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RESUMO 

 

O referido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem como tema: “Formação docente inicial” desenvolvido 

com os finalistas do curso de letras, intitulado: “Predileção Linguística: Um estudo a partir da percepção dos 

acadêmicos do curso de licenciatura dupla em letras do Instituto de Natureza e Cultura INC/BC”. E por objetivo 

geral: Analisar a percepção dos acadêmicos do curso de licenciatura dupla em Letras do Instituto de Natureza e 

Cultura-INC/BC em relação ao ensino de línguas em ambiente acadêmico e seus desdobramentos na formação 

docente inicial. Teve-se como objetivos específicos: Investigar, a partir da aplicação de um questionário com 

questões objetivas e subjetivas quais seriam as razões que contribuem para que um aluno opte/prefira uma ou 

outra língua, sendo que o curso possibilita uma dupla licenciatura; Identificar nas respostas dos participantes da 

pesquisa os desdobramentos que a formação inicial acarreta na percepção dos acadêmicos quanto ao curso 

ofertado; Averiguar quais são as situações recorrentes nas respostas dos participantes da pesquisa, no que diz 

respeito à predileção ou não predileção deles em relação às línguas e suas respectivas literaturas ensinadas no 

curso de dupla licenciatura. Logo, a questão norteadora foi: há uma predileção em relação ao ensino e 

aprendizado e futura atuação profissional dos acadêmicos do curso de Letras no que diz respeito à língua 

portuguesa e à língua espanhola? Nos procedimentos metodológicos foi feito um levantamento bibliográfico, 

sendo os teóricos e bases legais: Abadía (2000), Brasil (2006), Cruz (2016), DCNL (2001), Fernández (2005), 

Guerreiro (2017), Leffa (2001), Martínez (2008), Nóvoa (1995), OCNѕ (2000), Pereira (2017), Rivers (1975), 

Soares (2017) e Souza (2017). A natureza da pesquisa foi qualitativa, porém para mostrar os dados agruparam-se 

as respostas de maneira quantitativa, e de maneira crítica-interpretativa buscou-se evidenciar os resultados. E 

para alcançar os objetivos traçados utilizou-se o questionário com a participação de dez finalistas do curso de 

letras. Quanto aos resultados, os mesmos evidenciam que existe a predileção linguística, porém de maneira 

parcial, e que o curso de Letras necessita melhorar em inúmeras questões principalmente na LE. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Letras. Predileção linguística. Língua Portuguesa.  Língua 

Espanhola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El citado Trabajo de Finalización del Curso (TCC) tiene como tema: "Formación inicial del profesorado" 

desarrollado con los finalistas del curso de letras, titulado: "Predilección Linguística: Un estudio basado en la 

percepción de los alumnos del curso de doble grado en letras del Instituto de Naturaleza y Cultura INC/BC". Y 

por objetivo general: Analizar la percepción de los alumnos del curso de doble grado en Letras del Instituto de la 

Naturaleza y la Cultura-INC/BC en relación con la enseñanza de idiomas en el entorno académico y sus 

consecuencias en la enseñanza inicial. Los siguientes objetivos específicos fueron: Investigar, a partir de la 

aplicación de un cuestionario con preguntas objetivas y subjetivas, cuáles serían las razones que contribuyen a 

que un estudiante elija/prefiera una u otra lengua, siendo que el curso permite un doble grado; Identificar en las 

respuestas de los participantes de la investigación las consecuencias que la formación inicial conlleva en la 

percepción de los estudiantes con respecto al curso ofrecido; Investigar cuáles son las situaciones recurrentes en 

las respuestas de los participantes de la investigación, con respecto a su predilección o no predilección en 

relación con las lenguas y sus respectivas literaturas impartidas en el curso de doble grado. Por lo tanto, la 

pregunta fundamental era: ¿existe una predilección por la enseñanza y el aprendizaje y el rendimiento 

profesional futuro de los académicos del curso de Letras con respecto a la lengua portuguesa y la lengua 

española? En los procedimientos metodológicos, se realizó una encuesta bibliográfica, teóricos y fundamentos 

jurídicos: Abadía (2000), Brasil (2006), Cruz (2016), DCNL (2001), Fernández (2005), Guerreiro (2017), Leffa 

(2 Martínez (2008), Nóvoa (1995), OCNḥ (2000), Pereira (2017), Rivers (1975), Soares (2017) y Souza (2017). 

La naturaleza de la investigación era cualitativa, pero para mostrar los datos, las respuestas se agruparon 

cuantitativamente, y críticamente-interpretativamente trataron de resaltar los resultados. Y para lograr los 

objetivos esbozados, se utilizó el cuestenario con la participación de diez finalistas del curso de letras. En cuanto 

a los resultados, demuestran que hay predilección lingüística, pero de manera parcial y que el curso de Letras 

necesita mejorar en numerosas cuestiones principalmente en la LE. 

 

PALABRAS-CLAVE: Letras. Predilección Linguística.  Lengua Portuguesa. Lengua Española 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho dispõe-se a mostrar os resultados da pesquisa que por sua vez, foi 

intitulado como “Predileção Linguística: Um Estudo a partir da percepção dos acadêmicos do 

curso de licenciatura dupla em letras do Instituto de Natureza e Cultura INC/BC”.  

O tema abordado foi formação docente inicial e delimitado em “O ensino de Língua 

Portuguesa e de Língua Espanhola e seus desdobramentos na formação docente inicial: Um 

estudo a partir da percepção dos acadêmicos do curso de licenciatura dupla em Letras do 

Instituto de Natureza e Cultura- INC/BC”. 

E teve como objetivo geral analisar a percepção dos acadêmicos do curso de 

licenciatura dupla em Letras do Instituto de Natureza e Cultura- INC/BC em relação ao ensino 

de línguas em ambiente acadêmico e seus desdobramentos na formação docente inicial.  

Os objetivos específicos foram: Investigar, a partir da aplicação de um questionário 

com questões objetivas e subjetivas quais seriam as razões que contribuem para que um aluno 

opte/prefira uma ou outra língua, sendo que o curso possibilita uma dupla licenciatura. 

Identificar nas respostas dos participantes da pesquisa os desdobramentos que a formação 

inicial acarreta na percepção dos acadêmicos quanto ao curso ofertado. E por último averiguar 

quais são as situações recorrentes nas respostas dos participantes da pesquisa, no que diz 

respeito à predileção ou não predileção deles em relação às línguas e suas respectivas 

literaturas ensinadas no curso de dupla licenciatura. 

O curso de licenciatura dupla em Letras é ofertado pelo Instituto de Natureza e 

Cultura- INC/BC. O Instituto atende uma grande quantidade de alunos provenientes de 

municípios vizinhos do Alto Solimões. Diante desse cenário, o curso conta com vários alunos 

de cidades distintas, os quais trazem consigo percepções referentes ao curso.  

Dito isso, durante a trajetória desta pesquisadora no curso de Letras, foi observado 

que alguns discentes possuíam dificuldades em relação ao curso, mais especificamente em 

relação à língua espanhola. Em virtude disso, verificou-se que alguns desses alunos cuja 

dificuldade era a língua espanhola acabavam sendo reprovados ou somente obtiveram a nota 

mínima.  

Por outro lado, era nítido que havia aqueles alunos que no início não valorizavam a 

LE, mas que no decorrer do curso adotaram uma postura que evidenciava uma certa 

valorização pela língua. E como vivemos numa região de fronteira, certamente alguns deles já 

haviam tido contato com a segunda língua, o que de fato os deixava mais à vontade em 

praticar a LE.  
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Outra questão que também foi observada durante o curso foi a oralidade, alguns 

colegas sentiam “vergonha” de falar na Língua Espanhola, ou falavam baixo ou simplesmente 

não falavam, e em algumas das tentativas tentavam o “portunhol”. E não porque os docentes 

não arriscavam metodologias diferentes para estimular a oralidade, mas que talvez por 

motivos pessoais os alunos acabavam ficando retraídos numa interatividade com o professor.  

O curso de dupla licenciatura em Letras tem um papel muito importante que é formar 

docentes capacitados e preparados para atuarem no âmbito educacional. Visto que eles 

atuarão no ensino das duas línguas, a responsabilidade é duplicada, pois mediar conhecimento 

exige uma maior confiança e comprometimento por parte do educador. Sendo assim, o 

professor será o mediador que auxiliará a turma/classe no seu desenvolvimento, tanto na 

língua portuguesa quanto na língua espanhola. 

Acerca disso, vale ressaltar a importância que o professor de dupla licenciatura tem 

na região do Alto Solimões e tratando-se de fronteira com Peru e Colômbia, a língua 

espanhola está em nosso cotidiano, é uma língua viva que nos permite conhecer a cultura do 

próximo e nos possibilita um caminho para conhecer a diversidade que nos cerca. 

Diante disso, os indícios sugeriam que os discentes possuíam dúvida quanto a uma 

futura atuação na Língua Espanhola. Isso, de alguma maneira nos levou a refletir e pesquisar 

sobre a seguinte questão norteadora: há uma predileção em relação ao ensino e aprendizado e 

futura atuação profissional dos acadêmicos do curso de Letras no que diz respeito à língua 

portuguesa e à língua espanhola? Como questões secundárias, estabelecemos as seguintes:  

quais seriam as razões que contribuem para que um aluno opte/prefira uma ou outra língua, 

sendo que o curso possibilita uma dupla licenciatura? Essa predileção, se houver, estaria 

ligada ao ensino de línguas no âmbito acadêmico? Ou à autoavaliação quanto ao próprio 

desenvolvimento/aperfeiçoamento em uma ou outra língua?  

Enfim, essas questões foram a base norteadora de toda a pesquisa e a metodologia 

que foi seguida buscou responder os questionamentos desta pesquisa. 

A principal motivação para esta pesquisa surgiu a partir de vivências acadêmicas 

presenciadas durante o curso de Letras. Inquietações quanto aos relatos dos alunos referente 

às dificuldades, tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola.  

Nesse processo de formação inicial, surgem inúmeras situações desconhecidas por 

professores, não que seja falta de preocupação por parte do professor, mas que acaba 

sucedendo em sala de aula, algo que vai além do domínio docente, perspectivas que já vêm 

com o aluno ou que ele acaba aderindo no decorrer do curso. 

Por esse motivo, é importante saber se de fato existe a predileção que norteia o futuro 
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professor em sua escolha entre uma das línguas em uma dupla licenciatura em um curso de 

Letras. Não que o ensino de língua portuguesa não seja importante, mas se deve ter um outro 

olhar em relação à língua espanhola, pois como nos mostram pesquisas segundo dados 

oficiais da Organização das Nações unidas (ONU), a língua espanhola está entre as línguas 

mais faladas do mundo e é uma língua que faz parte do nosso dia a dia.  

Assim, não deixando de considerar que a língua portuguesa é a língua materna de um 

percentual maior dos estudantes e não esquecendo também que a língua indígena proveniente 

das comunidades é considerada a primeira língua, é muito provável que haja dificuldades que 

cercam os alunos em relação à língua espanhola que, no caso de alguns, chega a ser uma 

terceira língua. 

É importante ressaltar que a dupla licenciatura é de suma importância, pois vivemos 

em um mundo cheio de diversidades, tanto em cultura como em línguas, o que acaba exigindo 

profissionais capacitados que possam interagir e melhorar as relações com os demais países. E 

não esquecendo também que o Brasil recebe inúmeros estrangeiros, portanto, ser fluente em 

outra língua é fundamental.  

Por esse motivo, dominar uma segunda língua traz consigo inúmeros benefícios. 

Como por exemplo, nos permite conhecer características do outro, particularidades que só 

quem é falante proficiente da língua sabe. Nos permite compreender melhor situações que 

possam acontecer e ser sensato em lidar com essas situações.  

E como a realidade do nosso município se coaduna com a realidade de outros países 

hispano falantes, por conta de estar situado em uma região de fronteira, o ensino de língua 

espanhola no município ganha uma importância singular. Considerando que nosso município 

está em fase de desenvolvimento, é perceptível a necessidade de profissionais que dominem a 

língua espanhola.  

Diante disso, pesquisas relacionadas à formação docente inicial contribuirão em 

esclarecimentos que ajudarão a comunidade acadêmica a suprir necessidades de alunos que 

possuem dificuldade em seu processo de formação, principalmente no que se refere à dupla 

licenciatura. Possibilitando meios que vão além de metodologias, compreendendo o aluno em 

diversas situações, principalmente, no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem 

de línguas.  

Quando se trata de ensino de um curso de uma dupla licenciatura, é importante 

responder questões sobre como esse ensino repercute na predileção dos acadêmicos, tal como 

esse pesquisa se propôs. Constata-se na grade curricular mais disciplinas voltadas para a 

primeira língua e poucas para a segunda língua. Outra questão, é o período de conclusão do 
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curso, é o mesmo período que um aluno leva para formar-se em outra licenciatura como 

matemática, história ou geografia. Acaba sendo preocupante e nos leva a repensar a forma 

como é realizado todo esse trajeto do acadêmico no curso de Letras.  

Portanto, o processo de formação docente inicial é um tema que abrange inúmeras 

discussões, mas quando falamos em uma predileção acaba sendo um assunto pouco discutido 

nas universidades, pois quando o aluno opta por trabalhar uma única língua, percebe-se que 

há algo que não está bem esclarecido, quando se toma a decisão em cursar uma dupla 

licenciatura, espera-se desenvolver habilidades nas duas línguas e suas respectivas literaturas. 

Nossa intenção foi, portanto, saber, se essa predileção seria causada pelo modo como o ensino 

é ofertado no curso de Letras ou por outro motivo.   

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: Introdução, Fundamentação teórica 

que divide-se em pontos relevantes a toda a pesquisa. No proceder segue-se com a 

metodologia que mostram os caminhos percorridos para alcançar os objetivos propostos. Em 

seguida, as discussões dos resultados obtidos com a pesquisa. 

E para uma melhor compreensão voltada a temática abordada, no referencial teórico 

utilizou-se teóricos renomados. De início recorreu-se ao documento DCNL (2001), Pereira 

(2017) e Souza (2017) que fazem menção ao curso de dupla Licenciatura em Letras. Para 

falar sobre formação docente inicial utilizou-se as citações de Leffa (2001) e Nóvoa (1995). E 

quanto as bases legais para o ensino de língua espanhola para brasileiros citou-se Brasil 

(2006), Cruz (2016), Fernández (2005), Guerreiro (2017), Martínez (2008) e Soares (2017). E 

para apresentar os recursos metodológicos para o ensino de língua espanhola recorreu-se a 

Abadía (2000), OCNѕ (2000) e Rivers (1975). 

Enfim, este trabalho finaliza com as considerações finais, que retomam pontos 

importantes para a conclusão desta pesquisa. E por último no apêndice, apresenta-se o 

questionário utilizado na pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo, serão apresentados alguns pressupostos do Curso de Letras, 

posteriormente o processo da formação docente inicial, Bases legais para o Ensino de Língua 

Espanhola, Recursos Metodológicos para o Ensino de Língua Espanhola e de Língua 

Portuguesa, o Ensino de Língua Portuguesa e por último Crenças e Atitudes Linguísticas. 

Cada seção, dará ênfase a discussões relevantes quanto ao curso de Letras e ao seu processo 

de formação inicial, enfatizando a Língua Espanhola e a Língua Portuguesa.  

 

2.1 O CURSO DE DUPLA LICENCIATURA EM LETRAS 

 

Para iniciar a pesquisa, foi necessário conhecer algumas vertentes que permeiam o 

curso de dupla licenciatura. Assim, nesta seção, serão apresentados alguns pressupostos sobre 

o curso de dupla licenciatura em Letras de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de Letras (DCNL), os quais nos permitem conhecer algumas concepções referentes 

ao curso.  

E como é bem exposto em DCNL (2001, p. 29), “concebe-se a Universidade não 

apenas como produtora e detentora do conhecimento e do saber, mas, também, como instância 

voltada para atender às necessidades educativas e tecnológicas da sociedade”. Diante disso, a 

princípio, compreende-se que a universidade, além de produtora e detentora de conhecimento, 

também propicia caminhos que irão suprir necessidades de uma comunidade no que diz 

respeito à educação e às tecnologias. 

É notável a imensa responsabilidade que o curso de Letras possui, que é formar 

profissionais capacitados e preparados para atuarem em sociedade. De certa forma, esses 

profissionais serão mediadores de saberes que, por sua vez, irão contribuir para formar nas 

pessoas concepções com um olhar diferenciado em relação ao mundo, pois quanto mais 

conhecimento o ser humano possui, mais letrado ele vai ser.  

Assim, seguindo os pressupostos apresentados no DCNL, temos o objetivo do curso 

de Letras, que é: 

 

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a 

verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das 

relações com o outro. Independentemente da modalidade escolhida, o profissional 

em Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus 

estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além 

de ter consciência das variedades linguísticas e culturais (DCNL, 2001, p.  30). 
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 Nesse sentido, vale ressaltar que o profissional formado deverá atender inúmeras 

responsabilidades, como ser capaz de lidar com a língua em suas mais diversas manifestações, 

tanto na fala como na escrita. O profissional, ao atuar na comunidade, terá que adequar-se a 

vários contextos de socialização, bem como dominar o uso da língua e ter consciência da 

existência de variedades linguísticas que devem ser respeitadas, pois como sabemos vivemos 

em mundo rico em diversificadas culturas. 

O curso de dupla licenciatura ofertado pelo INC/BC dispõe para os alunos formação 

em língua portuguesa e língua espanhola, por esse motivo cabe ao educando do curso firmar 

compromisso no quesito domínio de ambas as línguas, o que não é uma tarefa fácil. 

E como é citado no trabalho de Souza (2017), que faz menção a Lima. 

 

Dominar a língua estrangeira em questão mostra-se como a primeira competência 

visada pelo curso de Letras: Espanhol. Saber lidar habilmente com a língua 

estrangeira, seja por meio oral, seja por meio escrito, sabendo ler, escrever, ouvir e 

falar, é primordial no processo de formação do professor de espanhol (LIMA, 2016, 

p. 138). 

 

 

Assim, vale frisar que é função primordial do acadêmico no curso de Letras saber 

dominar e lidar com a língua ou as línguas estudadas, sendo pela fala ou escrita, desenvolver 

habilidades linguísticas é fundamental no processo de formação docente.  

Porém, quando se trata de mais de uma habilitação dentro do curso, acaba sendo 

normal uma instabilidade na grade curricular. Como no caso da língua portuguesa, que acaba 

recebendo um número maior de disciplinas em relação à língua espanhola. É o que salienta 

Pereira (2017, p. 30). “A quantidade de habilitações dentro de um mesmo curso de Letras, 

bem como a diversidade de ênfases (literaturas, tradução, revisão de textos, especificidades da 

língua vernácula, entre outras), evidenciam um desequilíbrio curricular”. 

Portanto, como é bem supracitado pelo autor, ter duas licenciaturas em único curso, 

causa um certo desiquilíbrio, podendo interferir de alguma maneira na captação das 

disciplinas por parte do aluno, pois cada língua possui um estudo considerado abrangente e 

tais revisões algumas das vezes podem resultar negativamente na aprendizagem do aluno.  

A seguir, será feito menção à formação docente inicial, bem como perspectivas 

teóricas que norteiam o aluno do curso de Letras. 

 

2.2 FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL 

 

Com o passar dos anos, há mudanças perceptíveis tanto em tecnologias como 
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também na forma que o homem aprende a lidar com o local onde vive, cada vez mais o ser 

humano, por natureza busca adequar-se às transformações que ocorrem ao seu redor. Sem 

dúvida, a todo momento o ser humano prioriza seus conhecimentos e têm pretensão de 

melhorá-los.  

 Faz parte do homem gerenciar seus saberes, organizá-los da melhor forma possível 

para dar suporte a outro indivíduo, é importante ter uma boa formação, pois ser mediador de 

conhecimento é uma tarefa que precisa de muita preparação. 

Nesse sentido, quando falamos em formação docente inicial, logo nos vem a questão 

do que seja uma formação. Para Leffa (2001, p. 334): 

 

Formação, por ser um processo contínuo, é representada por um círculo, onde a 

iniciação pode dar-se em qualquer um dos três pontos. Começando pela teoria, que 

podemos definir também como conhecimento recebido, vai-se para a prática, que é o 

conhecimento experimental, ou experiencial, e chega-se à reflexão, que, por sua vez, 

realimenta a teoria, iniciando um novo ciclo. O treinamento já segue uma linha 

horizontal, serial e seqüencial, onde não há retorno; inicia e termina com a prática. 

 

Diante disso, podemos compreender que a formação é um processo contínuo, 

interligado a pontos relevantes como teoria, reflexão e treinamento. Quanto à teoria, é aquela 

que estudamos durante o curso para em seguida pôr em prática nos estágios, e chegamos 

assim à reflexão de tudo que vivenciamos em sala de aula.  

Dito isso, o mesmo autor acrescenta: 

 

A formação de um verdadeiro profissional − reflexivo, crítico, confiável e capaz de 

demonstrar competência e segurança no que faz − é um trabalho de muitos anos, que 

apenas inicia quando o aluno sai da universidade. A verdadeira formação, que 

incorpora não apenas aquilo que já sabemos, mas que abre espaço para abrigar 

também aquilo que ainda não sabemos − é mais ou menos como fizeram os gregos 

na antiguidade, que construíram altares não apenas para os deuses conhecidos, mas 

que já deixaram um altar pronto para venerar um possível deus que viesse a surgir 

no futuro (LEFFA, 2001, p. 340). 

 

De acordo com o autor, nota-se que a construção de um profissional completo, 

crítico, reflexivo, confiável e capaz de demonstrar competências, além de segurança no que 

faz, apenas surge a partir do momento que ele sai da faculdade. Pois, normalmente quando 

saímos da faculdade, de fato é que estaremos diante da práxis docente, é necessário humildade 

para aceitar que não sabemos de tudo, e a partir do momento que adentramos em sala de aula, 

talvez podemos ter a oportunidade de vivenciar a verdadeira realidade do aluno. Por esse 

motivo, temos que nos deixar abertos a conhecer e aceitar maneiras que possam nos ajudar na 

construção de um bom educador. 
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E para corroborar com esta discussão, Nóvoa (1995, p. 13) enfatiza: 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de 

auto-formação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. 

 

E como é bem explanado pelo autor, nós como futuros educadores no decorrer dessa 

jornada acadêmica é essencial visarmos à formação de um profissional autônomo que saiba 

lidar de maneira criativa nas mais diversas situações, para tanto, construir uma identidade é 

fundamental. Pois, além de a formação ser pessoal, automaticamente ela precisa ser 

profissional. Dessa forma, estará formando uma identidade completa, crítica-reflexiva para 

atuar em âmbito educacional.  

Outra questão que nos remete a repensar quando falamos em formação inicial é 

questão da quantidade de disciplinas, conhecimentos e técnicas vistas durante a formação, 

pois caso o aluno não tenha senso em administrar seus saberes, pouco vale um campo imenso 

de informação. Como é bem proferido por Nóvoa (1995, p. 13), a formação não se constrói 

por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

Vale ressaltar, mais uma vez, o quanto é importante o perfil profissional se tratando 

de ser crítico-reflexivo, pensar e repensar nas práticas pedagógicas, a fim de valorizar 

experiência adquirida no decorrer da carreira docente. 

 

2.3 BASES LEGAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA PARA 

BRASILEIROS 

 

A língua espanhola é atualmente uma das línguas mais faladas do mundo. Além de 

possibilitar relações entre o mercado internacional, aprender uma segunda língua é essencial, 

já que vivemos em um país de forte miscigenação que necessita fortalecer suas relações com 

os demais países.  

O contato com as línguas estrangeiras não é recente, desde muito tempo os nativos 

do nosso país não só tiveram contato com o espanhol, mas também com outras línguas. É o 

que confirma Soares (2017), no início do processo de colonização, parte do território 

brasileiro era disputado entre a coroa portuguesa e a espanhola. Assim como existiram 

tentativas de invasão, por parte dos franceses, holandeses, bem como a presença de imigrantes 
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da Alemanha, Japão, Itália e Espanha entre outros países que contribuíram para a constituição 

do Brasil. 

Compreende-se assim que vários foram os países que contribuíram para o processo 

do nosso país. A nossa cultura de alguma maneira acabou sendo mesclada com a cultura do 

outro, por isso fica evidente a importância do aprendizado, não somente da língua espanhola, 

como também de outras línguas estrangeiras.  

Porém, como nos mostra a história, houve vários entraves por parte do governo, 

oscilações divergentes entre lutas e decretos para oficialização da língua espanhola no Brasil. 

Mas, foi a partir da reforma de Capanema que se inicia o ensino de língua espanhola no país. 

A esse respeito, salienta Cruz (2016, p. 6): 

 

[...] é a partir da reforma de Capanema que se inicia o ensino de Língua Espanhola 

no Brasil, para em 20 de dezembro de 1961 ser promulgada pelo presidente João 

Goulart a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 4024, que estabelecia os 

parâmetros para todos os níveis de ensino, subdividindo o currículo em três partes, 

são elas: a regional também obrigatórias, porém estabelecidas pelo Conselho de 

Educação; a Federal de Educação; e a regional também obrigatórias, porém 

estabelecidas pelo Conselho de Educação Estadual; e a parte diversificada, 

disciplinas estabelecidas pela própria instituição escolar, a partir de Lista prévia 

estabelecida pelo Conselho de Educação.  

 

Como podemos perceber, foi João Goulart, na época presidente da república, quem 

estabeleceu parâmetros importantes nos níveis de ensino. E apesar de ter entrado em pauta o 

ensino do espanhol, nesse mesmo período corresponde a um processo de pouca valorização da 

língua espanhola. Como nos informa Martínez (2008, p. 122): 

 

Fazendo um breve histórico que permita nos situar podemos ressaltar que a presença 

do Espanhol no sistema educativo brasileiro foi singular até a Reforma Capanema de 

1942. Manteve uma presença minoritária, mas constante nas décadas dos anos 

quarenta e cinquenta; desapareceu com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) em 1962, com a maioria das outras línguas estrangeiras, 

com exceção do inglês e em muito menor a medida do francês. Em seguida, iniciou 

um processo de lenta reaparição na década dos anos oitenta pela mão de algumas 

universidades e da criação das primeiras associações de professores brasileiros de 

espanhol e, finalmente, entrou em uma etapa de bonança com a criação do 

MERCOSUL, processo que se intensifica com a aprovação da denominada “Lei do 

Espanhol”. 

 

De acordo com Martínez, até a reforma de Capanema o ensino do espanhol era único, 

o mesmo obteve uma presença curta em relação às demais línguas, com momentos de 

instabilidade em aparecer e desaparecer. Mas, foi a partir de intensificações das relações com 

o Mercosul que o espanhol faz uma reviravolta, ressurgindo de forma emancipadora, assim 

firmou-se a Lei 11.161/2005 que torna o espanhol obrigatório no sistema educativo brasileiro. 

      

    21 



 

 

[...] Lei n° 11.161 (05/08/2005), torna obrigatória a oferta da Língua Espanhola, em 

horário regular, nas escolas públicas e privadas brasileiras que atuam nesse nível de 

ensino. A lei também faculta a inclusão de ensino desse idioma nos currículos 

plenos da 5ª a 8ª série do ensino fundamental OCN (BRASIL, 2006, p. 127). 

 

 

Diante disso, vale aqui destacar pontos relevantes em relação à trajetória do ensino 

da língua espanhola no Brasil, são três marcos fundamentais referentes à economia, social e 

cultural do país. E como nos esclarece Fernández (2005, p. 19): 

 

La creación de Mercosur, el mercado común de los países del sur de América, en 

1991; la aparición de grandes empresas de origen español y de estrechos lazos 

comerciales con España, sobre todo a partir de 1996, y el peso de la cultura hispana 

en general. Estas circunstancias, además, han dado fruto en un terreno ya abonado 

por el trabajo de muchos hispanistas y professores brasileños: una labor impagable 

de enseñanza y difusión de la lengua y la cultura en español. 

 

Como é bem discorrido pelo autor, foram três pontos relevantes que ajudaram o 

Brasil a aderir ao espanhol com maior efetividade. Além do Mercosul, o surgimento de 

empresas espanholas estabeleceu melhor as relações entre os dois países. Desse modo, 

contribuiu também para a profissão docente em LE. Assim, a língua espanhola obteve maior 

valor em relação ás outras línguas.  

É imprescindível destacar a importância que o espanhol obteve com o passar dos 

anos, o mesmo conquistou espaços em todo território brasileiro, inclusive regiões em fase de 

desenvolvimento. Apesar de o Amazonas ser rico em fauna e flora, possui divergências em 

relação aos outros estados considerados desenvolvidos. Mesmo assim, consideramos que uma 

das principais justificativas de o espanhol ser ofertado como segunda língua na região é a 

questão de fronteira entre Peru e Colômbia.  E para melhor entendimento, Guerreiro (2017, p. 

66) enfatiza: 

 

Trazendo as discussões sobre o ensino da Língua Espanhola para o contexto 

regional, no Amazonas, percebemos as ações da APE-AM14 de valorização da 

Língua Espanhola como LE junto aos órgãos públicos. Uma dessas ações resultou na 

aprovação da Resolução no 89/2006 - CEE/AM (AMAZONAS, 2006), que veio 

com o propósito de institucionalizar a obrigatoriedade da oferta de Língua 

Espanhola para o Ensino Médio nas redes pública e privada de ensino, facultando ao 

aluno cursá-la, além de facultar a sua oferta pelas escolas públicas e privadas de 

Ensino Fundamental de 6ª a 9ª anos, ratificando o disposto na Lei 11.161/2005.  

 

 

Após ações da APE-AM14, juntamente com demais órgãos, propiciaram a aprovação 

da obrigatoriedade do espanhol para o ensino médio e fundamental a partir do 6° ano. Tais 
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medidas fizeram com que o espanhol obtivesse maior importância em nosso estado.  

Acerca disso, os PCNs corroboram com a questão de conhecer não somente a língua 

espanhola como também as demais línguas estrangeiras, além disso, nos revelam o valor dos 

saberes referente às outras línguas, permitindo que a visão de mundo seja outra, ou seja, ter 

um olhar diferenciado em relação à cultura do outro. “Apropriar-se do conhecimento por meio 

do aprendizado das línguas estrangeiras modernas permite que o aluno faça uma análise mais 

acurada do seu contexto social, ao compará-lo com outras culturas e visões de mundo” 

(BRASIL, 2000, p. 103). 

De acordo com Guerreiro (2017), ainda sobre a Lei no 11.161/05 (op. Cit.), 

conhecida no meio acadêmico e profissional como “Lei do Espanhol”, temos a clareza de que 

ela é o resultado de décadas de discussões e de propostas de outras leis que pretendiam tornar 

obrigatória a oferta da Língua Espanhola pelas instituições educacionais de ensino no Brasil.  

A seguir, evidenciaremos alguns recursos metodológicos utilizados para o ensino de 

Língua Espanhola. 

 

2.4 RECURSOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Ensinar uma segunda língua é um trabalho que necessita de meios que possibilitem 

atingir determinado objetivo. Para tanto, não existe uma fórmula pronta a ser seguida, existem 

apenas alternativas que podem auxiliar o professor em determinado momento. Pois, ao 

adentrarmos em sala de aula, a perspectiva do professor pode ser uma e a realidade do aluno 

poderá ser outra.  

Assim, serão apresentados alguns recursos metodológicos que podem auxiliar o 

professor em sala de aula.  

Tais recursos representam e, ao mesmo tempo, descrevem os métodos utilizados por 

professores de Língua Estrangeira há anos e que, todavia, são utilizados no campo docente. 

E como bem é descrito por Rivers (1975, p. 12), alguns métodos tiveram uma certa 

preponderância no século passado, como: “o método de gramática e tradução, o método 

direto, o método de leitura e o método audiolingual”. 

Diante disso, comecemos a explanação pelo método de Gramática e tradução da 

maneira como ocorre: 

 

A tradução de textos para a língua materna é oral e escrita; as condições ideais, 

estabelecem-se discussões sobre sua importância cultural e literária embora, em 

muitas aulas, devido a limitações de tempo, isto seja feito muito superficialmente, 
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isto é, quando chega a ser feito. Espera-se que os alunos conheçam as regras de 

associação correta dos sons com os símbolos e gráficos do sistema escrito da língua 

estrangeira; todavia, eles têm poucas oportunidades de praticar essas associações, 

salvo leituras ocasionais em aula e ditados quase sempre de caráter literário. A 

língua estrangeira não é usada em aula, exceto algumas perguntas estereotipadas 

sobre o assunto lido, às quais os alunos respondem na língua estrangeira, utilizando-

se de orações tiradas diretamente do texto (RIVERS, 1975, p. 15).  

 

 

Como é bem enfatizado pela autora, neste método os alunos simplesmente traduzem 

textos, frases e palavras, e de maneira superficial os assuntos culturais e literários. De fato, 

espera-se neste método que o professor seja apenas o centro da aprendizagem e que seu dever 

seja apenas “transmitir” conhecimento. Já o papel do aluno é receber conhecimento que na 

maioria das vezes são somente gramaticais.  

E como confirma Abadía (2000, p. 26) “La enseñanza, según este método, se enfoca 

a la aplicación de reglas gramaticales para la traducción de una lengua a otra, y al 

aprendizaje de palavras como elementos aislados”. 

Desse modo, tudo limita-se a apenas conhecimentos gramaticais. Este método é um 

pouco arcaico, todavia, é bastante utilizado por alguns professores. 

A seguir, temos o método direto. 

 

Esses teóricos partilhavam a crença comum de que os alunos aprendem a entender 

uma língua ouvindo-a intensamente e que aprendem a falar falando- associando fala 

com ação correspondente. Observavam que foi assim que as crianças aprenderam 

sua língua e que a mesma observação é válida para as crianças que, transferidas para 

um ambiente estrangeiro, aprenderam a segunda língua sem grandes dificuldades 

(RIVERS, 1975, p. 16).  

 

 

Segundo a autora, alguns teóricos tinham a crença de que os alunos aprendiam outra 

língua se de fato a ouvissem por tempo integral, tal justificativa se deu pelo fato de que se 

observou que crianças aprendiam sem maiores dificuldades estando no país estrangeiro, talvez 

o mesmo sucedesse com os discentes.  

E reforçando essa teoria, Abadía (2000, p. 46) acrescenta: “El Método Directo trajo 

consigo una nueva orientación, que, alejandose del rígido método gramatical practicado 

hasta entonces, planteaba la enseñanza en la lengua oral tenía absoluta prioridad, y que 

propugnaba la enseñanza en la propia lengua extranjera”. 

A autora reforça a ideia de que este método traz consigo uma nova orientação 

diferentemente do método gramatical, colocando a oralidade como prioridade para aprender a 

língua estrangeira, dando oportunidade para que o aluno aprenda o sistema linguístico e seja 

um ser mais ativo.  
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O próximo método é o método da leitura: 

 

Acreditava-se que a facilidade na leitura não poderia se desenvolver a menos que 

os alunos fossem treinados em pronúncia correta, na compreensão da língua 

falada simples e no uso de padrões orais simples. Os alunos poderiam então ler 

em voz alta para auxiliar sua compreensão e “ouvir” o texto mentalmente 

enquanto liam em silêncio (RIVERS, 1975, p. 20). 

 

De acordo com a autora, a leitura necessitaria ser bastante proveitosa no sentido de 

ser pronunciada e compreendida pelos alunos. Assim, ler em voz alta, por exemplo, resultaria 

na melhora de suas habilidades. 

Por último, temos o Método audiolingual. Sobre esse método, Rivers (1975, p. 32) 

esclarece que: “As origens do método audiolingual remontam ao trabalho dos linguistas 

estruturalistas e antropólogos culturais americanos, que trabalhavam segundo a mesma 

abordagem dos psicólogos behavioristas”. 

Percebe-se que este método possui algumas características semelhantes utilizadas por 

psicólogos do behaviorismo, logo a mesma autora destaca:   

Considerando-se o método audiolingual tem por objetivo ensinar as habilidades 

linguísticas na ordem de ouvir, falar, ler e escrever, é a linguagem oral de uso 

cotidiano que recebe as maiores atenções nos primeiros anos, passando para a 

formas de expressão mais literárias em estágios mais avançados, quando então as 

duas últimas habilidades recebem ênfase crescente (RIVERS, 1975, p. 39). 

 

 

Diante disso, este método trata-se da desenvoltura das habilidades linguísticas como 

ouvir, falar, ler e escrever. E quando essas habilidades são alcançadas pelos alunos, os 

mesmos passam para tarefas mais avançadas de caráter literário. Assim, o professor tem o 

papel de mediar e fazer com que os alunos participem mais das aulas, e mais uma vez o aluno 

tem um papel ativo neste método. 

E para colaborar, Abadía (2000, p. 56) ressalva, “Este método apoya la primacía de 

la lengua oral, como en el Método Directo, pero introduce el texto escrito y la reflexión 

gramatical”. 

Logo, subentende-se que é um método muito importante que auxilia bastante no 

ensino de língua estrangeira tanto na reflexão quanto em assuntos gramaticais. 

E como ferramenta de aprendizagem, temos o livro didático que de fato é um acervo 

bastante utilizado como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. 

[...] como um ponto de referência para o trabalho docente, como um recurso, não o 

único, facilitador do processo de ensinar e aprender, como um guia orientador geral, que 

auxilia na seleção e organização dos objetivos e conteúdo (OCNѕ, 2006, p. 154). 
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Como é bem colocado por OCNѕ, o livro didático não é o único que dispõe de 

alternativas para o trabalho docente, tampouco é o único que facilita o processo de ensino. 

Dessa maneira, é viável que o papel do professor é se sobressair a fim de mediar os recursos 

de que a escola dispõe.  

Portanto, aqui foram apresentados métodos que vigoram o fazer docente, porém são 

métodos que não se aplicam a todos os alunos, são apenas alternativas para os professores de 

língua estrangeira. Enfim, cabe ao professor encontrar o meio mais propício para com seus 

alunos.  

A seguir, serão abordadas algumas percepções e abordagens quanto ao ensino de 

Língua Portuguesa em nível superior. 

 

2.5 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM NIVEL SUPERIOR 

 

Nesta seção, serão abordadas algumas considerações que norteiam o ensino de 

Língua Portuguesa em nível superior. E para uma melhor abordagem recorreu-se a alguns 

teóricos que enfatizam a temática.  

Mas, antes disso, de imediato, vale salientar a importância da Língua Portuguesa no 

âmbito educacional da formação docente inicial, pois como sabemos a Língua Portuguesa é 

fundamental não somente no curso de licenciatura, mas também nos demais cursos como 

geografia, história ou artes. É de grande valia um aluno saber criar bons textos, escrever bem 

e se adequar em situações do cotidiano.  

O ensino da Língua Portuguesa é essencial em qualquer área, mas principalmente 

quando se trata de formar educadores da área da LP.  

E como salienta a autora Bochett (2017, p. 53):  

 

O ensino de qualidade e a cobrança da Língua Portuguesa em seus segmentos 

essenciais como leitura, escrita e oralidade, devem estar em primeiro lugar, para que 

os acadêmicos estejam aptos a utilizar a língua e inserir-se como cidadãos e 

profissionais na sociedade, interagindo criticamente, e fazendo a diferença em seus 

meios. 

 

De acordo com autora, o ensino de qualidade no que se refere à Língua Portuguesa 

abrange pontos importantes que tendem a ficar em primeiro lugar na questão do ensino. É 

importante, pois, ao inserir-se em sociedade os alunos poderão impor-se como cidadãos 

críticos, que por sua vez farão a diferença em seu ambiente social.  

Em seguida, seguimos com o pensamento do que pode ser ensinado nas aulas de 
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Língua Portuguesa. Entretanto, partiremos do pressuposto do que seja ensinar.  E para 

Oliveira (2010, p. 30), ensinar é o ato de facilitar o aprendizado dos estudantes, o que 

significa que o professor precisa realizar ações concretas resultantes de um planejamento que 

pressupõe alguns princípios teóricos. Ensinar requer um método. 

De acordo com Oliveira (2010), ensinar é concretizar meios que facilitem o processo 

de aprendizagem, isso por meio de planejamentos que se baseiam em teorias. E não que tais 

princípios sejam fórmulas prontas de ensino, mas que cabe ao professor diagnosticar a melhor 

forma a ser aderida em sala de aula.  

E para colaborar com as ideias do autor, Barbosa (2011), faz menção para Libânio 

(1998, p. 29). O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos, 

organizado sob a direção do professor, com a finalidade de prover condições e meios pelos 

quais os alunos assimilem ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções.  

A questão de ensinar é pertinente levar em conta não somente quando se trata de 

Ensino Fundamental ou Ensino Médio, é viável trazer tais discussões também para o Ensino 

Superior, sendo que é nesta coletividade acadêmica que esses futuros educadores farão parte 

de um grande alunado, que por sua vez necessitarão saber os meios de ensino.  

E seguindo a concepção de ensino na universidade, Masseto (2015, p. 8) destaca: 

A aula no ensino superior na contemporaneidade não é mais um território 

privilegiado do professor e não está voltada apenas para se aprender a “matéria” ou 

o conteúdo de uma disciplina. A aula universitária é um território (espaço e tempo) 

do professor e do aluno onde juntos, em parceria e co-responsabilidade, 

desenvolvem um processo de aprendizagem. 

 

Em consonância com o autor, o ensino superior atualmente, não limita-se apenas a 

aprender uma simples matéria ou conteúdo, digamos que, é algo além, que resplandece de 

uma interação entre professor e aluno, cuja necessidade essencial é de fato uma aprendizagem 

significativa.  

Não há como falar de ensino sem ao menos citar a didática como um meio facilitador 

de ensino– aprendizagem. Para isso, será feito menção a algumas abordagens no Ensino da 

Língua Portuguesa. 

A primeira abordagem é a tradicional, e como explica Santo & Luz (2013, p. 62). Na 

abordagem tradicional, o processo de aprendizagem é centrado no professor que transmite os 

conteúdos para os alunos que por sua vez devem assimilar passivamente as informações.  

Como é bem esclarecido pelos autores, o professor é o centro das informações, nesse 

sentido, cabe ao aluno ser somente o ouvinte. De fato, não existe interação, deixando o aluno 

como um ser passivo. Tal abordagem é raramente imposta no ensino superior, todavia alguns 
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docentes a utilizam em suas aulas. 

A próxima abordagem é behaviorista, sendo os mesmos autores, Santo & Luz (2013, 

p. 63), evidenciam que na abordagem comportamentalista ou behaviorista, a aprendizagem é 

fruto de experiência, como resposta aos estímulos do docente que modela ou reforça o 

comportamento desejado. 

Como bem evidenciam os autores, percebe-se que de muito adianta a interferência do 

meio para progressão do indivíduo, no caso o professor deve praticar constante estímulos para 

obter respostas. Porém, compreende-se que o aluno que não é ativo, ficando à mercê de tais 

estímulos do meio. 

A abordagem comportamentalista pressupõe que o docente seja responsável pela 

instrução programada, visto que parte do princípio que o ser humano, como produto 

do meio, pode ser manipulado ou controlado e o papel do professor é manter este 

controle, independente da interação do aluno (SANTO & LUZ, 2013, p. 63). 

 

Uma abordagem interacionista importante é a do enfoque sociocultural, uma das 

mais importantes, pois é resultante de uma interação recíproca. Tanto o professor como o 

aluno serão capazes de ter uma aprendizagem significativa.  

Santo & Luz, (2013, p. 63) evidenciam que o enfoque sociocultural da aprendizagem 

preconiza uma abordagem didática de ensino fundamentado na dialogicidade como 

instrumento que impulsiona o crescimento, tanto do educando quanto do educador. 

Nesta abordagem, o ensino por sua vez não é de “transmissão”, o ensino passa por 

transformação de maneira que há perguntas que necessitam de respostas. 

Enfim, todas as abordagens nos possibilitam perceber a maneira como o ensino da 

Língua Portuguesa pode ser ministrado no nível superior. É possível identificar com algumas 

dessas abordagens alguns equívocos na forma de ensinar. Por isso, é necessário os professores 

participarem de formações contínuas, na forma de palestras, mesas redondas, leitura de artigos 

e outros.  

 

2.6 CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS 

 

Diante da temática abordada nesta pesquisa, é imprescindível não falar sobre crenças 

e atitudes linguísticas. Neste capitulo serão abordados alguns conceitos e concepções que 

discorrem o assunto e nos ajudam a compreender que tais discussões são importantes no 

âmbito acadêmico pois acabam influenciando o aluno em seu processo de ensino -

aprendizagem.    
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Iniciamos pela definição de crença. Semczuk (2016) apud López Morales (1993, p. 

235): 

Las creencias sí pueden estar integradas por una supuesta congnición y por un 

integrante afectivo. Aunque no toda las creencias producen actitudes (piénsese, por 

ejemplo, en las etimologias populares), en su mayoría conllevan una toma de 

posición: si se cree que el fenómeno X es rural, es decir, lleva signos de rusticidad, 

inelegancia, etc. se suele producir una actitud negativa hacia él, se suele rechazar. 

Que tal rechazo afecta a la actuación linguística del hablante es un hecho, sobre 

todo cuando produce estilos cuidadosos en los que participa muy activamente su 

conciencia linguística.  

 

De acordo com o autor, as crenças se definem como algo que está em nosso 

cognitivo, aquilo que acreditamos em ser verdade, que pode interferir em nossos modos de 

agir diante de algum fato, e ressalta que nem tudo pode resultar em interferência das nossas 

atitudes, pois como bem exemplifica, podemos agir ou não agir com base na nossa 

consciência.  

Seguindo nessa linha de raciocínio sobre crenças, Costa (2019) enfatiza em seu 

trabalho Madeira (2005, p. 19), define crenças como “o que se ‘acha’ sobre algo- o 

conhecimento implícito que se carrega, não calcado na investigação sistemática”. 

Mais uma vez, compreende-se por crença como tudo aquilo que acreditamos, por 

esse motivo, é muito comum alguns professores se deixarem influenciar por tais crenças e 

sem perceber acabam criando um pré-julgamento ou aderindo o que mais lhe convém, como 

por exemplo, o método adequado para ensinar ou um assunto para abordar em sala de aula.  

E tais crenças são comuns em cursos de níveis superiores, tanto no campo docente 

como no campo discente. Algumas perspectivas acabam interferindo no modo agir. Logo, 

prosseguimos com outra definição que abrange às atitudes linguísticas.  

Semczuk (2016), adere a concepção de Lambert e Lambert (1996, p. 77): 

Definem atitude como “uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir 

em relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a qualquer 

acontecimento ocorrido em nosso meio circundante”. 

Entende-se pela definição dos autores que, a maneira como o ser humano lida com as 

pessoas, obedece uma ordem lógica entre pensar e agir no meio social.  

Em relação a junção das duas definições aqui apresentadas, quanto crenças e atitudes, 

Santos (1996) corrobora: 

 

[...] crenças e atitudes aparecem inter-relacionadas, e isto, como já tem sido 

demonstrado, de forma sensível e dinâmica: a mudança em uma parte do sistema 

acarreta mudança em outra parte. Várias pesquisas produziram evidências de que a 

atitude de um indivíduo pode ser mudada se forem mudadas suas crenças sobre o 
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objeto (SANTOS, 1996, p. 15). 

 

É notório que ambas definições estão entrelaçadas entre si, pois como é bem 

mencionado pelo autor, a mudança de uma acarreta na outra. Segue assim, a lógica de que se 

um indivíduo muda suas crenças consequentemente ele mudará sua forma de agir.  

3. METODOLOGIA 

 

 

A seguir, serão apresentados os caminhos que foram percorridos para efetivação 

desta pesquisa. Primeiramente, iniciamos pela pesquisa bibliográfica, para embasamento e 

entendimento em relação ao tema pesquisado. E para Gil (2008): 

 
 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Partes dos estudos 

exploratórios podem ser definidas como pesquisas bibliográficas, assim como certo 

número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo (GIL, 

2008. p. 50).  

 

Como é bem colocado pelo autor, esse tipo de pesquisa é bastante utilizado em 

trabalhos acadêmicos. E para a elaboração desta pesquisa, foi indispensável realizar a leitura 

de livros, revistas e artigos. 

Desta forma, o pesquisador teve um embasamento teórico que lhe possibilitassem ter 

acesso a dados consistentes, sem maiores dificuldades. Cabe ao pesquisador a tarefa de 

verificar a veracidade das informações coletadas. E para corroborar com as ideias de Gil, o 

autor Abrantes (2007, p. 14) afirma. “A pesquisa bibliográfica, como o próprio nome indica, é 

proveniente de fontes escritas, como livros, revistas, jornais, periódicos, anais de eventos e da 

Internet. Toda pesquisa tem a sua fase bibliográfica, pois todas têm de ter a fundamentação 

teórica e a revisão da literatura”. Diante disso, fica claro o conceito de pesquisa bibliográfica, 

ressaltando suas características e sua utilidade no campo de pesquisa. Além disso, é relevante 

que se use esse tipo de pesquisa para a elaboração de trabalho com informações embasadas e 

fundamentadas por estudiosos da área. 

Com a pesquisa bibliográfica feita, temos as técnicas de pesquisa utilizadas para 

proceder com esta pesquisa. Severino (2016, p. 132) salienta: 

As técnicas são os procedimentos operacionais que servem de mediação prática para 

a realização das pesquisas. Como tais podem ser utilizadas em pesquisas conduzidas 

mediante diferentes metodologias e fundadas em diferentes epistemologias. Mas, 

obviamente, precisam ser compatíveis com os métodos adotados e com os 

paradigmas epistemológicos adotados.  
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Como é bem mencionado pelo autor, as técnicas são fundamentais para a 

concretização de uma pesquisa, ajuda na condução de sua realização.  

Os entrevistados desta pesquisa correspondem aos finalistas do curso de letras do 

Instituto de Natureza e Cultura- INC/BC, foram 10 (dez) participantes, sendo 8 do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino. Segundo informações obtidas pelo questionário, os discentes 

são de origem de Amaturá, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, 

Tabatinga e Tonantins, municípios os quais são pertencentes ao Alto Solimões.  A idade dos 

entrevistados corresponde de 21 A 33 anos.  

E como a pesquisa está enredada na aplicação de questionário, Gil (2006, p. 121) 

enfatiza: 

Pode-se definir questionário como técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.  

 

O questionário foi aplicado de forma remota pois estamos passando por um momento 

de pandemia devido ao COVID- 19. Assim, o questionário possuía 7 questões sendo 3 

objetivas e 4 subjetivas. Para o envio do questionário de imediato verificou-se a possibilidade 

de melhor recepção para com os entrevistados. Feito isso, os alunos que se dispuseram em 

atender em casa para receber o questionário, foi entregue em casa o questionário considerando 

as medidas de segurança.  

Aos demais alunos que não estavam neste município, foi enviado o arquivo por 

whatsApp, e assim, foi pedido que após o término, enviassem uma foto do questionário com 

as devidas respostas.  

 No que diz respeito às respostas, estas foram analisadas com base em pressupostos 

teóricos a fim de responder os objetivos propostos.  

Diante disso, as respostas dos participantes foram analisadas de maneira quali-

quantitativa. Para assim melhor demonstrar os resultados obtidos com a pesquisa. 

De início começamos pela pesquisa qualitativa, que para Gerhardt e Silveira (2009, 

p. 32) destacam: “A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais”. 

Como é bem exposto pelas autoras, a referida pesquisa preocupa-se em compreender 

e explicar as relações estabelecidas. E isso foi feito em primeiro momento, em que se buscou 

analisar as respostas e posteriormente interpretá-las seguindo por pressupostos teóricos.  
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Para isso, cada quadro utilizado nas discussões apresenta as respostas dos 

participantes seguindo com discussões conforme a interpretação de cada resposta.  

Feito isso, a cada discussões dos quadros, utilizou-se um gráfico corresponde as 

respostas dos entrevistados, onde mostrou-se as respostas de maneira organizada com base em 

similaridade nas respostas.  

Dito isso, utilizando o método quantitativo que segundo Prodanov (2013, p. 69): 

 

“Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e 

de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.)”. 

 

Em consonância com o autor, as organizações feitas nesta pesquisa foi possível 

apresentar de forma quantificável, transformando as respostas em porcentagens que 

ajudassem compreender melhor os resultados obtidos.  

Enfim, as duas abordagens apresentadas exercem uma cooperação mútua, onde cada 

qual complementa uma à outra a fim de facilitar a compreensão.  

 

3.1 O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA COMO O LOCAL DE OFERTA DO 

CURSO DE DUPLA LICENCIATURA EM LETRAS 

 

O Instituto de Natureza e Cultura- INC/BC, está localizado na Rua 1° de Maio, n° 

05, bairro colônia no município de Benjamin Constant- AM.  

O Conselho Universitário criou, através da resolução n° 024/2005/CONSUNI de 25 

de novembro de 2005, o Campus Universitário do Polo Alto Solimões, sediado no Município 

de Benjamin Constant, que posteriormente foi criada a Unidade Acadêmica Permanente de 

Benjamin Constant, que posteriormente foi denominada, conforme resolução n° 

027/2006/CONSUNI de 26 de outubro de 2006, de Instituto de Natureza e Cultura.  

A estrutura administrativa é composta por Direção, Coordenação Administrativa e 

Coordenação Acadêmica.Os cursos ofertados de graduação são: Curso de Graduação em 

Letras: Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Espanhola (Licenciatura dupla); 

Curso de Graduação em Pedagogia (Licenciatura); Curso de Graduação em Ciências Agrárias 

e do Ambiente (Licenciatura); Curso de Graduação em Antropologia (Bacharelado); Curso de 

Graduação em Administração (Bacharelado); Curso de Graduação em Artes Visuais 

(Licenciatura)- PARFOR. 
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A universidade dispõe de servidores e discentes, o corpo docente possui 69 

servidores, no campo técnico- administrativo em educação são 34, e os discentes em 

graduação são 1. 217.  

Portanto, os dados aqui mencionados estão de acordo com o portal de Ufam, 

disponível em https://www.ufam.edu.br/unidades-academicas/67-ufam-institucional/ufam-

unidades-academicas/ufam-interior/141-benjamin.html Acesso em 20 de junho de 2021. 

 

4   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo faz menção aos dados coletados durante a pesquisa, e para uma melhor 

discussão e interpretação utilizou-se teóricos renomados e bases legais. PCNs (2000), Pereira 

e Freitas (2012), Rivers (1975) e Souza (2017). Os dados aqui apresentados foram colhidos 

através de um questionário a partir do qual, posteriormente, foram feitas as interpretações 

desses dados. Dito isso, o questionário que norteou a análise buscou captar de forma 

proposital se, de fato, existe predileção linguística no curso de dupla licenciatura em letras.  
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A seguir, apresentamos as respostas dos participantes em relação à opção em cursar 

letras. 

Quadro 1: Respostas dos participantes referente a primeira pergunta. 

Fonte: Babilônia 2021 

 

Os motivos acima evidenciados pelos alunos nos mostram a verdadeira 

intencionalidade que levou cada discente a optar/preferir o curso de Letras. Em maior 

proporção, os alunos afirmaram que a escolha do curso se deu por terem algum tipo de 

afinidade com o curso. Outros mencionam algum tipo de incentivo por parte de um familiar e 

alguns confirmam que tiveram apenas curiosidade na área.  

Vale ressaltar a importância em cursar um curso de línguas, pois além de melhorar as 

relações com o exterior, melhora a compreensão da língua em sua funcionalidade.  

1. PERGUNTA: POR QUE VOCÊ DECIDIU CURSAR LETRAS? 

PARTICIPANTE A: “Decidi cursar porque gosto muito de língua Portuguesa e da 

Língua Espanhola”. 

PARTICIPANTE B: “Desde o ensino fundamental e médio tinha uma identificação com 

a Língua Portuguesa, e por isso minha escolha”. 

PARTICIPANTE C: “Por incentivo da minha mãe, também pela Língua Espanhola, o 

qual me identifica e gosta, etc”. 

PARTICIPANTE D: “Porque sempre quis ser professora e através desse curso posso 

conseguir alcançar esse sonho”. 

PARTICIPANTE E: “Sempre fui péssima na disciplina de português, mas decidi cursar 

por curiosidade e, por fim, acabei gostando”. 

PARTICIPANTE F: “Eu sempre gostei de ler, e o curso me proporcionaria diversas 

leituras e um estudo aprofundado da Língua Portuguesa e Espanhola”. 

PARTICIPANTE G: “Porque sempre gostei dessa área, e o fato de não disponibilizar 

de recursos financeiros para cursar um outro curso”. 

PARTICIPANTE H: “Eu pensava em cursar antropologia mas não conhecia muito o 

curso então fui para a área de Letras que eu mais me identificava”. 

PARTICIPANTE I: “Por causa da minha irmã, que estava cursando letras na Ufam de 

Benjamin Constant”. 

PARTICIPANTE J: “Porque foi algo que decidi quando trabalhei no MP, sei que 

precisava conhecer melhor as normas da Língua Portuguesa, seus elementos textuais e 

tudo acerca da Língua Portuguesa”. 
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Dito isso, é compreensível a escolha de muitos alunos pelo curso de Letras, embora 

que em alguns casos seja apenas curiosidade e/ou incentivo, estudar a própria língua e uma 

língua estrangeira é de extrema importância, pois acaba aperfeiçoando os saberes por eles já 

adquiridos, para que assim, possam ter uma interação mais proveitosa, já que vivemos em 

zona de fronteira e o contato com a LE muitas vezes se coaduna com realidade da maioria 

desses participantes. 

E para um melhor entendimento sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira, os 

PCNs (2000) evidenciam que: 

“A aprendizagem de uma língua estrangeira deve ser entendida como fonte de 

ampliação dos horizontes culturais que levam o aluno a refletir, pois conhecer outras 

culturas e outras formas de lidar com a realidade capacita o aluno a pensar não 

somente sobre a sua própria cultura mas lhe dar condições de confrontar 

semelhanças e diferenças entre a sua cultura em relação à outras culturas”. 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira causa um aumento cognitivo, que resulta em uma capacidade de refletir, conhecer, 

lidar e conhecer não somente a si mesmo como também o outro. E também, a capacidade em 

poder confrontar tais diferenças e semelhanças de maneira inigualável.  

Em seguida, temos um gráfico que representa de maneira geral as respostas dos 

participantes. Para isso, foram organizadas as respostas cujos enunciados possuíam alguma 

similaridade.  

                     

Gráfico 1: Respostas dos participantes agrupadas referente à primeira pergunta. 

Fonte: Babilônia 2021 

Os dados acima evidenciados nos mostram os percentuais quanto a escolha dos 

alunos pelo curso de letras. É claro que a afinidade pelo curso predomina nas respostas dos 

entrevistados. Outros motivos que acarretam na escolha foi identificado por incentivo e 

curiosidade.  

A seguir, temos as respostas dos participantes em relação à segunda questão.  
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 Quadro 02: Respostas dos participantes no que se refere às metodologias utilizadas pelos professores. 

Fonte: Babilônia 2021 

 

Quando perguntados sobre as metodologias do ensino da Língua Espanhola, de 

maneira geral, os alunos entrevistados negam a possibilidade de sentirem total dificuldade, ou 

seja, dos entrevistados, a metade afirma não sentir dificuldade e outra relata sentir um pouco 

de dificuldade. Tal percentual nos leva a refletir que os métodos utilizados no decorrer do 

curso têm sido parcialmente eficazes, ademais é preocupante que muitos discentes, todavia, 

não consigam cursar um curso de letras com metodologias que atendam às necessidades 

efetivas dos alunos. 

2. PERGUNTA: QUANTO ÀS METODOLOGIAS UTILIZADAS POR SEUS 

PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA, VOCÊ SENTE DIFICULDADE? 

         ( ) SIM  ( ) NÃO ( ) UM POUCO ( ) MUITA DIFICULDADE. COMENTE: 

PARTICIPANTE A: “Não. Referente as metodologias adotadas pelos professores não 

tive dificuldade, pois a língua espanhola didática e interessante”. 

PARTICIPANTE B: “Não. Acredito que todos foram impactantes e fundamentais para a 

minha aprendizagem”. 

PARTICIPANTE C: “Não. Acredito não tem muita dificuldade, porque me identifico com 

a disciplina, tanto escrita, quanto oral”. 

PARTICIPANTE D: “Um pouco. Algumas dificuldades na oralidade apenas”. 

PARTICIPANTE E: “Não. Com suas metodologias os conteúdos ficam mais simples e 

sucinto”. 

PARTICIPANTE F: “Um pouco. Pois as metodologias em grande parte das disciplinas 

ofertadas, foram superficiais”.  

PARTICIPANTE G: “Um pouco. O fato de alguns professores não ministrarem a aula 

em L. E. dificulta, pois esse é um dos momentos em que podemos praticar a língua”.  

PARTICIPANTE H: “Não. O curso teve suas falhas por falta de professores o que 

dificultou a aprendizagem e interação com a disciplina, geralmente a disciplina é só em 

sala de aula. A dificuldade é mais oral”. 

PARTICIPANTE I: “Um pouco. Na verdade iria dizer apenas no começo do curso. Com a 

mudança de professores a metodologia também mudou”. 

PARTICIPANTE J: “Um pouco. Porque sinto que os professores tinham que colocar nos 

alunos em atividade práticas, para assim melhorar a oralidade, que onde eu particularmente 

sinto mais dificuldade. Fico com medo de errar e acabo não praticando”.  
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E dentre as respostas dos participantes, o que mais chama a atenção nos enunciados 

dos alunos é a questão da oralidade, alguns descrevem que tal dificuldade é proveniente da 

fala. Isso talvez, porque alguns professores não adequam suas metodologias a essas 

necessidades.  

Outro fator que acaba interferindo nesse processo é a “vergonha” que muitos 

discentes sentem na hora de expressar-se na LE. Entretanto, não é somente o aluno que possui 

essa dificuldade na oralidade, alguns professores insistem em falar sua língua materna nas 

aulas de língua estrangeira, como bem foi mencionado por um dos participantes.  

A seguir, o gráfico mostra de maneira detalhada a divisão existente nas respostas dos 

participantes.  

 

                   

     Gráfico 2: Amostra das respostas dos participantes em relação à segunda pergunta. 

Fonte: Babilônia 2021 
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No proceder, seguimos com a análise das respostas dos participantes referentes à 

terceira pergunta, quanto a opção por uma das línguas ofertadas. Vejamos. 

   Quadro 3: Respostas dos participantes em relação à opção das línguas ofertadas. 

Fonte: Babilônia 2021  

 

 

Dentre as inúmeras questões discutidas no curso de Letras, existe a discussão 

referente à opção que muitos alunos adotam em relação ao ensino de línguas. Normalmente, o 

que mais se percebe no discurso de alguns colegas é que a maioria do alunado prefere a 

Língua Portuguesa ao invés da Língua Espanhola. Porém, é notável que tal informação já não 

se sustenta na sua maioria. Nota-se que os alunos aderem com mais facilidade à LE. Mesmo 

assim, vale ressaltar, todavia, que existe uma predileção linguística, porém é um percentual 

abaixo do que se esperava.  

Nota-se que um pouco mais da metade dos alunos entrevistados não optaria por uma 

única língua das duas ofertadas, e sim por ambas, português e espanhol.  

E como é bem exposto no gráfico prepondera a opção por ambas as línguas. 

 

3. PERGUNTA: ENTRE AS DUAS LÍNGUAS OFERTADAS, VOCÊ OPTARIA 

POR SOMENTE UMA? ( ) SIM. QUAL?___________( ) NÃO 

PARTICIPANTE A: “Não”.  

PARTICIPANTE B: “Sim. Português”. 

PARTICIPANTE C: “Não. Gosto das duas, ambas são essenciais”.  

PARTICIPANTE D: “Não”. 

PARTICIPANTE E: “Não”. 

PARTICIPANTE F: “Não”. 

PARTICIPANTE G: “Não”. 

PARTICIPANTE H: “Sim. Língua Portuguesa”. 

 PARTICIPANTE I: “Sim. Língua Portuguesa. Porque não tive muitas oportunidades de 

ter contato direto com a Língua Espanhola. Sinto muita dificuldade em dialogar nesse 

idioma”. 

PARTICIPANTE J: Sim. Língua Portuguesa”. 
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                     Gráfico 3: Resposta dos participantes em relação à terceira pergunta. 

                                                                  Fonte: Babilônia 2021 

 

É interessante destacar que a possibilidade dos alunos darem uma maior importância 

para a Língua Espanhola é bastante significativa, e isso nos mostra que com o passar dos anos 

essa língua vem conquistando seu espaço e cada vez mais sendo aceita pelo alunos. De fato, 

são estimativas boas, pois quanto mais as pessoas tiverem interesse pela LE, mais 

desenvolvida a comunidade será.  

E para uma melhor discussão acerca da predileção linguística dos alunos, seguimos 

com a questão que aborda a escolha em optar por outra língua estrangeira, além do espanhol. 

Sendo assim, temos as seguintes respostas. 

Quadro 4: Apresenta as respostas dos participantes em relação à quarta pergunta. 
Fonte: Babilônia 2021 

4. PERGUNTA: SE VOCÊ PUDESSE OPTAR POR OUTRA LÍNGUA 

ESTRANGEIRA, QUAL SERIA? 

PARTICIPANTE A: “Francês, acho a língua muito bonita”. 

PARTICIPANTE B: “Língua Espanhola”. 

PARTICIPANTE C: “Inglês, o qual é uma das disciplinas que gostaria aprender a falar 

e escrever”. 

PARTICIPANTE D: “Língua Inglesa”. 

PARTICIPANTE E: “Espanhol. Pelo simples fato de querer aprender mais sobre a 

Língua Espanhola”. 

PARTICIPANTE F: “Inglês”. 

PARTICIPANTE G: “Acredito que não estamos dando conta de duas, uma terceira 

complicaria mais, mas o inglês seria uma boa opção”.  

PARTICIPANTE H: “Inglês”. 

PARTICIPANTE I: “Inglês, porque é uma Língua de comunicação mundial. E 

atualmente o inglês tornou obrigatório na BNCC”. 

PARTICIPANTE J: “Inglês”.  
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Quanto à opção pela língua estrangeira, além do espanhol, foram citados o francês e 

o inglês. Percebe-se que na maior parte das respostas, o inglês prevalece como sendo a língua 

preferencial a ser estudada. 

 Porém, o que mais chama atenção nestes dados é que, apesar de cursarem espanhol 

no curso de graduação, alguns alunos não se sentem proficientes na língua espanhola e 

demonstram desejo de aprender o espanhol. Isso talvez porque na graduação não se almeja de 

fato o domínio pela língua.  

É raro encontrar alunos que realmente saem proficientes do curso de dupla 

licenciatura, talvez por esse motivo muitos se sentem inseguros ao ministrar/trabalhar na LE. 

A seguir, o gráfico apresenta as opções pela LE, além do espanhol. 

  

                                 

                                               Gráfico 4: Representa a opção por outra LE. 

                                                               Fonte: Babilônia 2021 
 

No gráfico acima, o inglês como LE tem um índice altíssimo, e só reforça a 

importância das línguas estrangeiras na amplitude de conhecimento que muitos discentes 

requerem para si. 

Logo, seguimos com a quinta pergunta no que diz respeito ao contato com a LE. 

Assim, o quadro a seguir representa as respostas dos participantes.  

5. PERGUNTA: FORA A UNIVERSIDADE, VOCÊ JÁ TEVE CONTATO 

COM A LÍNGUA ESTRANGEIRA? CASO FOR SIM, QUAL OU QUAIS? 

PARTICIPANTE A: “Sim, tive e tenho contato constante com a língua estrangeira fora 

a universidade, pois moramos na fronteira e é inevitável com a estrangeira, 

especificamente a língua espanhola”. 

PARTICIPANTE B: “Sim, na feira com a língua espanhola”. 
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Quadro 5: Evidencia as respostas dos participantes em relação ao contato com a LE. 
Fonte: Babilônia 2021 

 

 

É notório que muitos dos entrevistados já tenham tido algum tipo de contato com a 

língua estrangeira, além da universidade. Pois, apesar de alguns deles não residirem neste 

município que propriamente é rodeado por cidades estrangeiras, muitos desses alunos já 

tiveram a oportunidade de estudar a Língua Espanhola tanto no Ensino Fundamental como no 

Ensino Médio.  

 Porém, uma situação mais inusitada, é a resposta de um participante, o mesmo nega 

nunca ter tido contato com a LE, sendo que por lei o ensino de LE é obrigatório nos anos 

finais do E. Fundamental e recorrente no E. Médio. Ocorrência essa que nos leva a pensar se 

de fato o sistema brasileiro funciona para todos de maneira igualitária.  

Desse modo, o gráfico a seguir representa os resultados quanto ao contato da LE. E 

como bem podemos verificar, o espanhol prevalece como primeira língua estrangeira, por 

conseguinte temos o espanhol juntamente com inglês.  

 

PARTICIPANTE C: “Sim. Com o espanhol do Perú, também pelo fato de convivermos 

em fronteira com Peru e Colômbia mantemos com pessoas que falam ou são estrangeira”. 

PARTICIPANTE D: “Sim. Já tive contato com a Língua Espanhola apenas”. 

PARTICIPANTE E: “Não”. 

PARTICIPANTE F: “Sim. Minha família materna morou muitos anos na Colômbia, e eu 

sempre tive contato com a Língua Espanhola através deles”. 

PARTICIPANTE G: “No ensino fundamental eu tive contato com a Língua Inglesa e o 

Espanhol. Óbvio que o fato de viver numa região de fronteira, onde os países vizinhos são 

falantes da Língua Espanhola, facilita o contato e a aprendizagem da Língua”.  

PARTICIPANTE H: “Já sim, em Islândia, Peru e em Letícia na Colômbia”.  

PARTICIPANTE I: “Sim. Quando fui passear em Islândia e Colômbia”.  

PARTICIPANTE J: “Sim, o espanhol e o inglês”.  
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Gráfico 5: Mostra o contato com a LE. 

Fonte: Babilônia 2021 

 

Posteriormente, seguimos com a sexta pergunta que aborda sobre a maneira como 

são avaliadas a duas línguas do curso de letras. No caso, a Língua Portuguesa e a Língua 

6. PERGUNTA: COMO VOCÊ AVALIA A MANEIRA COMO AS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESPANHOLA FORAM AVALIADAS AO 

LONGO DO CURSO? 

 

PARTICIPANTE A: “Ao longo do curso as aulas de língua portuguesa e língua 

espanhola foram trabalhadas muitas das vezes bem didática”.  

PARTICIPANTE B: “Foram ótimas e essenciais”.  

PARTICIPANTE C: “Em relação a Língua Portuguesa as aulas foram excelentes, já em 

questão da Língua Espanhola creio que precisa melhorar muito no ensino”. 

PARTICIPANTE D: “Avalio as aulas de uma forma muito positiva pois tive ótimos 

professores”. 

PARTICIPANTE E: “Avalio de forma positiva. Todas as aulas foram importantes para 

o nosso crescimento na profissão e na vida”. 

PARTICIPANTE F: “As aulas de Língua Portuguesa foram melhores que as de Língua 

Espanhola”. 

PARTICIPANTE G: “Acredito que na medida do possível, foram bem trabalhadas, 

claro que há alguma dificuldade, que vem lá de início de nossas vidas de estudantes”. 

PARTICIPANTE H: “As aulas de Língua Portuguesa foram bem ministrada, tivemos 

bons professores, apesar das nossas dificuldades conseguimos superar. Enquanto a 

língua espanhola o primeiro período começou bem, melhorou para o quinto período com 

bons 
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Espanhola. 

Quadro 6: Apresenta a respostas dos participantes em relação à avaliação das duas línguas ofertadas. 
Fonte: Babilônia 2021 

 

A avaliação evidenciada pela maioria dos alunos considera as aulas como ótimas, 

excelentes e regulares. Alguns mencionaram que as aulas de Língua Portuguesa foram melhor 

trabalhadas em relação à Língua Espanhola, alguns citam a falta de proficiência de alguns dos 

docentes da Língua Espanhola. Outros relatam que a falta de professor na LE acabou 

prejudicando, pois não supria o aproveitamento no período regular. 

Observa-se, também, que muitos deles avaliam positivamente às línguas ofertadas. 

E para uma melhor representação das respostas, tudo que foi avaliado de maneira 

positiva foi colocado no gráfico como ótima, e tudo que foi considerado parcialmente bom, 

foi colocado como regular.  

Dito isso, como bem podemos perceber, de todos os entrevistados 50% acreditam 

que as aulas referentes a ambas as línguas estão sendo bem ministradas, e outra metade 

evidencia que ambas as disciplinas estão sendo ministradas de maneira regular. Nenhum dos 

participantes avaliou de maneira ruim ou péssima. 

 

professores que deram um impulso para a disciplina alavancar. Independente disso 

conseguimos aprender e ampliar o nosso conhecimento com os alunos e professores 

queridos para a conclusão do curso e qualidade na profissão”.  

PARTICIPANTE I: “As aulas ministradas em Língua Portuguesa foram ótimas, mas as 

de Língua Espanhola não foram bem. As aulas de Língua Espanhola não foram 

ministradas bem porque quase todos os professores não praticavam a Língua em sala de 

aula. Até porque eles também sentiam dificuldades em falar a Língua”. 

PARTICIPANTE J: “No meu ponto de vista, eu acredito que a Língua Portuguesa foi 

melhor trabalhada, não sei se é porque já conhecia, mais assim, penso que a Língua 

Espanhola foi um pouco prejudicada por falta de professor, foi poucas vezes que tinham 

professor para ministrar a aula no período normal. Quando tinha professor as aulas 

eram ministradas por parte tudo muito rápido, e por fim aprendi pouca coisa da 

gramática e da fonética”. 

 

      

    43 



 

                             
Gráfico 6: Apresenta a forma da avaliação feita pelos alunos no curso de leras. 

Fonte: Babilônia 2021 

 

Os índices acima evidenciados nos mostram que a avaliação realizada pelos 

entrevistados, deixa a desejar no que diz respeito à Língua Espanhola, vários foram os fatores 

que contribuíram para tal avaliação. Pois, a metade dos participantes tem queixa do que 

poderia ser melhorado e do que faltou no decorrer do curso.  

Para tanto, suprir as necessidades mencionadas pelos alunos é essencial para que eles 

possam ter um ensino de qualidade, e possam concluir o curso capacitados e preparados a fim 

de trabalhar ambas as línguas com segurança. 

Logo após, temos as respostas dos discentes que relatam o que poderia ser feito para 

melhorar a forma de como se trabalha o ensino de línguas no INC. 

 

7 PERGUNTA: NA SUA OPINIÃO, O QUE PODERIA SER FEITO PARA 

MELHORAR A FORMA COMO SE TRABALHA COM O ENSINO DE 

LÍNGUAS NO CURSO DE LETRAS DO INC? 

 

PARTICIPANTE A: “As aulas poderiam ser mais didáticas e interativas”. 

PARTICIPANTE B: “Com aulas mais motivadores e atrativas”. 

PARTICIPANTE C: “Acredito que deveriam trabalhar mais, a questão do bilinguismo, 

isto é, professores aptos a língua tanto na Língua Portuguesa, quanto na Língua 

Espanhola. Desenvolver mais o bilinguismo/ auxiliaria muito no ramo linguístico”.  

PARTICIPANTE D: “Acredito que as metodologias já são boas”.  

PARTICIPANTE E: “Talvez, aprofundar um pouco a mais no Ensino da gramática 

normativa”. 

PARTICIPANTE F: “Mais projetos que proporcionassem aos alunos um contato mais 

direto e profundo com pessoas nativas da língua. Que o curso propiciasse intercâmbios 

com países latinos americanos”. 
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Quadro 7:  Representa as sugestões dos alunos referente ao que poderia ser feito para melhorar o ensino de 

línguas no INC. 

Fonte: Babilônia 2021 

 

Dentre as possibilidades relatadas pelos estudantes, alguns deles enfatizam que as 

aulas poderiam ser mais didáticas e atrativas, ou seja, talvez alguns alunos se sentem 

desmotivados com os métodos utilizados, por isso sugerem uma maneira mais interativa que 

proporcione momentos mais dinâmicos. Assim, Souza (2017), faz menção em seu trabalho 

para Pereira e Freitas (2012, p. 3):  

 

Considera-se importante ao professor conhecer as possibilidades metodológicas 

que as tecnologias trazem para trabalhar o conteúdo, através de atividades 

criativas, de um processo de desenvolvimento consciente e reflexivo do 

conhecimento, usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com 

perspectiva transformadora da aprendizagem escolar.  

 

Diante disso, faz-se necessário o docente conhecer as mais diversas formas 

metodológicas para se trabalhar em sala de aula. Adequar-se às tecnologias é fundamental e 

ser criativo é essencial. Para que assim, se possa ter resultados propícios e uma aprendizagem 

mais significativa. 

Outra sugestão mencionada por um dos alunos foi o interesse por intercâmbio e 

projetos voltados para a Língua Espanhola. 

Em outro momento, os alunos relatam a possibilidade de contratação de mais 

professores nas aulas de LE, isso talvez devido à alta demanda de disciplinas sem professor. 

Além disso, sugerem que esses professores sejam nativos da Língua Espanhola.  

PARTICIPANTE G: “Acredito que fazer o laboratório de línguas funcionar já seria um 

ótimo começo. Temos um laboratório que não funciona”. 

PARTICIPANTE H: “Mais professores disponíveis para o decorrer do curso para que não 

atrase as disciplinas e a aprendizagem e mais acervos bibliográficos na nossa biblioteca 

universitária”.  

PARTICIPANTE I: “Contratar professores que estejam empenhados a ensinar e não ter 

medo de praticá-la em sala de aula. Ou até mesmo contratar professores que sua língua 

materna seja o espanhol. Como ocorreu em dois cursos de férias na Ufam de Benjamin 

Constant. Foram ministradas aulas por professoras nativas da Colômbia e tive oportunidade 

de ter um contato com a língua. Essas aulas eram maravilhosas”.  

PARTICIPANTE J: “Que tenha professor suficiente para atender a demanda de turmas do 

instituto, que revejam com mais calma o conteúdo a ser trabalhado nos períodos do curso”. 
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E como é bem mencionado por Souza (2017, p. 30).  

Para alguns estudantes, os professores nativos são um modelo de proficiência 

linguística a ser seguido, mas essa crença não faz parte da realidade de todos os 

alunos em formação. Vale a pena ressaltar que a língua não é só “bem falada” 

quando falada por um nativo, que não-nativos também conseguem ser 

proficientes na língua. 

 

É natural que a maioria dos discentes acreditem que o simples fato de o professor ser 

nativo da língua, o professor seja um modelo singular de proficiência, é um erro comum entre 

a maioria dos alunos. E como é bem explanado pela autora, não é somente os nativos da 

língua que conseguem ter essa proficiência, mas também quem não é nativo. 

Outra sugestão foi a utilização do laboratório de línguas. De fato o Instituto possui 

um, mas não faz uso. Dito isso, é muito importante que se faça uso de tal ferramenta pois 

contribui muito para processo de ensino-aprendizagem. 

E como Rivers (1975, p. 345), destaca:  

O laboratório pode ser extremamente valioso para o desenvolvimento da 

compreensão auditiva de materiais mais complicados: palestras, fala nativa rápida 

com diversidade de sotaques regionais, peças gravadas por atores profissionais, 

trilhas sonoras de filmes cuidadosamente selecionados, programas informativos de 

rádio e televisão, conversas telefônicas selecionadas.  

 

De acordo com o autor, várias são vantagens da utilização do laboratório de línguas. 

O desenvolvimento da compreensão auditiva é um exemplo, pois os alunos irão ouvir um 

acervo cuidadosamente selecionado na LE. E vale lembrar que, todo material selecionado 

passa por uma pré-avaliação.  

Por seguinte, o gráfico nos mostra de maneira associada às alternativas enunciadas 

pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Representa meios para melhorar o ensino de línguas no curso de Letras do INC. 

Fonte: Babilônia 2021 

      

    46 



 

Portanto, várias são as alternativas que podem melhorar o ensino no curso de letras. 

Dentre elas está o bilinguismo que partir da necessidade de ter professores fluentes em ambas 

às línguas, tanto na língua materna como na estrangeira. Outra sugestão enfatizada foi a 

questão de que as aulas fossem mais didáticas e interativas. 

Possibilidades como o ensino da gramática normativa, intercâmbios, laboratório de 

línguas, maior número de professores, maior acervo bibliográfico e professores com espanhol 

como língua nativa são essencialmente importantes para melhorar o curso de dupla 

licenciatura.  

E dentre todas as possibilidades destacadas, chama atenção a não utilização do 

laboratório de línguas, pois o instituto possui um e não utiliza.  Sendo que, ele poderia ser 

utilizado a fim de se ter uma aula diferenciada e prática.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O curso de dupla licenciatura em letras em uma localidade de tríplice-fronteira possui 

uma grande importância, ainda mais quando a LE a ser estudada é a língua espanhola. 

Digamos que é uma língua viva, pois faz parte do cotidiano de inúmeras pessoas que vivem 

nesta região. 

Ao fazermos menção ao curso, é possível conhecer algumas das percepções que os 

alunos trazem consigo, por isso, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a percepção dos 

acadêmicos do curso de licenciatura dupla em Letras do Instituto de Natureza e Cultura- 

INC/BC em relação ao ensino de línguas em ambiente acadêmico e seus desdobramentos na 

formação docente inicial. E como objetivos específicos foram: Investigar, a partir da 

aplicação de um questionário com questões objetivas e subjetivas quais seriam as razões que 

contribuem para que um aluno opte/prefira uma ou outra língua, sendo que o curso possibilita 

uma dupla licenciatura. Identificar nas respostas dos participantes da pesquisa os 

desdobramentos que a formação inicial acarreta na percepção dos acadêmicos quanto ao curso 

ofertado. E por último averiguar quais são as situações recorrentes nas respostas dos 

participantes da pesquisa, no que diz respeito à predileção ou não predileção deles em relação 

às línguas e suas respectivas literaturas ensinadas no curso de dupla licenciatura. 

Feita a análise, foi possível conhecer os reais motivos que acarretam e influenciam na 

escolha dos alunos em relação às línguas ofertadas. Quanto à escolha pelo curso foi possível 

perceber nas respostas que, a identificação e o incentivo são fatores que contribuem para a 
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escolha do curso. Em relação à formação dos educandos fica evidente que, todavia, o curso 

necessita de melhorias, mas em especial a Língua Espanhola. Isso talvez, devido à falta de 

acervos que ainda deixam a desejar. 

Os alunos evidenciam inúmeras questões que podem melhorar no curso, como a falta 

de professores de LE, mais acervos bibliográficos, intercâmbios, o uso do laboratório de 

línguas e outros.  De alguma maneira, esses fatores acabam prejudicando a formação dos 

alunos, sendo que muitos deles não irão se sentir capazes em lecionar as duas línguas.  

Diante disso, a questão que norteou a pesquisa foi: há uma predileção em relação ao 

ensino e aprendizado e futura atuação profissional dos acadêmicos do curso de Letras no que 

diz respeito à língua portuguesa e à língua espanhola?  

A referida predileção podemos compreender que a mesma está de maneira dividida, 

o que se percebe é que há uma vontade em trabalhar com ambas às línguas, porém o processo 

de formação interfere de maneira única, pois ainda não temos um curso que atenda 100% às 

necessidades dos alunos. Tanto é que, a LE é aderida pelos alunos com mais facilidade com 

base nos resultados desta pesquisa. 

Logo, as questões secundárias, foram:  quais seriam as razões que contribuem para 

que um aluno opte/prefira uma ou outra língua, sendo que o curso possibilita uma dupla 

licenciatura? Essa predileção, se houver, estaria ligada ao ensino de línguas no âmbito 

acadêmico? Ou à autoavaliação quanto ao próprio desenvolvimento/aperfeiçoamento em uma 

ou outra língua?  

Várias são as questões que evidenciam uma predileção pelas línguas ofertadas, mas 

cada qual com suas particularidades. No caso da língua portuguesa ser a língua materna da 

maioria dos alunos, é provável que eles tenham maior confiança em trabalhar com ela.  

Já no caso da língua espanhola o processo de formação é muito importante, pois 

aprender formas gramaticais, estrutura, pronúncia são processos que requerem um pouco mais 

de atenção e dedicação.  

E como ambas estão em um único curso, a probabilidade de os alunos preferirem a 

língua portuguesa era o mais provável, porém, como nos mostra os resultados em relação a 

pergunta que alude a predileção por uma delas, a maioria dos alunos optou por ambas as 

línguas.  

Por esse motivo, constata-se que existe a predileção linguística, porém, de maneira 

parcial. É evidente que os alunos demonstram interesse pela LE, e isso implica diretamente na 

resolução dos itens destacados por eles, que partir de melhorias internas e externas à sala aula. 

Portanto, com os resultados desta pesquisa é possível levantar discussões para 
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melhoraria do curso de dupla licenciatura em letras. Sabemos que o processo de formação não 

é nada fácil, e que pesquisas como essas abrem caminhos para novas pesquisas, o que de fato 

seria interessante. Enfim, as discussões apresentadas neste trabalho buscou-se fundamentar 

em bases teóricas a fim de refletir sobre o tema pesquisado.  
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Apêndice A - Questionário 

 

Nome: 

Idade:                                                         Gênero: 

Curso:                                                         Período: 

Município: 

 

 

1) Por que você decidiu cursar Letras? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Quanto às metodologias utilizadas por seus professores de língua espanhola, você 

sente dificuldade? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Um pouco ( ) Muita dificuldade.  

Comente: 

 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Entre as duas línguas ofertadas, você optaria por somente uma?  

( ) Sim. Qual? _____________________________________  ( ) Não  

 

4) Se você pudesse optar por outra língua estrangeira, qual seria? 

________________________________________________________________________ 

 

5) Fora a universidade, você já teve contato com a língua estrangeira? Caso for sim, 

qual ou quais? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6) Como você avalia a maneira como as aulas de língua portuguesa e língua espanhola 

foram trabalhadas ao longo do Curso? 

 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7) Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a forma como se trabalha com 

o ensino de línguas no curso de Letras do INC? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

      

    53 


