrão, quando se 

discutem questões relacionadas ao ensino das mais variadas línguas na educação básica 

  Na visão de Bagno (2007), quando a questão está relacionada às diferentes formas de 

funcionamento da língua na sociedade há uma clara tendência de se dicotomizar variedades 

estigmatizadas vs. variedades prestigiadas. Nesse contexto, o ensino de língua espanhola 

também perpassa o bojo dessas reflexões, visto que as variedades estigmatizadas e as 

prestigiadas estão diretamente relacionadas às avaliações de valores sociais positivos e 

negativos, geralmente lançados sobre os sujeitos, bem como envolvendo as relações de saber e 

poder imbricadas na distribuição de renda nas diferentes classes sociais. 
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 Nesse contexto, pode-se dizer que as formas linguísticas e seus diferentes 

funcionamentos na sociedade serão/são avaliadas comumente de acordo com atitudes e juízos 

de valores sobre os sujeitos de uma determinada camada da sociedade que faz o uso diferente 

daquela forma considerada como padrão. Sendo assim, quanto maior o nível de escolaridade e 

o poder aquisitivo, maior grau de prestígio será atribuído à sua maneira de falar e, 

consequentemente, os falantes com o menor prestígio social terão sua forma de falar avaliada 

de forma depreciada. 

  Logicamente, a língua espanhola é constituída de diferentes funcionamentos 

discursivos, contextos sociais e históricos, o que a torna uma língua pluricêntrica, considerando 

seus diversos contextos de produção. Por isso, é importante que o LD de língua espanhola 

presente na educação básica possa levar reflexões a respeito dos diferentes usos da língua 

espanhola, visibilizando não apenas sujeitos e manifestações socioculturais que se situam 

“dentro” da norma linguística privilegiada, evidenciando, assim, um movimento ético de 

desconstrução da ideologia hegemônica que naturaliza a desigualdade e os preconceitos sociais. 

 

3.5.5. Lugar de fala / condições de produção 

 

  A nossa quinta e última categoria de análise está centrada nas discussões acerca das 

condições de produção do discurso. De acordo com Brandão (1996), o autor Pêcheux foi um 

dos primeiros pensadores a construir a definição empírica do conceito de condições de produção 

a partir dos esquemas “informacionais” da teoria da comunicação proposta por Jakobson. É 

importante destacar que Jakobson foi um dos primeiros teóricos a colocar em questão os 

protagonistas dos discursos e o seu “referente”, permitindo, assim, a compreensão de condições 

históricas e sociais da constituição do discurso (BRANDÃO, 1996, p.36).  

 Para Pêcheux (1969), os protagonistas do discurso não devem ser vistos como 

indivíduos físicos presentes na organização discursiva, mas sim como representantes de 

"lugares determinados na estrutura de uma formação social, lugares cujo feixe de traços 

objetivos característicos podem ser descritos" (BRANDÃO, 1996, p.36). 

 Nesse sentido, Brandão (1996) elucida que: 
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No discurso, as relações entre esses lugares, objetivamente 

definíveis, acham-se representadas por uma série de “formações 

imaginárias” que designam o lugar que destinador e destinatário 

atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem que eles fazem de seu 

próprio lugar e do lugar do outro. Dessa forma, em todo processo 

discursivo, o emissor pode antecipar as representações do receptor 

e, de acordo com essa antevisão do imaginário do outro, fundar 

estratégias de discurso (BRANDÃO, 1996, p. 36). 

  

  A partir dessas reflexões em torno das condições de produção do discurso, é possível 

trazermos à baila indagações a respeito da noção de lugar de fala. Segundo Braga (2002), o 

lugar de fala é ocupado pelo sujeito segundo a função e o papel que ele exerce no campo social 

ao qual pertence, visto que é o lugar construído no e pelo discurso em um dado contexto. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o conceito de lugar de fala realça que o lugar do indivíduo na 

sociedade depende da posição discursiva que ele enquanto sujeito ocupa na estrutura social, 

lembrando que, para a AD, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia (ORLANDI, 

2007). 

Mediante o exposto, é importante relembrar, ainda, que as condições de produção e o 

lugar de fala estão relacionados às circunstâncias da enunciação, à posição discursiva que se 

ocupa ao enunciar e, consequentemente, à posição-sujeito assumida. Ou seja, o lugar de fala 

está imbricado e atravessado pelo contexto de produção social, histórica e ideológica dos 

discursos e do papel que o sujeito ocupa na estrutura social. 
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 CAPÍTULO IV – PRIMEIRO MOVIMENTO DE ANÁLISE 

Neste quarto capítulo, primeiramente, examinaremos o Manual do Professor da coleção 

Entre Líneas, focalizando sua fundamentação teórica de língua(gem) e observando o 

movimento parafrástico, contido nessa produção didática, em relação a documentos que 

norteiam a educação brasileira. 

Nesse sentido, daremos início ao nosso primeiro movimento de análise por meio da 

constituição de um mapeamento geral sobre a organização desta coleção de espanhol, buscando 

os principais gêneros discursivos utilizados na composição do volume analisado, o 

detalhamento das origens dos textos na sua constituição linguística e cultural e as principais 

ocorrências de aspectos ligados à variação linguística, presentes neste processo didatização da 

língua espanhola para a educação básica. 

Outrossim, é importante mencionar que esse primeiro movimento de análise discursiva 

nos possibilitará refletir sobre determinadas categorias discursivas mobilizadas para a análise, 

dando-nos pistas para compreender tensões em torno do discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural materializado nesta obra didática de língua espanhola para o ensino 

fundamental. 

 

4.1.  Conhecendo o movimento parafrástico de constituição da fundamentação 

teórica do Manual do Professor  

 

 Partindo do entendimento de que o livro didático de língua espanhola é constantemente 

atravessado e constituído por um elo parafrástico, tendo como pontos de ancoragem 

documentos que regem a educação brasileira, faz-se necessário aqui expor, em linhas gerais, 

um pouco desse elo discursivo e da fundamentação teórica do Manual do Professor (doravante 

MP) com vistas a compreender as possíveis contradições constitutivas do discurso de abertura 

à pluralidade linguístico-cultural materializado no livro do aluno (doravante LA). 

 Nesse sentido, é importante mencionar que entendemos o movimento de paráfrase tal 

como o postula Pêcheux (2009 [1975]), para quem tal movimento pode ser entendido de duas 

formas. O primeiro como uma unidade não contraditória do funcionamento da língua e o 

segundo como uma paráfrase histórico-discursiva, um movimento de repetição na cadeia 

discursiva, o qual é responsável por marcar a inscrição necessária dos funcionamentos 

parafrásticos em uma formação discursiva historicamente dada (PECHEUX, 2009 [1975], p. 

266).  
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Sendo assim, a partir dessa distinção, interessa-nos o funcionamento da última 

concepção para observar os sentidos do funcionamento parafrástico em determinados discursos, 

consoante às condições de produção dos enunciados no bojo do discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural, comparando os modos como ele se efetiva no MP e no LA da 

obra analisada. 

    Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (doravante 

PCN-LE), elaborados pelo Ministério de Educação – MEC, são um importante marco quando 

se discute ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras na educação básica brasileira, pois 

possibilitaram uma nova concepção de ensino de línguas no âmbito escolar brasileiro, pautada 

numa perspectiva sociointeracional. Vejamos o que dizem os PCN-LE: 

 

Duas questões teóricas ancoram os parâmetros de Língua 

Estrangeira: uma visão sociointeracional da linguagem e da 

aprendizagem. O enfoque sociointeracional da linguagem indica 

que, ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram aqueles a 

quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social do 

significado. É determinante nesse processo o posicionamento das 

pessoas na instituição, na cultura e na história. Para que essa 

natureza sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza 

conhecimentos sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, 

além de ter de aprender como usá-los na construção social do 

significado via Língua Estrangeira. A consciência desses 

conhecimentos e a de seus usos são essenciais na aprendizagem, 

posto que focaliza aspectos metacognitivos e desenvolve a 

consciência crítica do aprendiz no que se refere a como a linguagem 

é usada no mundo social, como reflexo de crenças, valores e projetos 

políticos (BRASIL, 1998, p. 15). 

 
 

Portanto, os PCN-LE assumem uma clara filiação à perspectiva teórica 

sociointeracionista de ensino de línguas no contexto escolar, entendendo que o aluno aprende 

uma língua a partir das relações que estabelece entre o funcionamento linguístico, histórico, 

cultural e social na constituição dos sentidos.  

Esse documento norteador não possui caráter dogmático de impor posicionamentos 

didático-pedagógicos, mas sim dá possibilidades e orientações para que a prática pedagógica 

leve o aluno a se envolver e a envolver outros no discurso em uma língua estrangeira. Em outras 

palavras, esse engajamento discursivo pode ser realizado na sala de aula por meio de atividades 

didáticas centradas na constituição do aluno como sujeito do seu discurso, isto é, sua construção 

como sujeito do discurso em língua estrangeira (BRASIL, 1998, p. 19). 
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Em relação ao nosso objeto de reflexão nessa investigação (o discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural), os PCN-LE (1988) dizem que os temas transversais podem ser 

importantes para se trabalhar a língua(gem) em suas diferentes possibilidades com vistas ao 

interesse social e ao caráter pluricêntrico das línguas. E, logicamente, a presença de interações 

orais e/ou escritas na sala de aula é um meio privilegiado para tratar de temas de cunho 

transversal, além de mobilizar a discussão sobre as escolhas linguístico-discursivas que as 

pessoas fazem para agir no mundo social. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a utilização de textos com temáticas variadas e 

transversais e, consequentemente, de diferentes variedades linguísticas possibilita ao aluno a 

compreensão de questões políticas, históricas, sociais e culturais, bem como as distintas formas 

de realização da língua em diferentes contextos discursivos, auxiliando, assim, na construção 

de uma concepção de língua(gem) heterogênea. 

Somando-se a isso, nos PCN-LE (1998) há uma seção específica para discussões 

relacionadas aos aspectos de variação linguística, importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas. No entendimento dos PCN-LE, o trabalho com a variação linguística 

não é apenas benéfico para o ensino de línguas estrangeiras, mas também pode auxiliar no 

próprio processo de aprendizagem de língua materna. Vejamos o que dizem os PCN-LE: 

 

A questão da variação linguística em Língua Estrangeira pode 

ajudar não só a compreensão do fenômeno linguístico da 

variação na própria língua materna, como também do fato de 

que a língua estrangeira não existe só na variedade padrão, 

conforme a escola normalmente apresenta. Aqui não é suficiente 

mostrar a relação entre grupos sociais diferentes (regionais, de classe 

social, profissionais, de gênero etc.) e suas realizações linguísticas; 

é necessário também indicar que as variações linguísticas 

marcam as pessoas de modo a posicioná-las no discurso, o que 

pode muitas vezes excluí-las de certos bens materiais e culturais 
(BRASIL, 1998, p.47, grifos nossos). 

 

Portanto, percebe-se um movimento interessante nas recomendações propostas nos 

PCN-LE (1998) quanto ao discurso de abertura à pluralidade linguística, uma vez que o 

processo de ensino de variação linguística não deve ser visto apenas como um acontecimento 

isolado na língua materna, mas sim como constitutivo das mais diferentes línguas em seus usos 

sociais. Os PCN-LE (1998) recomendam, assim, que essas reflexões relacionadas à variação 

linguística e, consequentemente, a concepção pluricêntrica das línguas sejam trabalhadas 

consoante ao ensino de língua materna para que os alunos compreendam os diferentes 

funcionamentos linguísticos em seus diferentes usos sociais. 



  

102 

 É importante ressaltarmos também que os PCN- LE (1998) também trazem importantes 

reflexões acerca do valor social que as diferentes variedades linguísticas ocupam nos espaços 

de interação e enunciação de uma sociedade, envolvidas sempre nas relações de saber-poder. 

Em outras palavras, os PCN-LE (1998) elucidam que: 

 

É útil apresentar para o aluno, por exemplo, como a variedade do 

inglês falado pelos negros americanos é discriminada na sociedade 

e, portanto, como, estes equivocadamente, são posicionados no 

discurso como inferiores. A comparação com variedades não 

hegemônicas do português brasileiro pode ser esclarecedora, já que 

seus falantes também sofrem discriminação social. Isso quer dizer 

que algumas variedades linguísticas têm mais prestígio social do que 

outras. Para ilustrar este fato, basta comparar o valor dado a 

variedades rurais e variedades urbanas nas trocas interacionais 

urbanas. Comparar falantes dessas duas variedades em uma 

situação em que estão se candidatando a um emprego na cidade 

pode esclarecer para o aluno como as variedades linguísticas, 

entre outros fatores que revelam sua identidade social (classe 

social, etnia, gênero, opção sexual etc.), marcam as pessoas na 

vida social, o que pode fazer com que uma obtenha emprego e 

outra não (BRASIL, 1998, p. 48, grifos nossos). 
 

 

 É perceptível, portanto, a preocupação dos PCN-LE (1998) quanto ao discurso de 

abertura à pluralidade linguística no processo de ensino e aprendizagem de línguas na educação 

básica brasileira. É importante relembrar aos alunos que existem diferentes formas de uso das 

línguas e que essas distintas formas de organização do funcionamento da língua podem ser 

características que revelem as identidades socioculturais dos falantes. 

 Além disso, cabe mencionar que os PCN-LE (1998) também refletem em uma seção 

específica sobre o discurso de abertura à pluralidade cultural no ensino de línguas estrangeiras, 

pois esse tema pode ser debatido com os alunos com vistas a desmistificar práticas de 

padronização cultural, que envolvem generalizações e estereótipos frequentes em aulas de 

língua estrangeira (BRASIL, 1998, p.48). 

 Desse modo, a partir dessas primeiras orientações e recomendações sugeridas para o 

ensino de língua estrangeira na educação básica, outros documentos também são oficializados 

a respeito do ensino de línguas, como por exemplo, o edital do PNLD25. Sendo assim, como 

nosso objeto de estudos é um livro didático de língua espanhola do ensino fundamental 

aprovado – publicado no ano de 2015 – no edital do PNLD 2017 – publicado no ano de 2015 – 

                                                           
25 É importante recordar, como exposto nas seções anteriores, que o primeiro edital do PNLD a contemplar o 

componente curricular de línguas estrangeiras foi o de 2011 (publicado pelo MEC em 2008). 
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faremos, brevemente, algumas considerações a respeito das reflexões contidas nesse documento 

educacional. 

 Nesse sentido, é importante expor algumas orientações e critérios de seleção dos livros 

didáticos de línguas estrangeiras contidos no PNLD 201726, para que possamos entender o 

movimento de paráfrase contido nesses documentos educacionais e, consequentemente, 

materializado no livro didático de espanhol Entre Líneas do ensino fundamental.  

Um dos princípios desse edital é proporcionar acesso a outros modos de compreender e 

expressar-se no mundo. Ademais, o edital também elucida que a aproximação do estudante a 

essas formas de dizer o mundo e de atribuir sentido a experiências vividas por outros povos 

deve estar pautada no esforço de romper estereótipos, superar preconceitos, criar espaços de 

convivência com a diferença, que vão auxiliar na promoção de novos entendimentos sobre 

nossas próprias formas de organizar, dizer e valorizar o mundo (BRASIL, 2015, p.49). 

Dentre os critérios de seleção do PNLD que devem orientar as obras didáticas para o 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas (Espanhol e Inglês), encontram-se os 

seguintes: 

 
 vivenciar experiências de interação pelo uso de uma língua 

estrangeira, no que se refere a novas e diversificadas maneiras 

de se expressar e de ver o mundo;  

 refletir sobre costumes, maneiras de agir e interagir em 

diferentes situações e culturas, em confronto com as formas 

próprias do universo cultural do seu entorno, de modo a 

perceber que o mundo é plural e heterogêneo e entender o papel 

de cada um como cidadão;  

 construir conhecimento sobre a língua estrangeira estudada, 

em particular, quanto às diferentes finalidades de uso dessa 

língua, conforme os diversos âmbitos sociais e regionais, a partir 

do estatuto dos parceiros em interação, o lugar e o momento 

legítimos, e os seus possíveis modos de organização verbal, não 

verbal e verbo-visual;  

 reconhecer processos de intertextualidade como inerentes às 

formas de manifestação humana, quer sejam por meio do verbal, 

não verbal ou verbo-visual;  

 desenvolver consciência linguística e crítica sobre os usos que 

se fazem da língua estrangeira que está aprendendo (BRASIL, 

2015, p. 49-50, grifos nossos) 

 

  

                                                           
26 O edital do PNLD 2017 está disponível em: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-

1921564125/pnld-439702797/12391-pnld. Acesso em 20 de março de 2019. 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld
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É perceptível, portanto, que existe no edital do PNLD 2017, sobretudo, nos principais 

critérios de avaliação das obras didáticas, um movimento de paráfrase por meio do regaste da 

memória discursiva de já-ditos mobilizados antes pelos PCN-LE (1998), centrado na concepção 

de que o ensino e aprendizagem de língua estrangeira na educação básica deve sensibilizar para 

a compreensão da diversidade linguística, social e cultural, capacitando os aprendizes a 

construírem estratégias diversificadas de interação que permitam se expressarem no mundo em 

que vivem por meio do funcionamento linguístico-discursivo da língua estrangeira. 

Esse movimento de paráfrase do discurso de abertura à pluralidade linguística enfatiza 

também o uso da língua em diferentes contextos, evidenciando o caráter pluricêntrico das 

línguas, considerando as diversas variedades, assim como já postulado nos PCN-LE (1998). 

Há ainda no edital do PNLD outros critérios de exclusão atravessados por esse 

movimento de paráfrase, que remonta à memória discursiva dos valores pedagógicos 

veiculados pelos PCN-LE (1998). Nesse sentido, o edital do PNLD 2017 aponta que devem ser 

excluídos os livros que não apresentem: 

 

3. manifestações em linguagem verbal, não verbal e verbo-visual 

que favoreçam o acesso à diversidade cultural, social, étnica, etária 

e de gênero manifestada na língua estrangeira, de modo a garantir a 

compreensão de que essa diversidade é inerente à constituição de 

uma língua e das comunidades que nela se expressam;  

4. variedade de gêneros do discurso (orais e escritos), concretizados 

por meio de linguagem verbal, não verbal ou verbo-visual, 

caracterizadora de diferentes formas de expressão na língua 

estrangeira e na língua nacional;  

14. sistematização de conhecimentos linguísticos da língua 

estrangeira, a partir do estudo dos elementos linguísticos em 

contextos discursivos, de modo a valorizar a relação entre o seu 

conhecimento e a interpretação das manifestações em linguagem 

verbal, não verbal e verbo-visual, ultrapassando o nível da sentença 

isolada;  

15. oportunidade de acesso a manifestações estéticas das diferentes 

comunidades de origem estrangeira e da nacional, com o propósito 

de desenvolver o prazer de conhecer produções artísticas;  

16. elementos estéticos presentes na linguagem verbal, não verbal e 

verbo-visual, e contextualiza a obra em relação ao momento 

histórico;  

19. atividades de avaliação e de auto-avaliação que integrem os 

diferentes aspectos que compõem os estudos da linguagem nesse 

nível de ensino, buscando harmonizar conhecimentos linguístico-

discursivos e aspectos culturais relacionados à expressão e à 

compreensão na língua estrangeira (BRASIL, 2015, p. 50-51) 
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Sendo assim, pode-se dizer que os critérios de exclusão de obras didáticas do PNLD 

2017 são perpassados pela memória discursiva dos enunciados já postulados pelos PCN-LE 

(1998), uma vez esses critérios destacados acima demonstram preocupação quanto ao discurso 

de abertura à pluralidade linguístico-cultural do funcionamento das línguas estrangeiras no 

contexto escolar, evidenciado que a língua deve ser pensada nos seus usos sociais, bem como 

não deve ser separada dos fatores culturais dessa constituição. 

 Além disso, percebe-se também uma preocupação quanto ao ensino dos elementos 

linguísticos e de variedades linguísticas nos contextos de uso da língua, bem como também a 

promoção da diversidade cultural, histórica e política (constitutivas das línguas estrangeiras) no 

contexto escolar brasileiro.  

É notório, portanto, a percepção de que existe um elo discursivo que atravessa os 

critérios de seleção do PNLD 2017 no componente curricular língua estrangeira moderna 

(Espanhol e Inglês), remontando por meio do movimento de repetição parafrástica à memória 

discursiva das sugestões de trabalho com língua estrangeira na educação básica postuladas em 

documentos como os PCN-LE (1998). 

Cabe mencionar, ainda, que essa performatividade da memória discursiva por meio do 

movimento de paráfrase não acontece só em documentos oficiais que norteiam a educação 

brasileira, mas também na materialização de obras didáticas do PNLD de língua estrangeira 

moderna. Nesse contexto, no MP do livro didático de língua espanhola Entre Líneas do 9º ano 

do ensino fundamental II, os autores indicam sua adequação aos documentos norteadores, 

indiciando a concepção de língua(gem) à qual se filiam. Vejamos: 

 

En el caso de los años finales del Ensino Fundamental a los que se 

destina esta colección, la elección de las orientaciones didácticas-

pedagógicas relacionadas a la adquisición y el aprendizaje de una 

lengua extranjera responde a la lectura e interpretación de los autores 

de los Parámetros Curriculares Nacionales. Las explicaciones que se 

ofrecen en esta Guía didáctica no sustituyen, en absoluto, lo 

presentado en esos documentos (ENTRE LÍNEAS, 9º ano, 2015, p. 

212)27 

 
 

  

                                                           
27 Para nos referirmos à obra didática analisada, optamos por utilizar o título da coleção, para facilitar a leitura e 

identificação das passagens analíticas. 
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 Desse modo, o LD explicita sua filiação responsiva aos PCN-LE (1998). E nas esteira 

dessa colocação, as autoras elucidam que a língua deve ser compreendida a partir das suas 

relações com a sociedade, englobando os diversos contextos de funcionamento, levando o aluno 

a se expressar no e para o mundo em língua estrangeira, conforme postulações da concepção de 

língua(gem) defendidas também nos PCN-LE (1998) e reforçadas nos critérios de seleção de 

obras didáticas contidas no edital do PNLD 2017. 

Cabe ainda mencionar que o próprio Guia Digital28 do PNLD  2017, na seção intitulada 

“resenha”, define a concepção de língua(gem) do livro Entre Líneas como sociointeracionista. 

Vejamos: 

A coleção apresenta uma abordagem teórico-metodológica que tem 

como base uma concepção sociointeracional de 

linguagem.  Contempla uma variedade de gêneros escritos e orais 

que abrange diferentes esferas de circulação (BRASIL, 2016, p. 

01)29 

Portanto, espera-se que o livro didático seja contemple uma visão de língua(gem) como 

espaço de interação em que os sujeitos se constituem por meio do discurso e que reconheçam 

as diversas possibilidades de realização da língua em seus contextos sociais. 

Em conformidade com essa visão, o MP traz uma seção denominada “La 

transversalidad y la interdisciplinariedad”, elucidando que o contato com línguas estrangeiras 

possibilita aos estudantes diferentes modos de ver o mundo. Em outras palavras: 

 

El contacto del estudiante con las lenguas extranjeras y los 

diferentes modos de ver el mundo que esas lenguas pueden 

manifestar, así como su conocimiento de aspectos sobre las 

distintas sociedades y culturas que se expresan en otras lenguas 

contribuyen a enriquecer la reflexión acerca del carácter global de 

algunas problemáticas sociales (ENTRE LÍNEAS, 9º ano, 2015, p. 

218). 

 

Sendo assim, percebe-se que o MP, por meio do movimento de paráfrase, recupera a 

memória discursiva vinculada aos PCN-LE (1998), reforçada pelos critérios de exclusão do 

PNLD 2017, principalmente, no que diz respeito à utilização de textos de variadas temáticas e, 

consequentemente, de diferentes variedades linguísticas, auxiliando, assim, na construção de 

uma concepção de língua(gem) heterogênea. 

                                                           
28  O Guia Digital do PNLD 2017 está disponível em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/. Acesso em 20 de março 

de 2019. 
29 Essa citação também está disponível em http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/, na seção “resenha”. Acesso em 20 

de março de 2019. 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
http://www.fnde.gov.br/pnld-2017/
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Somando-se a isso, existe ainda uma seção no MP intitulada “La variación lingüística”, 

em que as autoras pontuam o que entendem por variação, bem como explicitam ela será 

materializada ao longo da coleção didática. Vejamos: 

 

El contexto de enseñanza/aprendizaje de la lengua española por 

estudiantes brasileños exige que la cuestión de la variación 

lingüística se presente y se desarrolle a lo largo de todo el 

proceso. Por un lado están la presencia del español en el mundo y 

las relaciones de Brasil con sus vecinos sudamericanos, lo que 

conlleva la necesidad de exponer al estudiante realidades 

sociales, históricas, políticas, económicas y culturales de todos 

los países que componen el universo hispanohablante; por otro 

lado, está la importancia de concienciar al estudiante acerca de 

la existencia de “la variedad” tanto en la lengua extranjera que 

está aprendiendo como en su lengua propia, como consta en los 

PCN-LE (ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 219, grifos nossos). 
 

 

 Dessa maneira, novamente percebemos preocupação dos autores ao elucidarem que o 

trabalho com o processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola pode possibilitar um 

outro lugar de reflexão sobre a pluralidade, evidenciando que um trabalho atento à variação 

linguística precisa expor os alunos a realidades, sociais, históricas, políticas, econômicas e 

culturais dos diversos países hispanofalantes. 

 Além disso, também ressaltam preocupação quanto à conscientização de que não existe 

variedade linguística “melhor” do que outra, necessariamente, evidenciando assim 

recomendações materializadas nos PCN-LE (1998), bem como nos critérios de seleção do edital 

do PNLD 2017. 

Nessa perspectiva de entendimento sobre variação linguística da língua espanhola e sua 

didatização na educação básica, as autoras acrescentam que esse processo se apresenta ao longo 

da obra de forma contextualizada, levando com consideração as condições de produção dos 

textos. Em outras palavras: 

 

La aclaración sobre las variedades de la muestra que se utiliza en 

determinadas tarea se da generalmente por medio 

contextualización de las condiciones de producción de los textos, 

que generalmente aparece en las instrucciones o consignas, que 

tratan de ubicar al estudiante sobre el lugar de la publicación y, en 

muchos casos, el público al que se destina […] Teniendo siempre 

en cuenta que no hay una variedad regional “superior” a otras, en 

determinados tópicos, cuando se hace necesaria una aclaración 

más específica sobre el uso regional de algún tópico lingüístico 

(fonético, lexical o morfosintáctico) o discursivo, la colección trata 

de mostrar la variación sin simplificaciones o reducciones 

(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 219). 
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Dessa forma, como se pode perceber, as autoras esclarecem que a variação linguística 

no processo de ensino e aprendizagem na obra analisada sempre que trabalhada será de forma 

contextualizada. Além disso, pontuam que a coleção utilizará estratégias de explicação dos 

fenômenos de variação sem simplificações e reduções. 

Portanto, a partir dessas reflexões sobre o movimento parafrástico contido no MP da 

obra analisada, percebemos o resgate da memória discursiva das sugestões e recomendações 

contidas nos PCN-LE (1998) e reforçadas no edital do PNLD 2017, principalmente, 

relacionadas à concepção de língua(gem), às questões envolvendo temas transversais e à 

pluralidade linguístico-cultural, envolvendo os diferentes usos e contextos de utilização da 

língua. 

 

4.2 Mapeamento geral do livro didático Entre Líneas 

 

Nesta seção, a partir da fundamentação teórica contida no MP do livro Entre Líneas 

(Ensino Fundamental) e o movimento parafrástico ligado a diferentes documentos que regem a 

educação brasileira, traçaremos o primeiro movimento de análise a partir de um mapeamento 

geral a fim de compreender os processos de didatização da língua espanhola neste livro didático, 

bem como discutir como a concepção de língua(gem) proposta no MP quanto à abertura da 

pluralidade linguístico-cultural se efetiva (materializando-se por meio de práticas discursivas) 

no LA. 

         

     Gráfico I - Mapeamento Geral do LD Entre Líneas, 9º ano do Ensino Fundamental              

 

Fonte: Elaboração de nossa autoria 
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36
Unidades didáticas

Seções de Ensino por Unidade

Temática

Gêneros discursivos diferentes

encontrados no LD analisado
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  No mapeamento geral acima, percebe-se que o livro didático Entre Líneas do 9º ano do 

Ensino Fundamental se organiza em 8 unidades, dividas por temáticas específicas que dialogam 

com os temas transversais apontados nos Parâmetros Curriculares Nacionais. As unidades 

subdividem-se em seis seções de ensino denominadas: funciones comunicativas; contenidos 

linguísticos; género discursivo; producción escrita y oral; tema transversal; cultura, 

trabalhando sempre com as quatro habilidades (leitura, escrita, fala e escuta). 

 Nesse sentido, a partir das unidades e das seções de ensino, percebe-se que o LD 

analisado organiza-se de uma forma fragmentada, visto que cada seção tem um papel de refletir 

sobre um determinado funcionamento de língua, o que pode comprometer a implementação da 

relação língua-cultura de uma forma mais integrada com os aspectos socioculturais do 

funcionamento da língua espanhola. 

 Em cada seção, o LD se organiza em torno de alguns gêneros discursivos, mobilizados 

ao longo das unidades didáticas. Para cada seção, existem determinados gêneros discursivos, 

apresentados e focalizados. Entretanto, percebe-se que determinados gêneros discursivos são 

trabalhados em mais de uma seção, contabilizando assim 36 gêneros discursivos diferentes ao 

longo do LD analisado. 

 De fato, fica evidente nesse primeiro mapeamento uma possível coerência entre o 

discurso materializado na concepção de língua(gem) da fundamentação teórica do MP e sua 

implementação no LA, pois há um expressivo número de gêneros discursivos convocados para 

serem trabalhados ao longo do LA.  

 Nessa acepção, pode-se dizer que pelo número de gêneros variados supõe-se que o LD 

terá uma tendência de maior tendência de abertura à pluralidade linguístico-cultura, embora 

seja importante reconhecer que alguns gêneros discursivos apresentados não são muito bem 

explorados e/ou não há um esforço dialógico de relação desses gêneros com os que circulam 

habitualmente no contexto sociocultural dos alunos brasileiros.  

 

4.3. Mapeamento dos gêneros discursivos mobilizados   

 

 Para compreender a mobilização de diferentes esferas de atividade discursiva no 

ensino e aprendizagem da língua espanhola, recorremos à elaboração do mapeamento dos 

gêneros discursivos mobilizados para constituir esse LD. Vejamos: 
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Quadro IV– Mapeamento dos gêneros discursivos mobilizados na obra30 

 

 

 

                                                           
30 Optamos no quadro IV por elencar os gêneros discursivos na ordem que eles são mobilizados ao longo do LD 

Entre Líneas, do 9° ano do Ensino Fundamental. 

Número Nome do Gênero 

Discursivo 

Quantidade de vezes que o 

gênero é mobilizado 

Seção de Ensino 

1.  Entrada de Diccionario 1 Género Discursivo 

2.  Cartel 1 Género Discursivo 

3.  Testimonio 1 Género Discursivo 

4.  Artículo de Opinión 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

5.  Reglas de Juego 1 Género Discursivo 

6.  Noticia 1 Género Discursivo 

7.  Juego 1 Producción Escrita y 

Oral 

8.  Texto Didáctico 1 Género Discursivo 

9.  Grafiti 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

10.  Seminario 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

11.  Afiche 1 Género Discursivo 

12.  Artículo Científico 1 Género Discursivo 

13.  Cuento 1 Género Discursivo 

14.  Relato 1 Género Discursivo 

15.  Guía Turística 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

16.  Códice 1 Género Discursivo 

17.  Tráiler 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

18.  Letra de Canción 1 Género Discursivo 
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Fonte: Elaboração de nossa autoria (grifos nossos) 

 

 No mapeamento do quadro IV, percebemos de forma mais detalhada a distribuição dos 

36 gêneros discursivos ao longo do LA, gêneros estes escolhidos serem estudados no 9º ano do 

ensino fundamental II ao longo de um ano letivo. Pode-se depreender daí que a mobilização e 

reflexão quanto a aspectos relacionados à estruturação composicional, conteúdo temático e 

estilo vernal dos gêneros centra-se na seção do LD denominada “Género discursivo”. 

  

19.  Entrevista 1 Género Discursivo 

20.  Cómic 1 Género Discursivo 

21.  Carta  Género Discursivo y 

Producción Escrita y 

Oral 

22.  Sinopsis 1 Género Discursivo 

23.  Biografía 1 Género Discursivo 

24.  Memoria 1 Género Discursivo 

25.  Poema 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

26.  Tertulia 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

27.  Infografía 1 Género Discursivo 

28.  Invitación 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

29.  Ley 1 Género Discursivo 

30.  Guía 1 Género Discursivo 

31.  Texto Institucional 1 Género Discursivo 

32.  Programa de Radio 1 Producción Escrita y 

Oral 

33.  Relato de Viaje 2 Género Discursivo y 

Producción Escrita 

y Oral 

34.  Teatro de Títeres 1 Producción Escrita y 

Oral 

35.  Guía de Informaciones 

Turística 

1 Género  Discursivo 

36.  Reglas de Concurso 1 Género  Discursivo 
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 De fato, refletindo sobre a distribuição de gêneros discursivos mobilizados ao longo do 

LD analisado, percebemos aparentemente um discurso que possui coerência em relação à 

concepção de língua(gem) abordada na fundamentação teórica do MP, uma vez que sinalizam 

diferentes esferas de circulação e atividade discursiva, as quais podem oportunizar a interação 

com diversos contextos de uso da língua, condições de produção e aspectos relacionados a 

culturas diversificadas no processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola. 

 Entretanto, convém elucidar, com base no detalhamento do mapeamento do quadro IV, 

que determinados gêneros discursivos mobilizados pelo volume do 9º ano do ensino 

fundamental II, do livro didático de espanhol Entre Líneas, não fazem parte da realidade social 

e cultural dos alunos brasileiros. Além disso, somente os gêneros discursivos destacados em 

negrito no quadro IV serão retomados para ser trabalhados e produzidos na seção denominada 

Producción Escrita y Oral. 

 

4.4 Mapeamento da origem dos textos escritos e orais 

 

 Para refletirmos sobre o discurso de abertura à pluralidade linguística e cultural também 

foi necessário fazer um mapeamento da origem dos textos mobilizados ao longo do livro Entre 

Líneas de língua espanhola do 9º ano do ensino fundamental II, com vistas à compreensão dos 

diferentes lugares de fala e condições de produção e, consequentemente, perceber o movimento 

constitutivo da contradição subsumida no bojo desse interdiscurso que se filia à ideia de 

pluralidade. Vejamos: 

 

Quadro V-  Mapeamento da origem dos textos no LD 

 

Número Autor(es) Local de Publicação Página 

1.  Diana Guelar e Rosina Crispo Barcelona - Espanha 19 

2.  Emilia Xavier Londero Brasil  32 

3.  Diego Rivera México 33 

4.  Marina Rossi São Paulo - Brasil 39 

5.  Jorge Bozo Chile 47 

6.  Sem autor  México 51 

7.  Eduardo Matos Moctezeuma México 54 

8.  Eduardo Galeano Uruguai 70 

9.  Sem autor Peru 70 

10.  Sem autor Argentina 78 

11.  Rodolfo Walsh Argentina 82 
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12.  Cao Hamburgue Brasil 84 

13.  Isabel Allende, Maria Benedethi 

e Mario Vargas Llosa 

Sem local 86 

14.  Juan Gelman Argentina 90 

15.  Damaris Torres Chile 94 

16.  Pablo Neruda Barcelona - Espanha 95 

17.  Sem autor Sem local 96 

18.  Sem autor Sem local 99 

19.  María Elena Wash Argentina 99 

20.  Pablo Neruda Chile 104 

21.  Shirley Campbeel Costa Rica 108 

22.  Nicolás Guilléns Cuba 109 

23.  Sem autor Sem local 114 

24.  Alfonsina Storni Argentina 116 

25.  Majani Lullein Sem local 122 

26.  Sem Autor Brasil 125 

27.  Sem Autor El Salvador 129 

28.  Sem Autor Colômbia 134 

29.  Sem autor Sem local 138 

30.  Luis Miguel Herrera Argentina 149 

31.  Salomán Lerner Sem local 153 

32.  Sem autor Sem local  157 

33.  Tejada Gomez e Cesar Isella Sem local  165 

34.  Sergio Mercurio México 166 

35.  Sem autor Sem local 171 

36.  Gloria Segura Colombia 177 

37.  Walter Salles Brasil 182 

38.  Ernesto Guevara Buenos Aires - Argentina 183 

39.  Sem autor Sem local 183 

40.  Sem autor Bogotá – Colômbia 183 
 

Fonte: Elaboração de nossa autoria 

 

 No mapeamento do quadro V, percebe-se um movimento discursivo também de 

coerência em relação ao discurso de abertura à pluralidade linguística-cultural no LD Entre 

Líneas do 9º ano do ensino fundamental, visto que estão presentes aí textos de diversos autores 

e com diferentes locais de publicação materializados nesta coleção didática. Vejamos o gráfico 

II: 
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Gráfico II - Percentual de textos de países hispânicos mobilizados no LD Entre Líneas 

 

Fonte: Elaboração de nossa autoria 

 

 No gráfico II, é perceptível um movimento também de aderência ao  discurso de abertura 

à pluralidade linguística-cultural no livro Entre Líneas, pois  ao longo do LD do 9º ano do 

ensino fundamental encontramos textos publicados no Brasil e em 10 países hispânicos, sendo 

18 por cento dos textos argentinos,  13 por cento brasileiros, 10 por cento mexicanos, 8 por 

cento chilenos, 5 por cento espanhóis, 5 por cento colombianos, 3 por cento de salvadorenhos, 

3 por cento cubanos, 3 por cento de costa-riquenses, 2 por cento uruguaios, 2 por cento 

peruanos. 

 No entanto, em aproximadamente 28 por cento dos textos mobilizados houve 

silenciamento/apagamento de informação primordial, como por exemplo, o local de publicação 

dos textos. Além disso, a autoria de alguns textos também se encontra silenciada/apagada, o 

que prejudica a reflexão sobre as condições de produção do discurso, em diversos casos. 

 Além disso, existem textos originalmente publicados em português brasileiro vertidos 

para a língua espanhola. No entanto, existe um silenciamento/apagamento da figura do tradutor 

e, consequentemente, dos aspectos culturais e linguísticos de sua comunidade de fala. A partir 

desse mapeamento da origem dos textos orais e escritos, percebemos uma primeira incidência 

importante do efeito de contradição que atravessa aí o discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural, uma vez que temos o silenciamento/apagamento de diversas vozes e, 
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possivelmente, variedades linguísticas da língua espanhola devido a falhas no modo de 

apresentação dos textos nas unidades didáticas deste LD. 

 Nesse sentido, pode-se dizer que existe aí um movimento dúplice, uma vez que, por um 

lado, há uma adesão a um discurso de abertura à pluralidade linguística e cultural, sobretudo, 

no MP em sua fundamentação teórica da noção de língua(gem), e por outro lado, a conservação 

ainda de práticas didáticas de fechamento em relação à pluralidade linguístico-cultural no LA. 

 

4.5 Mapeamento das atividades escritas e orais de variação linguística 

 

 Este mapeamento tem como objetivo visualizar modos de materialização de abordagens 

ligadas à pluralidade linguística no LD Entre Líneas, do 9º ano do ensino fundamental. Para 

tanto, nos debruçamos em mapear atividades orais e escritas que os autores identificam como 

ligadas à variação linguística, com vistas a confrontar se o discurso assumido no MP se efetiva 

didaticamente ao longo do LA. Vejamos: 

 

Quadro VI – Mapeamento de atividades que exploram aspectos de variação no LD 

 

Número Exercícios Modalidade Página 

1.   1, 2 Oral 40  

2.  1, 2 Oral 65 

3.  1 a, 1 b Oral 89 

4.  1, 2, 3, 5 Oral 152 

5.  Quadro Escrita 36 

6.  Quadro Escrita 57 

7.  1, 2 Oral 131 
 

Fonte: Elaboração de nossa autoria 
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 No mapeamento por meio do quadro VI, percebe-se que as atividades relacionadas a 

aspectos de variação linguística da língua espanhola estão centradas no âmbito da oralidade. 

Nesse sentido, as atividades que contemplam certa abertura à pluralidade linguística têm como 

foco fenômenos relacionados a aspectos fonéticos e fonológicas da língua nos seus usos 

regionais e sociais, como por exemplo, na página 40, onde há atividades de compreensão 

auditiva relacionadas à pronuncia da letra “d” em diferentes contextos. 

 Outrossim, as atividades ligadas a outros aspectos de variação linguística estão 

relacionadas, principalmente, a quadros com informações sobre aspectos lexicais, ou seja, 

variações de uso vocabular em distintos contextos de enunciação. É importante mencionar, 

ainda, que outros aspectos de variação linguística ligados às questões morfossintáticas, 

pragmáticas e discursivas são silenciados/ apagados pelo volume desta coleção didática 

analisado. 

 Desse modo, esse mapeamento das atividades também corrobora a existência de um 

dúplice movimento nesse LD: (I) adesão ao discurso de abertura à pluralidade linguístico-

cultural no MP e repertório, selecionado para o LA, de variados gêneros discursivos e  textos 

de países hispânicos; e (II) incidência de estratégias de fechamento em relação à variação 

linguística no LA, tendo em vista o apagamento de distintos níveis de variação (morfossintático, 

pragmático e discursivo) relativos ao uso da língua espanhola. 

 

4.6 Mapeamento da pluralidade cultural no livro Entre Líneas 

 

 Neste último mapeamento, nos dedicamos a compreender o modo como este LD 

promove o fechamento ou a abertura à pluralidade cultural, considerando o atravessamento de 

diferentes culturas na constituição e no funcionamento da língua espanhola. Nesse sentido, 

faremos o mapeamento com base no que as próprias autoras consideram como elementos 

“culturais”, para que possamos refletir sobre as materializações e regularidades de aspectos 

culturais e/ou artísticos relacionados ao universo hispanofalante. Vejamos: 
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Quadro VII – Mapeamento da Pluralidade Cultural no LD 

 

Unidade didática Seção de Ensino Aspecto cultural abordado Páginas 

 

 

 

 

 

 

Unidade 1  

 

 

 

 

 

 

Cultura 

 Personajes de cuentos 

clásicos; 

 Valores de la Cosmo 

visión Maya; 

 Juan David Arisyizábel 

Ospina y Ryan Herljac; 

 Muhammd Yunus y 

Alessandra França 

 

 

 

 

 

 

10- 29 

 

 

 

 

Unidade 2  

  

 

 

 

Cultura 

 Escaleres Artísticas; 

 Grafiti – Francisco 

Rodrigues da Silva; 

 Muralismo Mexicano; 

 Poesia: Acción Poética; 

 Danza: Streatt Dance; 

 Teatro: Festival 

Entepola y Octube 

Callejero. 

 

 

 

 

 

30 - 49 

 

 

 

 

 

Unidade 3  

 

 

 

 

 

Cultura 

 

 Arte Precolombino y 

precabralino; 

 Ciudad de México: 

Zócalo y Templo; 

 Literatura: Memoria 

del Fuego de Eduardo 

Galeano; 

 Ecuador: Ingapirca; 

 Exposición: Códices de 

México. 

 

 

 

 

 

 

52- 75 

 

 

 

Unidade 4  

 

 

 

Cultura 

 Fotografía: 

manifestaciones contra 

la dictadura chilena y 

brasileña; 

 Música: A pesar de 

você de Chico Buarque; 

 Cómic: Macanudo. 

 

 

 

 

76 - 97 
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Unidade 5  

 

 

 Cultura 

 Poemas: Motivo de 

Cecília Meireles, 

Amanecer de Gabriela 

Mistral etc; 

 Música: Disco de 

Neruda en el corazón; 

 Día Mundial de la 

Poesía. 

 

 

 

100- 119 

 

 

Unidade 6  

 

 

 Cultura 

 ONU Mujeres: 

Vandana Bahadur; 

 Maida y Florence 

Ndagire. 

 

 

 

120-139 

 

 

Unidade 7  

 

Cultura 

 Techo; 

 Día Mundial de la 

Radio. 

 

 

142- 163 

 

 

 

 

 

Unidade 8 

 

 

 

 

 

Cultura 

 Música: Canción con 

todos de Armando 

Tejada Gómez y César 

Isella; 

 Monumento 21 de 

Bilbao; 

 Diário de Viaje: De 

Banfield a México de 

Sergio Mercurio; 

 Películas: Diarios de 

Motocicleta y Central 

do Brasil, etc. 

 

 

 

 

 

 

164-185 

 

Fonte: Elaboração de nossa autoria 

  

 De fato, a partir do quadro VII sobre o que os autores pontuam como “cultural”, 

percebe-se uma preocupação em relação ao discurso de abertura à pluralidade cultural, uma vez 

que em todas as 8 unidades didáticas do volume do 9º ano do ensino fundamental há diversos 

aspectos que remetem à constituição cultural e à produção artística de países hispânicos. 

Contudo, é possível notar que a noção de cultura aí está ainda ligada a índices canônicos da 

formação identitária das respectivas nações. 
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 As autoras trazem à baila aspectos culturais e/ou artísticos de diferentes países de 

língua espanhola, além de apresentarem questões para discussão atravessadas também por 

aspectos culturais brasileiros. Convém ressaltar, ainda, que a obra também aborda temas 

culturais de forma transversal e interdisciplinar com outros componentes curriculares. 

 Portanto, nesse mapeamento de aspectos relacionados ao discurso de abertura à 

pluralidade cultural, o que ficou evidenciado é um discurso condizente com a noção de 

língua(gem), principalmente, nos aspectos culturais e artísticos da constituição da língua 

espanhola. No entanto, alguns outros aspectos poderiam ter sido abordados, tais como, questões 

culturais ligadas a países hispânicos não tão visibilizados pela mídia, embora reconheçamos 

que a didatização da língua espanhola não é uma tarefa fácil, devido a sua complexa 

constituição linguística, cultural e artística. 

 

4.7 Considerações preliminares a partir dos mapeamentos 

 

  Este primeiro movimento de análise por meio de mapeamentos do livro Entre Líneas, 

9º ano (ensino fundamental II), teve como finalidade levantar algumas hipóteses e reflexões em 

torno das contradições constitutivas do discurso de abertura à pluralidade linguístico- cultural, 

as quais serão analisadas mais detidamente no próximo capítulo. 

 Nesse primeiro movimento, ficou evidente que o LD se constitui como importante 

instrumento ideológico pelo qual os agentes que ocupam espaços de poder em geral 

materializam ideologias linguísticas de padronização e estereótipos em relação às variedades 

linguísticas, embora já se perceba na produção editorial brasileira importantes tensões entre 

essa tendência padronizadora e novos valores pedagógicos que vêm sendo discutidos no âmbito 

da educação linguística. 

 De fato, os mapeamentos expostos também evidenciaram a prática pedagógica de 

padronização da língua espanhola, o que como vimos se configura como uma contradição 

constitutiva do discurso, pois embora o MP diga que trabalha com uma noção de língua(gem) 

atenta à dimensão social da língua, nem sempre isso se efetiva de fato ao longo dos textos e das 

atividades propostas no LA. 
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 Cabe ressaltar assim que as reflexões e indagações levantadas por esse primeiro gesto 

de análise trazem à tona uma discussão polêmica a partir do exame do LD Entre Líneas, do 9º 

ano do ensino fundamental II, visto que o MP desta coleção apresenta movimento de indicação 

de abertura ao discurso de pluralidade linguístico-cultural, já materializada também em outros 

documentos oficiais que norteiam educação brasileira, mas subsiste aí simultaneamente um 

movimento que trata de promover o fechamento dessa pluralidade linguístico-cultural no LA. 

 É perceptível, portanto, a partir desses mapeamentos, que existe uma tensão de 

movimentos pendulares que tendem ora à abertura, ora ao fechamento em relação à pluralidade 

linguístico-cultural, com maiores incidências de práticas de fechamento em relação ao 

funcionamento da língua espanhola, pois embora o LD analisado aborde na fundamentação 

teórica uma visão de língua(gem) de caráter sociointeracional e pautada na heterogeneidade 

constitutiva do discurso, percebe-se, na observação dos textos orais e escritos e nas atividades 

ligadas aos aspectos de variação linguística, uma contradição que se vincula à persistência ainda 

de um estado de disputas entre visões tradicionais e contemporâneas  de língua e cultura, de 

modo que ideias que atravessam o MP não se prolongam e efetivam  em diversos aspectos do 

LA. 
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CAPÍTULO V –  SEGUNDO MOVIMENTO DE ANÁLISE 

Neste último capítulo, daremos continuidade ao movimento analítico-interpretativo do 

LD Entre Líneas de língua espanhola, 9º ano do ensino fundamental, que compõe o corpus de 

nossa investigação. Para tanto, recorremos à análise de textos e atividades presentes no LA para  

nos aprofundaremos nas categorias elencadas no capítulo III desta dissertação, com a finalidade 

estabelecer reflexões sobre os processos  padronização ou de heterogeneização da língua 

espanhola, relacionados ao silenciamento/apagamento das relações (inter)culturais, questões de 

representação de alteridade na língua espanhola, imbricações tensivas entre o estar dentro ou 

fora da norma privilegiada, além de discutir a respeito do lugar de fala e das condições de 

produção dos discursos. Nesse sentido, selecionamos trechos de atividades que consideramos 

mais produtivas para a análise linguístico-discursivo desta dissertação, de modo que 

abarcassem diferentes seções e unidades do livro do aluno. Sendo assim, analisaremos duas 

atividades de compreensão leitora, produção escrita, compreensão oral31 e duas atividades com 

elementos linguísticos, por uma questão de recorte, apenas dois trechos a serem analisados em 

cada seção. 

 

5.1 Compreensão leitora 

 

  

 Dando continuidade a este segundo movimento de análise, mobilizaremos duas 

atividades didáticas relacionadas à habilidade de compreensão leitora com vistas e refletir sobre 

as possíveis contradições encontradas no LA em relação ao discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural. 

O trecho a seguir encontra-se na unidade I do livro Entre Líneas, 9º ano do Ensino 

Fundamental. Essa unidade didática gira em torno do tema “Adolescencia: entre cambios y 

valores”, mostrando por meio de diferentes textos as transformações que o adolescente passa 

em sua vida, sejam relacionadas a questões físicas ou psicológicas. Nesse sentido, o trecho I é 

caracterizado por ser um fragmento de um documento do Ministério de Educação de Guatemala 

cujo nome é “Estrategias de educación en valores y formación ciudadana 2004-2008”. 

Vejamos: 

  

                                                           
31 É importante mencionar, no que tange à oralidade, que optamos por não analisar atividades de produção, mas 

apenas as de compreensão, que pareceram ser mais produtivas para o foco desta dissertação. 
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TRECHO 1– COMPREENSÃO LEITORA 
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(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 15-16) 
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 A partir da nossa primeira categoria analítica sobre os processos de padronização ou 

heterogeneização do funcionamento da língua espanhola em seus diferentes contextos percebe-

se que embora o texto utilizado pelos autores trate de aspectos referentes aos processos culturais 

guatemaltecos, existe uma forte incidência de padronização linguística no uso da língua 

espanhola no seu âmbito escrito, pois não se ressaltam aí diferenças lexicais, morfossintáticas, 

pragmáticas ou referentes ligados ao compartilhamento de repertórios culturais que resgatem  

questões identitárias dessa determinada comunidade linguística de língua espanhola 

 Nesse sentido, é perceptível que o texto apresentado aí possui forte tendência ao 

processo de padronização linguística de usos da língua espanhola na escrita, recorrendo a 

variedade modular escrita normatizada pelo espanhol estândar, que pelo peso da ideologia 

linguística dominante costuma regular os usos escritos da língua na sociedade  

 Em relação à categoria de representações da alteridade, pode-se perceber que há aí 

representações relacionadas a aspectos culturais do povo guatemalteco, visibilizando a 

construção da identidade e valores desse povo na organização social.  No entanto, a construção 

textual do documento é atravessada por um forte processo de padronização por pertencer a um 

gênero discurso da esfera governamental. Ou seja, por se tratar de um documento do Ministério 

de Educação, há um controle discursivo e uma tendência à padronização linguística. 

Cabe ainda mencionar que essa tendência à padronização está intimamente relacionada 

à categoria de silenciamento/ apagamento, visto que por se tratar de um documento institucional 

e governamental sobre estratégias de educação em valores e formação cidadã, existe um 

movimento de silenciamento/apagamento dos usos linguísticos dessa variedade da língua 

espanhola considerados “fora” da norma privilegiada como padrão. 

De fato, esse movimento de silenciamento/ apagamento de usos da língua espanhola na 

escrita pode ser percebido por meio da relação entre saber e poder no funcionamento da língua 

espanhola, uma vez que o silêncio/apagamento de marcas identitárias e linguísticas configura-

se como uma forma de poder e controle na/da língua. 

 Nesse contexto, pode-se dizer também que as atividades apresentadas giram em torno 

da compreensão do texto sobre estratégias de educação em valores e formação cidadã, 

abordando somente questões relacionadas aos aspectos culturais apresentados no documento 

institucional e governamental, como podemos perceber nas seguintes atividades (já citadas 

anteriormente): 
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a) Según el texto hay dos conjuntos de valores en la sociedad guatemalteca. Identifícalos 

y transcribe los nombres a continuación; 

b) En el texto la palabra valor se asocia con la existencia de la persona y, por tanto, a su 

conducta, sus ideas y sus sentimientos. Estos últimos, a su vez, están expresados por 

los verbos a continuación. Relacionada cada uno de ellos con sus respectivas 

definiciones. 

2. ¿Con qué valores de la cosmovisión maya se pueden asociar las escenas a 

continuación? 

3.  Lee las siguientes situaciones y escribe el nombre del valor universal de la sociedad 

guatemalteca con el que cada una se asocia. ¡Ojo! Algunas letras te darán pistas. 

 

É perceptível, portanto, que as atividades propostas estão intrinsicamente relacionadas 

à temática apresentada na unidade, sobretudo, contemplada no texto sobre os valores e 

formação cidadã do povo guatemalteco. Convém mencionar, ainda, que em todas as atividades 

há uso de expressões como: “valores en la sociedad guatemalteca”; “En el texto la palabra 

valor”; “por tanto, a su conducta, sus ideas y sus sentimientos”; “Con qué valores de la 

cosmovisión maya”; “escribe el nombre del valor universal de la sociedad guatemalteca”, que 

tentam resgatar a memória discursiva dos valores sociais e culturais do povo guatemalteco. 

No entanto, a partir dessas reflexões, entendemos que é fundamental compreender a 

cultura não como um espaço de registros inertes, mas como um lugar de interpretação que se 

constitui a partir da inscrição do sujeito na língua(gem) e, por isso, na relação indissociável 

entre língua-cultura-ideologia. Nesse contexto, o estudo de aspectos socioculturais no ensino-

aprendizagem de uma segunda língua torna-se um momento propício de promoção de 

deslocamentos, capazes de possibilitar que o aprendiz venha a pensar nos processos discursivos 

produzidos na língua do outro e no modo como nesses discursos os sentidos são produzidos. 

(DE NARDI, 2007, p. 54). 

Outro trecho interessante para nossa análise também está relacionado à compreensão 

leitora e encontra-se na unidade VI do livro Entre Líneas, 9º ano do Ensino Fundamental. Essa 

unidade didática gira em torno do tema “Protagonismo feminino: conquistas y desafios”, 

mostrando por meio de diferentes textos as conquistas das mulheres na questão de igualdade de 

gênero e os desafios impostos pela sociedade atual. Nesse sentido, o trecho II é uma reportagem 

de um site que traz reflexões sobre a mulher nos tempos de hoje e seu valor na sociedade. 

Vejamos: 
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TRECHO 2– COMPREENSÃO LEITORA  
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(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 122-123) 
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Tendo vista as categorias relativas aos processos de padronização ou heterogeneização 

do funcionamento da língua espanhola, das condições de produção e o lugar de fala, não é 

possível localizar em qual lugar esse texto foi produzido. Há assim uma tendência à 

padronização linguística na abordagem de ensino da língua, visto que não sinaliza nenhuma 

construção específica ou mesmo a variedade linguística do espanhol a que ele pertence. 

Em relação às representações da alteridade, é perceptível que, embora o texto enfatize a 

questão da diferença entre “homens” e “mulheres” – a qual por si só já se mostra como uma 

dicotomia que reduz o debate em torno da diversidade de gênero –, outros índices de alteridade 

(de natureza linguística, cultural, histórica e social) são silenciados, o que prejudica o processo 

de desconstrução crítica dos estigmas e das desigualdades.  

Além disso, percebe-se que o texto expõe o lugar da mulher nos tempos moderno, mas 

parte de uma perspectiva machista, patriarcal, capitalista e meritocrática, visto que a atividade 

não leva os alunos a refletirem as relações de saber-poder por meio da luta pela igualdade de 

gênero na sociedade. É perceptível, também, por se tratar de um gênero discursivo que circula 

na esfera digital, existe uma tendência à padronização linguística para estar “dentro” da norma 

de prestígio da língua espanhola. 

Nessa acepção, como não é possível compreender as condições de produção, o lugar de 

fala e as representações de alteridade pode-se dizer que há movimento de silenciamento/ 

apagamento de marcas identitárias no discurso, silenciando assim diferentes formas de 

inscrição na língua(gem) e na cultura (ORLANDI, 2007). 

O trecho II apresenta atividades de leitura que estão relacionadas à compreensão da 

temática do texto, como podemos perceber nas seguintes atividades: 

 

2) ¿Qué efectos producen en las mujeres las transformaciones que han ocurrido a lo 

largo del tiempo respecto a los roles que desempeñan? 

3) ¿Cómo justificas con ejemplos actuales la siguiente afirmación presente en el texto: 

“El hombre como la mujer han tenido que adaptarse a estos cambios, modificando 

conductas y hábitos que creían tener arraigadas? 

4) ¿Con qué está asociado el origen de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer? 

5) ¿Qué se plantea respecto a las conquistas de las mujeres en los ámbitos educativo, 

político y laboral? Justifícalo. 
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É perceptível que as atividades propostas estão relacionadas à temática das conquistas 

das mulheres ao longo do tempo. É importante mencionar que em todas as perguntas há 

expressão que retomam a memória discursiva sobre os direitos das mulheres. No entanto, como 

podemos perceber, questões relacionadas ao funcionamento da língua espanhola nesse contexto 

discursivo são completamente apagadas, havendo apenas uma exploração temática do texto e 

do gênero discursivo, evidenciando assim uma descontinuidade na proposta de fundamentação 

teórica do MP e o que se apresenta no LA.  

 

 

5.2 Produção escrita 

 

 

 Dando continuidade ao nosso movimento de análise, mobilizaremos nesta seção duas 

atividades didáticas relacionadas à habilidade de produção escrita, com vistas a refletir sobre as 

possíveis contradições encontradas no LA a respeito do discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural na obra analisada. 

O trecho escolhido aqui encontra-se na unidade VI do livro Entre Líneas, 9º ano do 

Ensino Fundamental. Essa unidade didática, como vimos, gira em torno do tema “Protagonismo 

feminino: conquistas y desafios”. Nesse sentido, o trecho III caracteriza-se por ser uma proposta 

de produção do gênero discursivo “invitación” (convite/convocatória de evento): 
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TRECHO 3– PRODUÇÃO ESCRITA 
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(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 122-123) 
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No trecho III, destinado ao desenvolvimento da produção escrita, depois da 

apresentação de vários textos relacionados à temática sobre as conquistas das mulheres ao longo 

do tempo, as autoras introduzem uma reflexão sobre o gênero discursivo “invitación”, 

apresentando um convite de celebração pelo dia internacional da mulher.  

A partir da categoria de condições de produção e lugar de fala é possível localizar em 

qual lugar esse texto foi produzido, pois o convite é para um evento que irá acontecer na cidade 

de San José de Cúcuta, na Colômbia. Nesse sentido, espera-se que a atividade de produção 

escrita leve em consideração aspectos culturais e linguísticos, relacionados ao funcionamento 

discursivo do espanhol nesse contexto. 

   Além disso, antes da apresentação propriamente dita do gênero, as autoras fazem um 

levantamento de algumas perguntas de pré-leitura para ativação dos conhecimentos prévios, 

antes de apresentarem o convite e fazerem algumas perguntas de compressão leitura sobre ele. 

Vejamos: 

 

1) ¿En qué situación has recibido alguna invitación? ¿Cuál era el objetivo de la persona 

que te hizo? 

2) ¿Qué datos son fundamentales en una invitación? 

 

Portanto, a partir da ativação de conhecimentos proposta pelas perguntas de pré-leitura, 

as autoras propõem algumas perguntas relacionadas à estrutura composicional do gênero 

discursivo e ao conteúdo temático do texto. Vejamos: 

 

2) ¿Cuál es el objetivo de esa invitación? 

3) ¿A quién se dirige esa invitación y quién la hace? 

4) ¿Qué informaciones aparecen destacadas en la parte verde de la invitación? 

 

É importante mencionar que por se tratar de um “convite institucional”, nota-se que 

existe um certo controle na escrita do gênero, ou seja, ligado à padronização linguística do 

funcionamento da língua espanhola para estar “dentro” da norma privilegiada. No entanto, 

mesmo assim é possível encontrar marcas linguísticas e discursivas relacionadas à 

representação da alteridade na variedade colombiana, tais como marcas de 2º pessoa do 

singular; a designação de “Gestora Social”; o uso do substantivo “Alcaldía” em lugar de 

“Prefectura o Ayuntamiento”; o próprio nome “de Cucutá”; a referência ao “General 
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Santander” no nome do estádio; o uso de “p.m.” para indicar as horas; entre outros possíveis 

signos que os leitores possam identificar.  

É perceptível, portanto, que embora seja um gênero discursivo vinculado à esfera 

institucional, onde há um predomínio da padronização dos usos da língua, existem marcas de 

variantes linguísticas que retomam por meio da memória discursiva a relação com referências 

históricas dessa comunidade, bem como a relação de contato linguístico com línguas indígenas 

e o com o inglês, língua hipercentral.  

Entretanto, como se pode perceber, essas questões relacionadas à alteridade não são 

evidenciadas nas reflexões propostas, o que configura um movimento de 

silenciamento/apagamento dos usos linguísticos dessa variedade e de seu contexto de produção. 

A partir dessas reflexões, entendemos que há nessa abordagem de ensino uma tentativa de 

dissociação da relação língua-cultura, visto que esses dois elementos constitutivos do 

funcionamento do discurso não são aí trabalhados de forma conjunta. Além disso, não 

entendemos o motivo pelo qual os alunos teriam que escrever um convite para a comunidade 

escolar em espanhol. 

Em relação à proposta de produção escrita, percebe-se que o gênero em questão é 

interessante para ser trabalhado na aula de língua estrangeira. No entanto, as autoras trazem 

questões que ultrapassam o ensino de língua espanhola na escola, pedem que os alunos 

organizem um evento com a comunidade escolar, que peçam apoio para gráfica do bairro ou 

para prefeitura para confecção dos convites em espanhol. Ademais, também pedem que os 

alunos desenvolvam ações relacionadas à temática fora da comunidade escolar. 

Acreditamos que esse tipo de intervenção para elaboração de um evento deve ser feito 

em parceria com a comunidade escolar e com as propostas contempladas no calendário escolar 

por meio de um evento que a comunidade escolar toda esteja envolvida nesse processo de 

discussões sobre a igualdade de gênero, e não de uma forma isolada na aula de língua espanhola. 

Em resumo, o gênero discursivo escolhido também nos transmite uma ideia de controle, 

por ser um gênero produzido na esfera governamental, evidenciado assim uma tendência à 

padronização para a norma padrão escrita da língua espanhola. No entanto, como vimos, 

existem marcas linguísticas e discursivas vinculadas a questões identitárias da variedade 

colombiana, impulsionadas pelas condições de produção e pelo lugar de fala, mas não se 

encontram nas atividades reflexões sobre esses aspectos. 
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Outro trecho interessante para nossa análise de atividades vinculadas à produção escrita é 

o trecho IV, o qual encontra-se na unidade II da obra analisada. Essa unidade didática gira em 

torno do tema “Entre calles, muros y paredes: el arte para todos”, evidenciando por meio de 

diferentes textos os muralismos e grafites no mundo, como uma forma de arte para todos os 

públicos. Vejamos 

TRECHO 4– PRODUÇÃO ESCRITA 

(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 42-43) 
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No trecho IV sobre produção escrita, depois da apresentação de vários textos 

relacionados à arte de rua, as autoras introduzem uma reflexão sobre o gênero discursivo 

“grafiti”. A partir da categoria de condições de produção e lugar de fala, podemos dizer que 

não se define bem o lugar em que os grafites apresentados foram produzidos, visto que no 

enunciado temos a seguinte informação:  

 

1) A continuación vas a leer algunas frases que forman parte del movimiento callejero 

Acción Poética, que nació en México en 1996 y actualmente se extiende a países de 

Argentina, Chile, Uruguay, España y Perú. 

 

Após a apresentação desses exemplos, notamos que o LD não leva em consideração 

aspectos linguístico-culturais relacionados ao funcionamento da língua espanhola.  

É interessante mencionar que antes da apresentação propriamente dita do gênero 

discursivo a ser trabalhado, as autoras fazem as seguintes perguntas de pré-leitura para ativação 

dos conhecimentos prévios: 

 

1) ¿Ya has leído alguna frase poética en los muros de tu ciudad? ¿Conoces algún 

movimiento cultural que divulgue poemas callejeros? 

2) ¿Por qué hay personas que se dedican a este tipo de intervención urbana? ¿Cuál es su 

principal objetivo? 

 

Depois disso, as autoras propõem algumas atividades ligadas à compreensão do gênero: 

 

a) ¿Qué características de las frases te llaman la atención cuánto a los temas elegidos y 

la forma presentada? 

b) ¿Qué frase te gusta más? ¿Por qué? 
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 Como se pode perceber, a partir das questões de pré-leitura e leitura, apesar de não se 

tratar de um gênero com uma forte tendência ao controle, isto é, à padronização linguística nos 

usos da escrita, as autoras não trazem nenhuma reflexão relacionada aos diferentes usos da 

língua impulsionados pelas especificidades da produção desse gênero ligado às esferas cultural 

e artística.  

Portanto, é perceptível que há aí uma representação da alteridade, uma construção da 

cultura do outro, evidenciada pelo movimento de grafiti de rua que se estende por diferentes 

países hispânicos. Entretanto, as questões ligadas ao funcionamento da língua são postas como 

secundárias e silenciadas no contexto de compreensão e produção desse gênero.  

 

 

5.3 Compreensão Oral 

 

 

 Em relação à compreensão oral, mobilizaremos duas atividades didáticas com vistas a 

refletir sobre as possíveis contradições encontradas no LA em torno do discurso de abertura à 

pluralidade linguístico-cultural na obra analisada. 

O trecho V escolhido para o movimento de análise encontra-se na unidade 2 do LD. 

Essa unidade didática, como já vimos, gira em torno do tema “Entre calles, muros y paredes: 

el arte para todos”, evidenciando por meio de diferentes textos expressões do grafiti como arte 

de rua em diferentes partes do mundo, bem como sua relação com o movimento muralista 

mexicano. Vejamos: 
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TRECHO 5– COMPREENSÃO ORAL 
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(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 38-40) 
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 A partir da apresentação de alguns textos sobre o movimento do muralismo, as autoras 

propõem atividades de compreensão oral, elas apresentam duas gravações para que os alunos 

possam escutar e responder de acordo com as atividades. A princípio, as questões de 

compreensão oral estão ligadas à temática do muralismo. Abaixo disponibilizaremos a 

transcrição da gravação 1 (página 38) e as atividades 1, 2, 3 e 4: 

 

GRABACIÓN 1 

 

 Presentador: 780 latas de aerosol hicieron falta hasta el momento para llenar esta 

pared de grafiti, pero no grafiti cualquiera, sino uno en el que se han retratado los héroes 

mexicanos. Todo como parte de los festejos que se están llevando a cabo por el Bicentenario 

de Independencia y el Centenario de la Revolución México. Un proyecto que también tiene otra 

finalidad, según explica Enrique Shaury, organizador del proyecto artístico. 

 

 Enrique Shaury: Y que los jóvenes puedan expresar este arte. Antes se consideraba 

vandalismo en todo el mundo, incluso eran reprimidos, eran algunos casos encarcelados y 

nosotros que consideramos que hay que … aperturar estos espacios para que los chavos 

puedan desarrollar y proyectar su arte en todo lo que es la infraestructura urbana de la 

delagación. 

 

 Presentador: Pero este no será el único grafiti del que los mexicanos podrán gozar. 

Tres mil metros de muro en toda la ciudad serán rociados de spray para que 20 artistas puedan 

plasmar la historia del país. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Miguel Hidalgo, José María 

Morelos o Pavón será algunos de los protagonistas de estos muros. 

 

ACTIVIDADES 

 

1) Escucha el inicio de la grabación y completa el fragmento con el tema de la noticia que 

escucharás. 

2) Escucha la grabación y contesta: ¿Qué se está festejando en México en ese momento? 

3) ¿Qué importancia tiene este proyecto para los jóvenes, según el organizador Enrique 

Shaury? 

4) Observa a continuación tres personajes importantes de la Revolución Mexicana. ¿Qué 

nombre/s se menciona/n en la grabación? 
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 Portanto, como se pode perceber, as atividades de compreensão oral apresentadas estão 

relacionadas à temática da gravação 1 e questões envolvendo variantes da língua espanhola, 

como por exemplo, o uso de expressões como “chavo”, nesse momento não são mobilizadas. 

Deslocando um pouco essa tendência, quando se apresenta a segunda gravação, as autoras 

direcionam as perguntas sobre as diferenças encontradas entre a primeira gravação e a segunda, 

mencionando usos fonéticos/fonológicos empregados nessas distintas variedades mexicana e 

espanhola. Vejamos a transcrição da gravação 2 (página 40) e as atividades 1 e 2 que seguem: 

 

GRABACIÓN 2 

 

 Presentador: Según Niuk una forma de ver el grafiti de manera diferente. 

 

 Niuk: Antes lo veían mal y te criticaban, te regañaban y ahora no, porque va ven que 

estás haciendo un mural y es más elaborado, lleva más técnica, entonces la gente lo ve 

diferente, te empieza a apoyar más de diferentes partes y eso te abre más puertas. 

 

 Presentador: Hasta el momento ya han sido empleados cien colores distintos por muro, 

Unos muros cuyas dimensiones oscilan entre los 25 metros de largo por 8 de alto y 8 metros 

por 5 de alto. 

 

ACTIVIDADES 

 

1) Vuelve a escuchar las estas palabras de la grabación 1 y pon atención a la pronuncia 

de la “d” ( pared – finalidad – ciudad ) 

 Observa que la “d” en el final de esas palabras se pronuncia como el sonido de la letra 

“d” de manera más débil, apenas perceptible. 

2) Ahora, vuelve a escuchar esas mismas palabras pronunciadas por un hablante de 

español madrileño, Enseguida contesta: ¿Qué diferencias observas? 
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Portanto, a partir das primeiras variantes relacionadas ao contexto de produção, pode-

se perceber que as autoras pedem para os alunos novamente voltarem a escutar as duas 

gravações e pedem para eles prestarem atenção na pronúncia das palavras (pared, finalidad, 

ciudad). Note-se que as autoras, ao invés de deixarem os alunos perceberem a diferença entre 

as variedades da língua espanhola, já sinalizam que o som da palavra “d” é pronunciada de 

forma diferente nas duas gravações. 

Na questão 2, as autoras pedem que os alunos escutem dessa vez uma gravação de um 

madrileno para que eles possam “notar” a diferença de pronúncia entre as gravações 1 e 2. 

Entretanto, não se aprofunda a questão da inserção cultural daqueles sujeitos que estão nas 

gravações, há uma tensão entre um discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural e certa 

tendência ao fechamento, visto que as autoras não refletem sobre essas representações de 

alteridade, de norma privilegiada, além, é claro, de aspectos prosódicos e outros aspectos que 

são apresentados nas gravações, bem como as condições de produção dos enunciados. 

Nessa acepção, entendemos que a relação língua-cultura é apresentada de forma 

descontextualizada, sem se provocar nos alunos o processo de sensibilização para as múltiplas 

possibilidades de usos da língua espanhola. Deixa-se, assim, de se aprofundar questões 

relacionadas à alteridade por meio das diferentes variedades linguísticas em seus contextos 

sociais. 

Outrossim, pode-se perceber que as questões relacionadas aos aspectos de variação 

linguística de usos da língua espanhola são apresentadas ainda de forma secundária por meio 

de um quadro informativo que explica sobre as distintas maneiras de se pronunciar a letra “d” 

em diferentes países hispânicos, contribuindo para formação de estereótipos dicotômicos sobre 

os usos da língua espanhola em contexto ibérico e americano, pois essas informações são 

apresentadas em uma perspectiva dissociada entre língua-cultura. 

Outro trecho interessante para nossa análise sobre proposta compreensão oral é o trecho 

VI, o qual encontra-se na unidade 3 da obra analisada. Essa unidade didática gira em torno do 

tema “Civilizaciones precolombinas y precabralinas: mundos por desvelar”, evidenciando por 

meio de diferentes textos as civilizações nativas da América e do Brasil. Vejamos: 
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TRECHO 6– COMPREENSÃO ORAL 

 
(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 65) 
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 A partir de texto escrito sobre as representações de alteridade de culturas precolombinas, 

as autoras propõem atividades de compreensão leitora relacionadas a essa temática. Vejamos 

algumas perguntas acerca de um fragmento do texto do Museu Nacional do Indígena 

Americano, que fica localizado em Washington (Estudos Unido):  

 

1) ¿Qué diferencias hay entre los calendarios mayas Haab y Tzolk’in? 

2) Establece una relación entre elementos de la grabación con las informaciones sobre el 

calendario sagrado de los mayas que están presentes en el texto considerando su 

importancia para la agricultura. 

 

 Pode-se dizer que as questões de compreensão leitora giram em torno de aspectos de 

representação de alteridade envolvendo esses povos precolombinos. Após esse texto e as 

questões de compreensão leitora sobre essa cultura, as autoras mais uma vez se debruçam no 

trabalho da compreensão auditiva e apresentam duas gravações feitas em estúdio para os alunos. 

 Na primeira gravação32, a pergunta de compreensão auditiva está relacionada à questão 

de pronúncia, visto que o enunciado da atividade é construído com intuito de que os alunos 

prestem atenção na pronúncia das seguintes palavras: maya, millones, mayores, desarrollar, 

construyeron, estrellas. Vejamos o enunciado da primeira atividade de compreensão oral: 

 

1) Escucha estas palabras de la grabación y pon atención a la pronunciación del dígrafo 

ll y de la letra y. En seguida contesta lo que se pide. (maya, millones, mayores, 

desarrollar, construyeron, estrellas) 

¿Hay alguna diferencia entre ll y “y”? Para ti, ¿a qué sonido se acerca? 

 

 É perceptível, a partir dessa atividade sobre a gravação 1, que as autoras focalizam o 

uso da língua espanhola em apenas um contexto geodialetal. Ao invés de deixarem os alunos 

tentarem perceber se há diferença ou semelhança entre as pronúncias, as autoras já sinalizam 

que o dígrafo “ll” e o “y” são pronunciados de forma igual, pois no fragmento “¿a qué sonido 

se acerca?”, a palavra “sonido” está no singular. 

Já na segunda gravação, as autoras introduzem outra pergunta de compreensão auditiva 

e pedem para os alunos as mesmas palavras pronunciadas por um argentino e por um espanhol, 

embora não haja reflexões anteriores que abordem questões da constituição das identidades 

                                                           
32  O livro didático não fornece a transcrições das gravações 1 e 2 da página 65. 
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culturais e linguísticas da Argentina e da Espanha. Vejamos o enunciado da pergunta referente 

à gravação 2: 

2) Ahora vuelve a escuchar esas mismas palabras pronunciadas primero por una 

argentina y después por un español. En seguida contesta: ¿Qué diferencia observas? 

Portanto, percebe-se que o LD pede para que os alunos identifiquem as diferenças de 

usos da língua espanhola em determinados elementos linguísticos isolados, desconsiderando a 

reflexão em torno das diferenças étnico-culturais de classes sociais ou faixas etárias, por 

exemplo, que podem gerar variantes que ganham um caráter identitário dentro do 

funcionamento linguístico-discursivo. É importante mencionar que as gravações não se 

relacionam com a temática proposta na unidade, são atividades que focalizam variantes do 

estrato fonético-fonológico, isolando-as de seus contextos socioculturais de enunciação. 

É importante mencionar que mesmo essas questões relacionadas aos aspectos de 

variação linguística envolvendo o âmbito fonético-fonológico de usos da língua espanhola são 

apresentadas de forma secundária por meio de um quadro informativo, o qual explica distintas 

maneiras de se pronunciar o dígrafo “ll” e o “y” em apenas alguns países hispânicos. Além 

disso, silencia-se o processo de estigmatização que os diferentes centros normativos do 

espanhol em distintas regiões podem promover em relação a determinadas formas de pronúncia, 

o que contribui ainda para a reprodução de uma perspectiva que dissocia a relação língua-

cultura. 

Nesse sentido, embora haja aí um gesto glotopolítico interessante que não coloca a 

pronúncia ibéria como a “primeira” (i.e., como default), percebemos uma tendência ao 

fechamento em relação à pluralidade linguístico-cultural, uma vez que o trabalho com a questão 

da variação linguística do âmbito fonético-fonológico fez emergir contradições, pois não há 

uma contextualização sobre as condições de produção dos enunciados, sobre as representações 

de alteridade e não se promove uma relação intrínseca com o nível temático e a produção de 

sentidos. 

 

5.4 Elementos linguísticos  

 

 Na seção de elementos linguístico, mobilizaremos duas atividades didáticas 

relacionadas aos usos linguísticos da língua espanhola com vistas a refletir sobre as possíveis 

contradições encontradas no LA sobre o discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural 

na obra analisada. 
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O trecho VII encontra-se na unidade I da obra analisada. Essa unidade didática gira em 

torno de um tema “Adolescencia: entre cambios y valores”, mostrando por meio de diferentes 

textos as transformações que o adolescente passa em sua vida, sejam relacionadas a questões 

físicas e psicológicas. Vejamos: 

TRECHO 7– ELEMENTOS LINGUÍSTICOS 

 

(ENTRE LÍNEAS,9º ANO, 2015, p. 24) 
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Após a explicação do gênero discursivo (regra de jogos) na página anterior, as autoras 

na seção taller de lengua começam reflexões sobre o uso de conjunções, destacando o uso das 

conjunções “pero y sino”. Vejamos os enunciados dessas questões: 

 

2)   A continuación tienes otras posibles frases de negociación empleadas durante la 

dinámica del juego “valosubasta”. Léelas atentamente, compáralas con las frases anteriores 

y marca la expresión que presenta la misma idea de las palabras destacadas. 

3) Las palabras y expresiones destacadas en los períodos anteriores son conjunciones. 

Completa las informaciones de esta explicación gramatical con ejemplos de las actividades 1 

y 2. 

É perceptível, a partir dessas atividades, que o ensino de aspectos gramaticas está sendo 

feito de forma descontextualizada e isolada. É importante mencionar que no uso, por exemplo, 

de um enunciado como “Las palabras y expresiones destacadas en los períodos anteriores son 

conjunciones”, percebe-se que a concepção de língua(gem) contida no MP não está sendo 

empregada no LA, visto que os mecanismos de funcionamento da língua espanhola estão sendo 

aí retratados de forma isolada por meio de exercícios lacunares e de múltipla escolha. 

Nesse contexto, pode-se dizer também que os exercícios propostos para trabalhar com 

esses elementos possuem caráter abstrato e artificial, pois não promovem e reflexões quanto às 

condições de produção dos enunciados em contextos sociais e não refletem sobre a relação entre 

os conectivos ensinados e os mecanismos de coesão e coerência textual, o que reduz os itens 

gramaticais a meras categorias morfológicas ou que possuem valores sintáticos fixos 

desvinculados do universo de construção semântico-pragmática do texto. 

É importante mencionar, ainda, que as autoras não mostram diferenças de registro entre 

usos mais ou menos formais desses determinados elementos linguísticos, como por exemplo, 

“sin embargo” como um elemento mais formal de uso da língua e “pero” menos formal. 

Ademais, vemos que a relação língua-cultura é silenciada e dissociada, pois as condições de 

produções dos enunciados ou as variantes regionais, sociais, etárias etc. não são levadas em 

consideração. 

Ademais, é importante mencionar que as questões relacionadas aos aspectos de usos de 

elementos linguísticos da língua espanhola são apresentadas por meio de um quadro 

informativo, o qual explica sobre os conectivos de uma forma generalizante, o que contribui 

para formação de estereótipos sobre os usos da língua em diferentes contextos, o que acaba por 

reforçar mitos em torno de uma suposta estabilidade gramatical desse idioma em distintas 
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normas de prestígio, ratificando, mesmo que indiretamente o lugar de poder normativo do 

chamado “espanhol pan-hispânico”. 

Outro fragmento interessante para nossa análise sobre a abordagem de elementos 

linguísticos é o trecho VIII, o qual encontra-se na unidade IV da obra analisada. Essa unidade 

didática gira em torno do tema “A buscar un nuevo día: la lucha por la democracia”, mostrando 

por meio de diferentes textos a luta pela democracia no mundo hispânico. Vejamos: 

 

TRECHO 8– ELEMENTOS LINGUÍSTICOS 

 

(ENTRE LÍNEAS, 9º ANO, 2015, p. 83) 
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Na seção taller de lengua, as autoras introduzem reflexões quanto aos usos do pretérito 

imperfecto de subjuntivo e do condicional. Vejamos os enunciados dessas questões: 

 

1) En la entrevista a Estela de Carlotto le peguntaran cómo sería poder encontrarse 

con su hija Laura de nuevo. Lee este fragmento y pon atención a las palabras 

destacadas: 

 

- Si pudiese tener a su Laura acá, un momento, ¿qué haría, qué le diría? 

- No sé qué le diría […] Supongo que la abrazaría. A veces soñé que Laura volvía … 

 

2) Ten en cuesta la pregunta que le hicieron a Estela de Carlotto y contesta: ¿Qué idea 

expresa las palabras destacadas en amarillo? 

3) Considera las informaciones que has tenido hasta ahora y elige la alternativa que 

explica la estructura “ Si + pretérito imperfecto de subjuntivo + condicional 

simple”: 

4) Lee la siguiente frase, compárala con la que se utilizó en la entrevista y contesta: 

¿Hay diferencias de sentido entre ambas? 

5) Ten en cuenta que las formas verbales pudiese y pudiera y completa las 

informaciones del cuadro. 

 

A partir dessas atividades, percebe-se que o ensino de aspectos gramaticas está sendo 

feito, de novo, de forma descontextualizada e isolada, como podemos perceber pelo uso das 

expressões “Lee este fragmento y pon atención a las palabras destacadas”; “¿Qué idea expresa 

las palabras destacadas en amarillo? ”; “explica la estructura si + pretérito imperfecto de 

subjuntivo + condicional simple”; “Lee la siguiente frase, compárala con la que se utilizó en 

la entrevista y contesta” e “Ten en cuenta que las formas verbales pudiese y pudiera y completa 

las informaciones del cuadro”. 

É perceptível, portanto, que a concepção de língua(gem) contida no MP não está sendo 

empregada no LA, visto que os funcionamentos da língua espanhola em seus aspectos 

gramaticais estão sendo retratados de formas isoladas por meio de exercícios de completar 

lacunas ou de múltipla escolha. 
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Nesse sentido, pode-se dizer ainda que os exercícios propostos acima produzem um 

processo de abstração em relação ao texto, que funciona aí como um mero pretexto para o 

trabalho com a gramática. São exercícios artificiais em que não há reflexões quanto às 

condições de produção dos enunciados em contextos sociais e a relação entre os conectivos 

ensinados e o mecanismo de coesão e coerência textual, o que produz o efeito de colagem de 

itens gramaticais a valores sintáticos tidos como fixos e desvinculados do universo de 

construção semântico-pragmática do texto. 

Sendo assim, este é outro exemplo que ratifica a tendência de fechamento em relação à 

pluralidade linguístico-cultura, uma vez que a apresentação de atividades gramaticais de forma 

segmentada contribui para uma visão de língua homogênea e, consequentemente, para o 

silenciamento/apagamento de formas linguísticos em diferentes contextos e variedades. 

 

 

5.5 Cotejo 

 

 A partir do nosso segundo movimento de análise, nesta seção discutiremos sobre as 

regularidades e as possíveis contradições encontradas no discurso de abertura à pluralidade 

linguístico-cultural no livro Entre Líneas, 9º ano do Ensino Fundamental II, objeto de reflexão 

desta investigação. 

De maneira geral, pôde-se perceber que existe um movimento dúplice no livro didático 

analisado, uma vez que o segundo movimento de análise reafirmou os questionamentos 

levantadas no primeiro movimento. Por um lado, temos um maior movimento de adesão a redes 

parafrásticas relacionadas ao discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural no MP, 

sobretudo, na concepção teórica de língua(gem) e suas filiações teóricas. Por outro lado, temos 

um movimento de maior incidência de práticas discursivas de fechamento em relação à 

constituição da diversidade linguístico-cultural, sobretudo, materializadas nas atividades ao 

longo do LA. 

 Nas análises relacionadas às questões de compreensão leitora, percebe-se que embora 

os textos utilizadas pelas autoras tratem de aspectos referentes aos diferentes processos culturais 

de países hispânicos, existe uma forte tendência à padronização linguística no seu âmbito 

escrito, pois as marcas  ligadas aos aspectos lexicais ou morfossintáticos, em seus   

funcionamentos linguístico-discursivos, bem como expressões culturais que resgatem a questão 

identitária e linguística dessas determinadas comunidades de língua espanholas são 

silenciadas/apagadas na escrita. 
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As atividades de compreensão leitora propostas estão intrinsicamente relacionadas às 

temáticas apresentadas nas unidades, as quais, neste nível temático, tentam contemplar valores 

sociais e culturais dos povos hispânicos. Entretanto, a relação língua-cultura é trabalhada de 

forma fragmentada e dissociada, visto que as questões de compreensão leitora não levam em 

consideração os elementos linguísticos e discursivos das variedades trabalhadas. 

Nesse sentido, De Nardi (2007, p. 54) elucida que é fundamental compreender a cultura 

não como um espaço de registros inertes, pois o estudo de aspectos socioculturais no ensino-

aprendizagem de segunda língua torna-se um momento propício de promoção de 

deslocamentos, capazes de possibilitar que o aprendiz venha a pensar nos processos discursivos 

produzidos na língua do outro e no modo como nesses discursos os sentidos são produzidos. 

Na seção de análises relacionadas às atividades de produção escrita, depreende-se que 

existe um certo controle na escrita do gênero, ou seja, há a utilização aí de gêneros discursivos 

ligados à padronização linguística para manter o processo de ensino/aprendizado dentro da 

“norma privilegiada”. No entanto, mesmo assim, é possível encontrar marcas linguísticas e 

discursivas relacionadas ao resgaste das representações de alteridade das variedades trabalhadas 

nos textos. 

O que ficou mais patente, porém, nas questões de produção escrita, é que essas questões 

relacionadas à alteridade não são evidenciadas nas atividades propostas, o que configura um 

movimento de silenciamento/apagamento dos usos linguísticos dessas variedades, bem como o 

seu contexto de produção, configurando-se assim como uma forma de poder e de controle na/da 

língua. 

Em relação às atividades de compreensão oral, percebe-se que a relação língua-cultura 

é apresentada de forma também descontextualizada e com gravações que não dão abertura para 

que os alunos entendam as múltiplas possibilidades de usos da língua espanhola, bem como se 

aprofundem sobre questões relacionadas às alteridades dessas variedades linguísticas no seu 

contexto social. 

Outrossim, as questões relacionadas aos aspectos de variação linguística são 

apresentadas de forma secundária por meio de quadros informativos que explicam sobre 

aspectos específicos de pronúncia, na maioria das vezes, contribuindo para formação de 

estereótipos e processos de uniformização dos usos da língua espanhola em diferentes 

contextos. 
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Por fim, as atividades relacionadas aos elementos linguísticos são feitas de forma 

também artificial e lacunar, sem reflexões quanto às condições de produção dos enunciados em 

contextos regionais/sociais e sem reflexão sobre a relação entre os conectivos ensinados e o 

mecanismo de coesão e coerência textual, o que reduz os itens gramaticais a meras categorias 

morfológicas e sintáticas desvinculadas do universo de construção semântico-pragmática do 

texto. 

Ademais, percebeu-se, ainda, que existe desvinculação entre os elementos linguísticos 

e questões relacionadas às temáticas e ao processo de produção de sentidos em torno de textos 

e discussões explorados pelas unidades.  Sendo assim, temos uma tendência de maior incidência 

de estratégias de fechamento quanto à pluralidade linguístico-cultura, sobretudo, nas atividades 

didáticas apresentadas pelo LA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nossa investigação de mestrado propôs uma perspectiva transdisciplinar nos estudos 

linguísticos, uma vez que a constituição do seu dispositivo teórico-analítico promoveu um 

complexo diálogo entre teorias da linguagem, ou seja, uma (inter)relação entre os estudos da 

Análise do Discurso da Linha Francesa (PÊCHEUX, 1990); (ORLANDI, 1989, 1996, 2006, 

2009); (GUIMARÃES, 2000), Sociolinguística Educacional (BORTONI-RICARDO, 2005); 

(BAGNO, 2005, 2007); (ZILLES, 2015); (MENDES, 2013) e das Políticas Linguísticas 

(COOPER, 1997 [1989]); (CALVET, 2002, 2007); (DEL VALLE, 2007); (LAGARES, 2010, 

2012), que visaram discutir e refletir sobre o discurso de abertura à pluralidade linguístico-

cultural no livro didático Entre Líneas de língua espanhola - 9º ano, aprovado no Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD 2017, sendo o livro de espanhol de ensino fundamental 

mais adquirido e distribuído nas escolas públicas brasileiras. 

Sendo assim, a pesquisa proposta teve como objetivo principal analisar as contradições 

constitutivas do discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural contidas nesta obra,  visto 

que entendemos que o LD não é apenas um material pedagógico essencial para a educação 

linguística, mas também um importante instrumento ideológico de mobilização da linguagem 

que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua, pela história e pela ideologia 

(ORLANDI, 2002, p. 35), funcionamento como um espaço complexo de disputas no processo 

de constituição dos sujeitos, dos discursos e da produção de sentidos e, consequentemente, de 

discursos sobre o processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola na educação básica. 

 De modo geral, podemos dizer que nossa pergunta de análise se desenhou a partir dos 

pressupostos teórico da Análise do Discurso, da Sociolinguística Educacional e das Políticas de 

Ensino de Línguas, tendo como hipótese que o LD de língua espanhola apresenta um discurso 

de abertura à pluralidade linguístico-cultural, considerando o movimento parafrástico contido 

nos diversos documentos que regem a educação brasileira. No entanto, acreditávamos que esse 

discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural seria envolvido por um movimento 

contraditório, visto entendemos que no processo de didatização e materialização da língua 

espanhola existiriam muitas vozes que seriam apagadas e silenciadas no LD, mostrando, assim, 

a performatividade das não-coincidências do discurso no nível de enunciação. 

  



  

154 

Assim, para comprovarmos nossa hipótese, tornou-se necessário percorrer caminhos 

teóricos a fim de elucidar conceitos específicos das linhas de pesquisa da nossa pesquisa, bem 

também precisou-se recorrer a determinados aprofundamentos das noções teóricas com o 

intuito esclarecer questões acerca da (inter)relação dessas teorias linguísticas no nosso 

dispositivo teórico-analítico. 

Nesse sentido, pode-se dizer que essa (inter)relação possibilitou entender o processo 

de variação linguística da língua espanhola, visto passamos a refletir sobre a variação a partir 

das inscrições do sujeito em dadas discursividades, pensando a relação intrínseca entre sujeito 

e processo variacionista, entendendo a própria subjetividade como multifacetada e descentrada. 

Outrossim, percebemos que outros aspectos mais complexos estão relacionados às 

problemáticas que obstaculizam a incorporação de formas mais aprofundadas de se abordar a 

variação linguística nos livros didáticos, tais como questões ligadas à ideologia, entre elas, a 

luta pela igualdade linguística, além da necessidade de uma visão de ensino de línguas 

concebida em sua dimensão sócio-histórica, levando em consideração as condições de produção 

e os gêneros discursivos utilizados pelos sujeitos. 

 Além disso, também se tornou necessário elucidar, de forma geral, a metodologia de 

pesquisa adotada neste trabalho, uma vez que a AD possibilita um outro lugar de descrição e 

interpretação, envolvendo as posições-sujeito assumidas e as imagens e lugares estabelecidos a 

partir da constituição de regularidades discursivas que emergem na materialidade linguística. 

Para dar sustentação ao nosso gesto de análise e ter uma visão macro da organização do 

LD Entre Líneas, elaboramos no primeiro movimento de análise mapeamentos gerais acerca de 

elementos que pudessem se constituir como regularidades, com vistas a discutir sobre as 

possíveis contradições existentes no discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural do 

livro analisado.  

De maneira geral, o primeiro movimento de análise evidenciou a existência de um 

dúplice movimento no livro Entre Líneas, com maior evidência para práticas de fechamento 

em relação ao discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural, visto que, como 

percebemos, pelos mapeamentos realizados, há duas tendências que norteiam a materialização 

e a didatização da língua espanhola. Por um lado, há uma tendência de adesão ao discurso de 

abertura à pluralidade linguístico-cultural no MP da coleção, sobretudo, na concepção teórica 

de língua(gem). Por outro lado, há uma tendência relacionada às práticas discursivas de 

fechamento em relação à percepção/visibilização da diversidade linguístico-cultural, sobretudo, 

materializada nas atividades ao longo do LA.  
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No segundo movimento de análise, demos continuidade a este gesto analítico-

interpretativo do LD Entre Líneas para tentar nos aprofundar nos questionamentos encontrados 

no primeiro movimento de análise, isto é, da existência de uma tensão entre duas tendências 

relacionadas ao discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural. 

 Para tanto, foi necessário analisar seções didáticas específicas do LD (compreensão 

leitora, produção escrita, compreensão oral e elementos linguísticos) para aprofundarmos 

reflexões sobre os processos de padronização ou de heterogeneização da língua espanhola, 

aspectos relacionados ao silenciamento/apagamento das relações (inter)culturais, questões de 

representação de alteridade na língua espanhola, imbricações tensivas entre o estar dentro ou 

fora da norma privilegiada, além da questão do lugar de fala e das condições de produção dos 

discursos. 

A partir desse segundo movimento de análise, constatamos também que embora o LD 

adira ao discurso de abertura à pluralidade, há nele forte incidência de práticas de fechamento 

e interdição desse discurso, visto que, como pudemos perceber, em todas as habilidades e seções 

analisadas, a relação língua-cultura é trabalhada de forma fragmentada e dissociada. 

Desse modo, a partir dos movimentos de análise, ficou perceptível que o livro Entre 

Líneas, ao tentar construir um discurso de abertura à pluralidade linguística do espanhol 

(sobretudo, a partir dos níveis fonético, fonológico e lexical), simplifica seu funcionamento  

enquanto língua, a ponto de construir uma abordagem didática contraditória, a qual adere no 

MP às ideias de pluralidade e heterogeneidade linguística, filiando-se aos PCN-LE (1998) e 

outros documentos norteadores educacionais, mas, ao mesmo tempo, desconsidera reflexões do 

ponto de vista da educação linguística sobre a didatização da língua espanhola na educação 

básica brasileira, silenciando nas atividades  pedagógicas do LA diferentes vozes do universo 

hispanofalante, corroborando, assim, a nossa hipótese de pesquisa sobre a contradição 

constitutiva do discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural no LD analisado. 

 Em nossos movimentos de análise, percebemos que no interior do LA desenha-se a 

materialização de um ideal de norma linguística que, em muito, se calca sobre a variedade 

peninsular da língua espanhola. Sendo assim, percebe-se que as outras variedades que compõem 

a hispanofonia são designadas como blocos estanques e simplificados, visto que muitas vezes 

essas variedades são apresentadas a partir dos aspectos fonéticos, fonológicos e lexicais sob a 

forma de curiosidades e sem contextualização sobre seu funcionamento, evidenciado, assim, 

um claro posicionamento linguístico e ideológico que se manifesta na exotização de ditas 

variedades linguísticas e culturais da língua espanhola. 
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Para finalizar, é importante elucidar que esta investigação visa a contribuir com o avanço 

das pesquisas sobre o processo de ensino/aprendizagem e a formação de professores de língua 

espanhola para a educação básica, na medida em que traz à comunidade acadêmica e 

profissional dessa área reflexões a respeito do funcionamento discursivo do ensino desta língua 

no contexto pedagógico brasileiro. 

É perceptível, portanto, que embora as discussões a respeito de que espanhol ensinar e 

sobre os mitos relacionados ao ensino de língua espanhola já tenham sido amplamente 

discutidos no ambiente acadêmico e na formação de professores. No entanto, essa temática 

deveria continuar sendo debatida no ambiente acadêmico e na formação docente, pois como 

vimos, a coleção Entre Líneas foi a mais adquirida pelos professores de espanhol e distribuída 

nas escolas públicas brasileiras, o que reforça a necessidade da continuação de pesquisas e 

reflexões sobre aspectos socioculturais do funcionamento da língua espanhola e seu ensino. 
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