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     O presente trabalho teem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa do PIBIC 

realizada durante o período de 2017 e 2018. A investigação teve como objetivo geral descrever e 

interpretar o processo de ensino-aprendizagem da produção de textos argumentativos em língua 

espanhola de uma turma de nível básico do Projeto Casas de Cultura no Campus (CCC) desenvolvido 

na Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O embasamento teórico 

que direcionou a pesquisa foi o Letramento Crítico (JANKS, 2016; MATTOS et al., 2011; SANTOS e 

IFA, 2010; STELLA e IFA, 2014) que por sua vez, defenda a formação crítica e cidadã dos alunos. 

Trabalhou-se, nesse período, temas escolhidos pelos próprios alunos. São eles: estereótipos, 

preconceito, drogas, violência de gênero, a maternidade, etc. Duas perguntas nortearam a pesquisa, 1 

- De que forma as aulas temáticas elaboradas pelo professor pesquisador promovem a criticidade e o 

desenvolvimento da escrita dos alunos em língua espanhola? 2 - Como os alunos analisam/avaliam seu 

desempenho linguístico-discursivo nas aulas de língua espanhola? A pesquisa seguiu as orientações da 

pesquisa narrativa (CLANDININ e CONNELLY, 2011; PAIVA, 2008) porque entendemos que as 

histórias são fundamentais para compreender os homens e as mulheres e seus avanços, retrocessos, 

conquistas e aprendizagens. Já com o ensino de línguas estrangeiras, estudamos Teixeira e Ribeiro 

(2012). Como resultado, as discussões desenvolvidas durante as aulas foram de vital importância para 

a assimilação de vocabulários da língua espanhola, mas, principalmente, serviram para o 

desenvolvimento da criticidade do aluno, como também do professor, através da construção e 

reconstrução de novos significados. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

     

    As línguas estrangeiras se tornaram fundamentais para a sociedade atual. E se faz necessário 

um ensino de forma significativa, ou seja, que possibilite ao aluno um aprendizado 

contextualizado em situações reais do uso da língua, além de propiciar a percepção da 

importância desta para a sua formação cidadã e, concomitantemente, relevante para a sua 

realidade social. Atrelado a  perspectiva do Letramento Crítico, a aprendizagem de uma LE não 

está sujeita somente ao ensino de regras gramaticais e ortográficas, mas também a capacidade 

do uso dessas regras com propriedade e eficiência para determinados fins comunicativos. Uso 

desta concepção para quebrar a visão tradicional da língua como ensino/aprendizagem de 

gramática, fora do seu contexto sociocultural e interacional. A cultura, como “tudo aquilo que 

os seres humanos criaram ao longa da história [...] o ser humano depende daquilo que aprende, 

do que conhece e utiliza da cultura acumulada para ser aquilo que é” (MELLO, 2004, p. 137, 

grifo meu).  

     A presente pesquisa teve como objetivo geral descrever e interpretar as aulas vividas por 

mim e pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola de uma turma 

de nível básico do Projeto Casas de Cultura no Campus (CCC) da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), embasado na perspectiva do Letramento Crítico, direcionada para a formação 

crítica e cidadã dos alunos, através de discussões de temas relacionados a questões do cotidiano 

dos alunos para que se posicionem frente a eles.  

     Com base no objetivo geral, os objetivos específicos desse trabalho podem ser 

transformados nas seguintes perguntas de pesquisa:  

1 - De que forma as atividades temáticas elaboradas pelo professor pesquisador promovem a 

criticidade e o desenvolvimento da escrita dos alunos em língua espanhola? 

2 - Como os alunos analisam/avaliam seu desempenho linguístico-discursivo nas aulas de 

língua espanhola?  

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

     A metodologia adotada foi a pesquisa narrativa (CLANDININ & CONELLY, 2011; 

PAIVA, 2008; ARAGÃO, 2008) que, segundo Clandinin e Conelly (2011, p. 20), Clandinin e 

Connely (2000, p.20) é  “uma forma de entender a experiência”, isto é, como os participantes 

vivem a experiência e atribuem sentidos para as histórias vividas. Essas histórias revelam como 

a experiência é recontada. Cada experiência para Dewey (apud CLANDININ & CONELLY, 

2011), não acontece no vácuo espaço-social, ela se concretiza com outras pessoas e em 

determinado contexto sócio-histórico. O desenvolvimento da experiência acontece a partir de 

outras e que leva ao surgimento de outras experiências. “Onde quer que alguém se posicione 

nesse continuum cada ponto tem uma experiência passada como base e cada ponto leva a uma 

experiência futura” (CLANDININ & CONELLY, 2011, p. 30).  

      A perspectiva do Letramento Crítico está associada a ideia de “empoderamento do sujeito” 

(SANTOS & IFA, 2013) através da problematização da significação atribuída as palavras, pois 

estas estão sempre sendo influenciadas pelo mundo, pelo uso e pela acepção atribuída pelas 

pessoas. Ao se ler um texto, devemos levar em consideração o que está no entorno, como o 

texto foi escrito, para quem foi escrito, a realidade de quem escreve e do seu leitor, o que está 

incluso no texto, pois os textos não são neutros (JANKS, 2016).  Concebo aqui uma definição 

de texto que vai além da produção escrita, mas qualquer unidade de sentido que transmita 

alguma informação como uma imagem, uma música, dentre outros diversos meios de se 

conceber um texto. 

     A construção de sentidos e a produção escrita seguem as orientações da abordagem process 

writing4 que pode ser descrita, conforme Campbell e Ifa (2016, p. 129), como aquela abordagem 

que “diverge a escrita do texto de uma para várias etapas, não concentrando-se apenas em um 

produto final”. Visto que, segundo Marchusci (apud MENICONI & DUARTE, 2015, p. 69), “a 

escrita é uma das habilidades mais complexas de produção textual-discursiva e de uso da 

língua”. A primeira etapa da abordagem, denominada pré-escrita, antecede o momento da fase 

da escrita propriamente dita. No desenvolvimento da pesquisa, usei de estratégias como o 

brainstorming5, construção de mapas conceituais, além de atividades de pré-escrita. Para dar 

suporte a esse momento, utilizei como matérias de apoio matérias jornalísticas, crônicas, vídeos 
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de Youtube, curtas-metragens, músicas, por exemplo. A segunda etapa, denominada durante 

(while), é o momento da construção de rascunhos com base nas atividades realizadas na etapa 

anterior. Neste ponto, é o momento do início da composição, onde se determina o que será 

incluído e excluído, além da tomada de decisões sobre com as ideias serão organizadas. E, a 

terceira etapa, denominada depois (post), é o último passo do processo, pois é o momento da 

revisão do texto escrito pelo aluno, é a verificação ortográfica e gramatical.  

     A investigação e a coleta de dados aconteceram no projeto de extensão Casas de Cultura no 

Campus (CCC) da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas que visa levar à 

comunidade universitária e aos estudantes de ensino médio de escolas públicas o acesso a 

aprendizagem de línguas estrangeiras, como o espanhol, o inglês e o francês, como também 

permite o acesso a língua brasileira de sinais. 

     O trabalho foi realizado em 3 etapas, a leitura de livros e artigos para a construção de 

embasamento teórico necessário para a elaboração das aulas e análises posteriores dos dados 

coletados; a elaboração e ministração de aulas que objetivavam alcançar as finalidades 

apresentadas na introdução; e a interpretação e discussão dos dados coletados.  

     Foram ministradas aulas para duas turmas de nível básico, uma de julho de 2017 até 

dezembro do mesmo ano, e outra de fevereiro de 2018 até o mês de maio. Com duas aulas de 

100 minutos, cada, semanalmente. A primeira turma estava composta por 15 alunos de vários 

cursos da graduação da UFAL. A segunda turma estava composta por 12 alunos, sendo 5 

estudantes da graduação de diversas áreas e 7 estudantes de escolas públicas de Maceió. Foram 

utilizadas para coleta de dados 6 planos de aula, 6 diários reflexivos gravados, conversas no 

WhatsApp e 72 produções escritas. Os temas trabalhados foram estereótipos, preconceito, 

drogas, violência de gênero, feminicídio e a maternidade.  

      Ao fim das discussões, solicitei aos alunos que produzissem textos nos quais defendiam 

seus pontos de vistas, evidenciando suas experiências pessoais relacionadas aos temas 

discutidos, visto que, segundo Meniconi (2017), produzir textos advindo de opiniões, crenças 

e valores contribui com a produção de textos bem articulados, e, ao mesmo tempo, contribui 

para a sua formação crítica, reflexiva e autônoma. 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

      Apresento, aqui, os resultados obtidos a partir da interpretação dos planos de aula, dos 

diários reflexivos gravados, conversas na sala de aula e no aplicativo WhatsApp, além das 

produções escritas produzidas pelos alunos, juntamente com a discussão teórica da perspectiva 

do Letramento Crítico (JANKS, 2016; MATTOS et al., 2011; MOTTA, 2008; SANTOS & 

IFA, 2010; STELLA & IFA, 2014), das orientações sobre o process writing (CAMPBELL & 

IFA, 2016), focalizando no processo de ensino-aprendizagem das habilidades de compreensão 

oral e escrita. 

     O primeiro momento, após o conhecimento da turma, foi conversar sobre o protagonismo 

do aluno, almejando a ruptura do modelo tradicional de ensino, rompendo com a visão do 

professor como o controlador do conhecimento, dono da verdade a ser internalizada pelos 

alunos e do controle das regras de interação. Afinal, o modelo educacional tradicional apenas 

perpetua as relações de poder e de desigualdade (EUZÉBIUS FILHO & GUZZO, 2005). Foi 

neste contexto que surgiram os temas a serem trabalhados durante as aulas, não foram pré-

definidos, mas escolhidos conjuntamente com os alunos. Para Tapia e Fita (2009), a construção 

de uma abordagem temática, com a participação dos alunos, se caracteriza positivamente, visto 

que a utilização de temas do interesse dos alunos auxilia no desenvolvimento das capacidades, 

além de propiciar maior motivação.  

          A primeira aula temática, que aconteceu no início do semestre 2071. 2, se intitulou “No 

tiene la culpa”, baseada em uma canção de Romeo Santos, que aborda a temática da homofobia 

familiar. Confesso que estive desconfortável durante todo o momento da aula, embora seja um 

tema comumente discutido pela sociedade, metade dos alunos eram cristãos evangélicos, 

acreditei que isso poderia ser um entrave na discussão. A ideia central da canção, é a história 

de Manuel, filho de Sofía e Don Miguel. A problemática da música é que Manoel é gay, 

afeminado e sofre preconceito diariamente. Sobre os pais, a mãe o aceita e o ama, mas seu pai 

é um homem machista, anti-gay, que propaga que, segundo a bíblia, nenhum “marica” entra no 

reino dos céus. Após escutarmos a música, comecei uma discussão sobre a problemática. Como 

ponto importante, ressaltei a necessidade das experiências pessoais e sociais. Trago alguns 

comentários surgidos na discussão:  

A: A mí no me gusta la idea que dos personas del mismo sexo se 

relacionen.  



Professor: Por qué?  

A: En mi vida, yo no tengo experiencias con gays, hasta porque yo no 

tengo amigos gays.  

B: Yo pasé por diversas situaciones en la vida, ya he sido llamado de 

varias bromas, al salir con amigos, muchas personas hablaban “allá el 

viadito”.  

Professor: ¿En serio?  

B: Sí, pero hoy en día no, yo aprendí a ser fuerte y a defenderme, hasta 

que se den cuenta de que todos meremos respeto, No puedo quedarme 

callado después de ser juzgado de cualquier nombre simplemente por 

el hecho de amar a alguien del mismo sexo. 6 

 

      No excerto acima, o aluno A, um jovem de 19 anos, heterossexual e estudante de 

Meteorologia da UFAL. A princípio, este apresenta uma não aceitação as relações 

homossexuais que, ao seu ver, não lhe parece uma boa ideia. Além disso, segundo o mesmo, 

ele apresenta a falta de experiência individual e social com homossexuais, visto que não tem 

amigos homossexuais. Como professor, confesso que me senti aterrorizado pelo seu 

comentário, como poderia um jovem carregar tamanho pensamento? Percebi que a tarefa não 

seria fácil. O aluno B, um jovem de 15 anos, homossexual e estudante de uma escola pública 

de Maceió. Um jovem que sofreu com preconceito durante vários momentos de sua vida, que, 

ao sair com seus amigos, era apontado por diversas pessoas como “viadinho”. Mas, que 

aprendeu a ser forte e a defender-se, pois não pode calar-se simplesmente pelo fato de amar a 

alguém do mesmo sexo. Seus comentários me causaram orgulho, por ser tão jovem e tão sábio, 

além de ver nele a oportunidade de “romper” com os pré-conceitos do seu colega.  

      O aluno A, ao fim do curso, através de uma conversa pessoal antes do início da aula, 

expressou a sua construção de significados e seu desenvolvimento pessoal sobre a temática. 

Pude perceber que as aulas temáticas e troca de experiências lhe possibilitaram uma reflexão 

profunda sobre a realidade atual, visto que “crescemos inconscientemente absorvendo os 

discursos das pessoas ao nosso redor” (JANKS, 2016, p. 31). Esta reflexão possibilitou-o 

compreender as dificuldades da vida de um homossexual, em seu ponto de vista, devido a 

sociedade machista em que vivemos. Dificuldades como: os pais anti-gays e machistas, fazendo 

referência a canção trabalhada na primeira aula, e acrescenta o problema da violência. Além de 

afirmar a necessidade do respeito para com o outro.  Segue o trecho abaixo:  
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Profesor, entendí que la vida de los gays, es una vida difícil, de acuerdo 

con la sociedad machista en que vivimos actualmente. Los gays tienen 

muchos problemas, como los padres anti-gays, machistas y también los 

problemas de violencia. Y es necesario respétalos. (Aluno A) 

 

     A rede social WhatsApp possibilitou um espaço para dialogar sobre os temais. Tudo se 

iniciou quando foi postado, no grupo do básico 3, um vídeo sobre uma homenagem post mortem 

realizada pelo parlamento europeu a vereadora Marielle Franco, acontecido em 14 de março de 

2018, vítima de feminicídio. Havíamos trabalho anteriormente um poema de Victoria de Santa 

Cruz denominado “Me gritaron negra”, que reflete sobre o preconceito social contra a mulher 

negra. Segue excertos da discussão provocada no grupo:  

                    

     Ao interpretar a conversa, fragmentos presentes nos prints acima, pude perceber que os 

alunos se sentiam confortáveis para expor suas opiniões e posições perante a temática, 

anteriormente trabalhada em sala de aula. Além disso, é evidente o desenvolvimento da 

criticidade dos alunos. Estes passaram a questionar a sociedade brasileira, que bate palmas à 

agressão contra professores, questionam o feminicídio da mulher negra, questionam a mídia, 

que segundo um aluno, impõe uma política suja, “para aqueles que detêm o poder, é mais fácil 

mantê-lo se puderem persuadir todos na sociedade que não há nada de antinatural” (JANKS, 

2016, p. 29). É através do Letramento Crítico que se é possível questionar, além de promover 

a desconstrução das relações de poder mantidas pela sociedade (JANKS apud BARROS & IFA, 

2018).  

     Segundo a aluna T, em outro momento da conversa, esta relação de poder é uma herança 

deixada pelo passado, um preconceito gerado pela antiga geração que se perdura até hoje. Esta 



denomina essa herança como sendo a herança da escravidão, justificando que mesmo após a 

conquista da liberdade, a cidadania não foi conquistada, pois os negros continuaram sendo 

forçados a continuarem nas fazendas exercendo trabalhos subdesenvolvidos, e isso se perdura 

até a atualidade, pois o negro não apanha de chicote, mas sofre com palavras. Além de assumir 

o seu orgulho por sua família ser formada por negros, com olhares e humilhações.  O aluno D, 

graduado em história e estudante de ciências sociais, ressalta a importância de sair do senso 

comum e exercitar o senso crítico, segundo Janks (2016, p.29) “se as pessoas se sentirem 

impotentes diante daqueles que estão no poder, menos força será utilizada para manter a ordem 

estabelecida”. 

      

 

       Ao fim do semestre 2017.2, alguns alunos enviaram feedback sobre o trabalho 

desenvolvido durante o básico 3. Alguns estão presentes acima. Interpreto cada comentário 

como revelador de todo o processo que me desafiei a desenvolver como professor em formação 

inicial. Como assinalado no primeiro print, houve uma ruptura com o modelo tradicional de 

educação, quando a aluna P expressa que pensou que as discussões seriam baseadas na 

gramática da língua espanhola, as regras da norma culta e os aspectos formais da língua. 

Segundo a mesma, a gramática da língua foi trabalhada, mas que as aulas foram baseadas em 

uma preocupação em debater temas com uma perspectiva crítica, que fizesse com que os alunos 

refletissem sobre suas vidas, os preconceitos e as situações que envolvem opiniões diferentes 

das suas. Em seu ponto de vista, isso é muito importante, pois crê que o ensino formal da língua 

não é suficiente, é necessário também ampliar os conhecimentos para aspectos que fazem parte 

do cotidiano. Para que o sujeito através da linguagem possa “atuar nas diferentes práticas 

 

 



sociais, de modo a posicionar-se enquanto sujeito crítico e provar mudanças se assim desejar” 

(SANTOS & IFA, 2013).  

      Sobre o segundo print, o aluno H, descreve, como ponto satisfatório, o trabalho com a 

produção textual e as discussões em sala de aula sobre temas não aleatórios, mas com assuntos 

do seu cotidiano e que são importantes de se problematizar. Outro ponto importante, segundo 

o mesmo, é o intercambio dentro da sala de aula, devido a presença de alunos da graduação e 

de alunos de ensino médio, possibilitando a todos a desconstrução de alguns assuntos que são 

naturalizados na sociedade pelo senso comum.   

     Em um questionário aplicado no fim do semestre, perguntei aos alunos como eles 

analisavam/avaliavam o seu desempenho linguístico-discursivo nas aulas de língua espanhola. 

O resultado revelou que houve uma melhoria do primeiro tema trabalho, a homofobia, onde 4 

alunos sinalizaram seus desempenhos como “ruins”, até o último tema, maternidade, onde 

apenas 2 alunos descreveram seus desempenhos como “ruins”. Devido à dificuldade na 

ampliação de visões sobre os temas. Outro fator importante, é que 5 alunos caracterizaram seu 

desempenho como “bom” e 3 alunos como “muito bom”, no fim do semestre, 4 alunos 

marcaram como o desempenho como sendo “bom” e 6 alunos como “muito bom”, considerando 

uma evolução a partir do trabalho com o Letramento Crítico. As respostas estão sinalizadas na 

tabela abaixo:   

 

 

 

     Interpretando o gráfico e as produções textuais, pude perceber as dificuldades que 4 alunos 

tiveram em reconhecer outras visões nos temas 1 e 2. Preocupado com o fato de os alunos não 



reconhecerem outros pontos de vistas acerca dos temas, optei por focalizar nesse critério nos 

seguintes temas, visto que, segundo a perspectiva do Letramento Crítico, um dos elementos 

fundamentais para a formação cidadã é a ampliação das visões. Nos temas seguintes, conforme 

mostrado no gráfico, e, principalmente a partir do tema 3, é possível perceber o resultado com 

2 alunos, entre eles, o aluno A, descrito no início dessa sessão. Infelizmente, os outros dois 

continuaram com dificuldades quanto a reconhecerem outros pontos de vistas, apresentarei 

trecho abaixo, devido a sua crença religioso, mas vejo isso como uma motivação para o 

contínuo trabalho nesta perspectiva.  

   

                        

 

     É possível perceber, através do excerto acima, a importância do Letramento Crítico no 

ensino de língua espanhola, para que possibilite aos alunos enxergarem o mundo considerando 

as diversas visões presentes nele, rompendo com o ponto de vista apenas considerado na 

construção de sentidos. É ensinar a língua estrangeira, mas, além disso, desenvolver a 

consciência crítica dos alunos e, também, do professor, ajudando na construção de falantes da 

língua estrangeira e também de cidadãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Através desta pesquisa, pude perceber que é possível e necessário o estudo por meio de um 

modo autêntico e significativo, visto que o ensino de língua estrangeira não se sujeita tão 

somente ao estudo de regras gramaticais e ortográficos. Não é apenas um espaço para o ensino 

de estruturas fechadas, mais também, é o espaço de proporcionar aos alunos centrar-se no seu 

engajamento discursivo e de engajar outros de modo a agir no mundo social. Assim, os alunos 

podem “imaginar-se de outro modo; para estar envolvido eticamente com a diferença; e para 

entender as implicações potenciais de seus pensamentos e ações” (ANDREOTTI apud MULIK, 

2011, p. 12).  

     É entender que é impossível se estudar uma língua estrangeira desassociada das questões 

linguísticas, culturais e identitárias (TEIXEIRA & RIBEIRO, 2012). É um ensino-

aprendizagem contextualizado, com situações reais da língua, gerando a percepção da 

importância desta para a sua formação cidadã e, concomitantemente, relevante para a sua 

realidade cotidiana.  

     Com o embasamento do Letramento Crítico, possibilitei aos alunos aprender a problematizar 

as palavras, estas que estão sempre influenciados pelo mundo, pelo uso e pela significação 

atribuída as pessoas. É perceber que os discursos “são ideológicos, situados e, por isso, 

contestáveis” (IFA & STELLA, 2014).  

      Além disso, quanto refletimos criticamente, vivemos uma transformação de conduta, além 

de poder observar e atuar de um modo que anteriormente não era possível. A reflexão não se 

volta ao ponto de partida, movendo-se em um continuo fluir transformador da experiência 

passada, surgindo uma nova temporalidade, uma nova compreensão pessoal e uma nova 

dimensão relacional e situacional. Já que como seres humanos, nossas experiências são histórias 

de transformações continuas na reflexão e na ação (ARAGAO, 2008).  

      Esta pesquisa, me permitiu, como professor em formação inicial, refletir sobre o meu fazer 

docente para uma melhor prática pedagógica, visto que “o fazer pedagógico é algo que requer 

problematizações, respostas, abandonando de métodos de ensino de gramática e orientação 

constituída de conhecimentos e teorias a partir da reflexão crítica da prática docente” (SANTOS 

& IFA, 2013). É construir-se e reconstruir-se através da mediação entre as visões do mundo e 

as experiências, com as que estão presentes no mundo extraclasse, no social.  
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