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PREFÁCIO 

 

 

 

A Língua Espanhola é uma das línguas mais estudadas na atualidade. De acordo com dados do 

Instituto Cervantes (2010), é a segunda língua com maior número de falantes nativos e o segundo idioma 

de comunicação internacional.  É a língua oficial de 21 países, e aproximadamente 450 milhões de pessoas 

a têm como língua materna, como segunda língua ou ainda como língua estrangeira. Segundo Moreno 

Fernández (2000, 2010), a Língua Espanhola é a língua oficial da ONU e de todos os organismos ligados 

às Nações Unidas. 

A implantação do Mercosul proporcionou uma considerável expansão no uso do Espanhol em 

nosso país. Aumentou a demanda para a aprendizagem desta língua e, como consequência, houve a 

necessidade de professores e de materiais didáticos para atender a esse novo mercado. A partir da 

aprovação e da sanção da lei nº 11.161/05, de autoria do deputado federal Átila Lira, que torna obrigatória 

a oferta da Língua Espanhola nas escolas públicas e privadas de Ensino Médio, o ensino de Espanhol vem 

ganhando espaço no cenário nacional. Dessa forma, tem havido concursos em diversas universidades para 

professores de Espanhol (língua e literatura) e surgiram cursos novos de Letras/Espanhol. Essa nova 

realidade tem fomentado, também, a expansão de pesquisas no âmbito dessa língua, nas diversas 

universidades brasileiras. 

Nesse contexto, é com imensa satisfação que escrevo o prefácio desta obra, um livro cujos artigos 

constituem uma pequena amostra de alguns dos muitos trabalhos desenvolvidos por estudantes e 

professores da habilitação de Letras-Espanhol da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), no Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), na cidade de Pau dos 

Ferros, no alto-oeste potiguar. Com grande alegria e com muito orgulho, posso afirmar que alguns dos 

autores que participam deste livro foram meus alunos durante minha estada como professor, neste campus. 

Esta coletânea reúne artigos oriundos de pesquisas realizadas na área de Espanhol, em seus 

diversos campos: Gênero, Discurso, Ensino de línguas, Análise e descrição linguística, Novas tecnologias, 

Letramento e Literatura, que convergem na preocupação de seus autores de oferecer contribuições de 

ordem teórico-prática que tenham repercussão não só entre os pesquisadores no meio acadêmico, mas, 

principalmente, entre os professores de Língua Espanhola. 

No primeiro capítulo, intitulado Funções morfossintáticas do "se" no espanhol contemporâneo da imprensa 

espanhola: descrição e análise linguística, as autoras Kelly Cristina Magalhães Gomes e Tatiana Lourenço de 

Carvalho analisam as funções morfossintáticas da partícula “se” encontradas em textos de opinião da 

imprensa espanhola divulgados nas versões on-line dos jornais El mundo e El país. Para o corpus da pesquisa, 

foram coletados 30 textos em julho de 2012 e selecionados os quatro textos que mais apresentaram a 

partícula “se”, sendo dois textos de cada jornal. 

O segundo capítulo, cujo título é Descrição dos núcleos central e periférico da representação social sobre a 

língua espanhola de alunos iniciantes da graduação em Letras-Espanhol da UERN/CAMEAM: um estudo aplicado, é 
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de autoria de Abilene Paiva da Costa Lima e Lucineudo Machado Irineu. Os autores investigam a 

constituição do núcleo central e dos elementos periféricos da representação social (doravante RS) dos 

alunos iniciantes da graduação em Letras/Espanhol da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), mais especificamente do Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), 

sobre a Língua Espanhola. 

O capítulo seguinte, Discutindo representação social: a imagem de alunos iniciantes do curso de Letras 

(Espanhol) sobre a língua espanhola, trata-se de uma pesquisa também em representações sociais nos semestres 

iniciais do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN e direciona-se ao estudo da representação de 

alunos iniciantes do curso de Letras/Espanhol sobre a língua que os sujeitos investigados estudam. Para 

tanto, os autores Mikaeli Cristina Macêdo Costa e Lucineudo Machado Irineu analisam, através de dados 

coletados por meio da aplicação de questionários, os elementos temáticos que os sujeitos em análise 

atribuem à Língua espanhola com o intuito de compreender a construção da RS destes alunos em relação 

a esse idioma.  

O quarto capítulo, intitulado Análise de artigos de opinião de estudantes de língua espanhola sob o viés 

funcionalista: plano discursivo, figura e fundo, é de autoria de Telma Patrícia Nunes Chagas Almeida e Rosângela 

Maria Bessa Vidal, pesquisadoras que analisam as dificuldades existentes na escrita de artigos de opinião 

produzidos por alunos do 5º período do Curso de Letras com Habilitação em Língua Espanhola da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) sob o viés funcionalista: plano discursivo, 

figura e fundo. Esta pesquisa está centrada no processo de distribuição da informação no contínuo do 

discurso, em produções escritas, a partir de um pressuposto teórico dinâmico, em que uma categoria 

(figura) depende da outra (fundo) para estruturar e moldurar o que aparece no plano discursivo. 

No quinto capítulo, Análise de atividades didáticas em livro de espanhol à luz do letramento digital, as 

autoras Maria Zildarlene da Silva e Tatiana Lourenço de Carvalho analisam propostas de atividades 

envolvendo o letramento digital em dois volumes da coleção “Nuevo Chicos y Chicas”, versão brasileira 

(2007), com o objetivo de verificar e identificar atividades didáticas que levem o educando a fazer uso da 

internet no próprio ambiente virtual. Para a análise das propostas, foram utilizados os seguintes critérios: 

observar em que medida esses livros didáticos trazem atividades envolvendo o letramento digital, verificar 

se as propostas dos dois exemplares favorecem práticas letradas, que levem o aluno ao próprio ambiente 

virtual e sugerir, se preciso for, mudanças que possam promover esta habilidade. Os resultados apontam 

para o início de uma fecunda discussão sobre letramento digital nos materiais didáticos de Espanhol. 

O sexto capítulo, intitulado A interferência do Português/LM no processo de aprendizagem de 

Espanhol/LE: análise e dificuldades de alunos no uso do léxico, de autoria de Maria Silvaneide Leite Gomes e 

Tatiana Lourenço de Carvalho, tematiza a interferência da LM no processo de aprendizagem do E/LE, 

analisando dificuldades de alunos de Letras/Espanhol no uso do léxico. Foram examinados erros lexicais 

observando, neles, como ocorre a interferência. Outro foco importante neste trabalho é a análise do modo 

como o uso inadequado de elementos lexicais afeta a comunicação em língua estrangeira, em decorrência 

da fossilização de equívocos cometidos pelos sujeitos no uso da língua. 
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O capítulo a seguir, É possível aprender espanhol pelo facebook? Uma análise de postagens realizadas nos 

grupos “aprender español” e “hispanistas por el mundo” é resultado de uma pesquisa realizada em dois grupos do 

Facebook: “Aprender español” e “Hispanistas por el mundo”. A pesquisa ocorreu em 2012, e as 

observações para a coleta dos dados foram feitas durante um mês. Neste estudo, as autoras Mikelly 

Meireles de Fontes Silva e Tatiana Lourenço de Carvalho objetivam analisar se as interações realizadas 

pelos usuários desses dois grupos contribuem para a aprendizagem da Língua Espanhola.  

O capítulo oito, O uso das imagens como ferramenta para o ensino de espanhol como língua estrangeira nas 

séries iniciais dos ensinos fundamental e médio, consiste em um estudo que objetiva refletir acerca da utilização de 

descrição de imagens como ferramentas didáticas no ensino de Espanhol como Língua Estrangeira, nas 

séries iniciais. Tal trabalho é de cunho descritivo e qualitativo, pois toma como objeto de análise atividades 

desenvolvidas em sala de aula para, em seguida, identificar a usabilidade das imagens no processo de 

ensino e aprendizagem de E/LE. Para tanto, as autoras Aline Rafaella Costa Marques Silva e Edilene 

Rodrigues Barbosa utilizaram atividades relacionadas ao mangá e à descrição de suas imagens.  

O nono capítulo, intitulado O uso de legendas como suporte para a compreensão leitora no ensino e 

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira, é de autoria de Felipe Roberto Araújo e Edilene Rodrigues 

Barbosa. Os autores procuram verificar se a legenda contribui e de que maneira contribui para o processo 

de ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira, encarando a legenda como suporte para a 

compreensão leitora. 

Já no décimo capítulo, Letramento crítico nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(OCNEM): uma leitura introdutória, os autores Francisca Aline Lopes Cajé e Lucineudo Machado Irineu 

analisam as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, especificamente no tocante ao 

ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (doravante E/LE), considerando o letramento crítico como 

abordagem didática para o ensino deste idioma no Brasil. O estudo partiu da análise textual das OCNEM 

(BRASIL, 2006), desde um recorte deste documento oficial de ensino, a partir da seleção de alguns 

fragmentos que serviram de corpus para a pesquisa. 

No capítulo onze, Literatura e cinema: análise do conto e do filme La lengua de las mariposas sob o foco do 

dialogismo bakhtiniano, as autoras Ana Cristina da Silva Fontes e Edilene Rodrigues Barbosa  brindam aos 

leitores com uma análise dialógica da transposição das personagens Moncho e Don Gregorio para o 

cinema. O dialogismo foi analisado tendo por corpora o filme “La lengua de las mariposas” e o conto “La 

lengua de las mariposas”, este último extraído do livro ¿Qué me quieres amor? de Manuel Rivas (1995).  

A obra é fechada com o capítulo A construção da identidade feminina em Cien años de soledad: uma análise 

da personagem Úrsula, de José Lindomar da Silva e Manoel Freire Rodrigues, que versa sobre a construção 

da identidade feminina, em Cien años de soledad, a partir da personagem Úrsula, observando a forma como 

esta é apresentada na literatura hispano-americana contemporânea, por intermédio de sua representação 

sócio-histórico-cultural na cidade fictícia de Macondo. A construção da identidade feminina é uma questão 

que tem despertado muito interesse no universo acadêmico, no que tange às inquietações e manifestações 

da mulher no cenário social. 
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A partir do que foi exposto, parabenizo aos professores, organizadores dessa obra de relevância 

para a área do Espanhol, especialmente no âmbito da UERN/CAMEM, e aos articulistas (alunos e 

professores) pela relevância das pesquisas reportadas na coletânea, considerando-se: a) o mérito 

acadêmico, uma vez que os trabalhos trazem reflexões, indagações e análises relevantes para a área de 

Língua Espanhola e das Literaturas Hispânicas; b) a organização de todas as seções e subseções que 

compõem os capítulos desta obra; c) a metodologia que evidencia claramente para o leitor todas as etapas 

das pesquisas relatadas, bem como seus procedimentos de execução; e d) a utilização de referências 

bibliográficas clássicas e atualizadas, todas pertinentes aos propósitos de cada pesquisa.  

 

 

                                                                             

                Fortaleza, 22 de abril de 2013. 

                                                                                                 Valdecy de Oliveira Pontes  

(Universidade Federal do Ceará / UFC) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

É com muito orgulho e satisfação que entregamos à sociedade a obra Espanhol na Universidade: 

pesquisas em língua e em literatura, um panorama dos estudos mais recentes desenvolvidos no Curso de Letras 

(Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), mais especificamente do Campus Avançado “Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), situado na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. 

Com o objetivo de incentivar a divulgação da produção acadêmica de alunos concludentes da 

graduação em Letras (Espanhol), futuros professores-pesquisadores de/em língua espanhola e em 

literaturas hispânicas, a presente obra evidencia um movimento crescente nas universidades brasileiras: a 

escrita colaborativa, resultado do diálogo (em termos bakhtinianos) entre orientadores e orientandos, juntos, 

nos processos de construção de seus objetos e execução de suas pesquisas. 

Os autores do livro são alunos recém-graduados em Letras (Língua Espanhola e suas respectivas 

Literaturas) e professores do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) e do Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV) do CAMEAM/UERN. Os discentes, em coautoria com seus professores orientadores, 

discursam nos capítulos da obra em questão sobre a língua espanhola e a literatura hispânica com o 

objetivo maior de produzir conhecimentos nas áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

Letramentos, Interação Linguística, Tradução, Semiótica, Narrativa Literária, Representações Sociais e 

Análise Linguística e do Discurso. 

Nesta coletânea de artigos acadêmicos, os cinco coautores são doutores e/ou mestres em Letras, 

Linguística, Linguística Aplicada, Teoria e História Literária e/ou Estudos da Linguagem (Literatura 

Comparada). A professora Tatiana Carvalho atua na área de Língua Espanhola com ênfase no ensino 

deste idioma associado às novas tecnologias e à educação a distância (EaD). Lucineudo Irineu dedica-se à 

Análise do Discurso Crítica e à Linguística Textual, em interface. Rosângela Vidal debruça-se nos Estudos 

da Linguagem e Interação, assim como nos estudos de Práticas Formativas dos docentes do curso de 

Letras, em perspectiva funcionalista. Já Edilene Barbosa volta-se para os estudos da Tradução e Semiótica 

com aplicação no ensino de Língua Espanhola. Por fim, Manoel Rodrigues dedica-se aos estudos da 

Literatura atuando sobre a Narrativa e sobre Representações Sociais.  

A coletânea de artigos apresentada em Espanhol na Universidade: pesquisas em língua e em literatura é 

um retrato do que se vem desenvolvendo no âmbito acadêmico da graduação em Letras (Espanhol) da 

UERN. A proposta da elaboração deste livro objetiva tornar públicos os estudos desenvolvidos durante a 

fase final, dos dois últimos semestres, de um curso de Licenciatura de quatro anos, na ocasião da 

realização das pesquisas de monografias dos trabalhos de conclusão do curso (TCC). 

Com a apresentação dos resultados desses estudos, em forma de artigo nos capítulos do 

presente livro, esperamos que a obra sirva de instrumento catalisador para novos trabalhos de socialização 
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do conhecimento de pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico universitário por alunos de graduação, 

não só do curso de Letras (Espanhol) do CAMEAM/UERN, mas de diversos e vários contextos 

universitários. Objetivamos, também, que a obra sirva de incentivo para a produção científica cada vez 

mais voltada para a sociedade e que retorne a esta os resultados alcançados para a solução de problemas, 

no caso específico dos trabalhos aqui apresentados, relacionados ao ensino e estudos mais aprofundados 

da língua espanhola e da literatura hispânica em nosso país, o que evidencia e evidenciará o crescente 

panorama de pesquisas em língua estrangeira, especialmente da língua castelhana, no Brasil e na atualidade.   

 

 

 

Pau dos Ferros, 26 de abril de 2013. 

Os organizadores 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN) 
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FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS DO “SE” NO ESPANHOL CONTEMPORÂNEO DA 
IMPRENSA ESPANHOLA: DESCRIÇÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICA1 

 
 

Kelly Cristina Magalhães Gomes 
Tatiana Lourenço de Carvalho 

  
 
Considerações iniciais 
 

Essa pesquisa fundamenta-se na análise e na descrição das funções da partícula “se” em textos 

que circulam na imprensa espanhola. O corpus da investigação é composto de artigos de opinião de dois 

jornais de grande circulação na Espanha, publicados em suas versões online, El país2 e El mundo3.   

Os usos do “se” são fenômenos bastante complexos da gramática espanhola, por isso 

reconhecemos a importância desse assunto para professores e estudantes da língua espanhola, pois tendo 

o “se” uma grande variedade de funções, é comum ocorrer dúvidas e, por conseguinte, uso equivocado 

dessas partículas. Nessa perspectiva, Taibo (2006, p. 01) argumenta que:  

                                                     
Sem dúvidas, a análise e a descrição das distintas construções com se é um dos 
temas mais complicados da gramática espanhola, já que a presença desta 
partícula tem tanto efeitos sintáticos como também semânticos e pragmáticos. 
Logo, os estudos dedicados à classificação, delimitação e caracterização destas 
construções são numerosos e também diferentes quanto à exaustividade e ao 
grau de detalhe dos mesmos4. 

 
Assim, asseguramos que as múltiplas funções do “se” podem ocasionar ambiguidades tanto em 

aspecto semânticos como sintáticos. Por isso, faz-se necessário um estudo detalhado sobre essas funções. 

Um exemplo prático disso pode ser encontrado nas funções do “se” recíproco e do “se” reflexivo, em que 

ambos são variantes de um mesmo fenômeno e podem também desempenhar a mesma função sintática.   

Nosso interesse em desenvolver este trabalho surgiu a partir de aulas por nós ministradas para 

alunos de um curso de extensão do Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários (NELL) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na disciplina de Língua Espanhola II. Na ocasião, 

observamos a dificuldade dos estudantes em diferenciar os usos do “se” em aspectos fundamentais como 

                                                 
1 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “As funções morfossintáticas do „se‟ no espanhol 
contemporâneo da imprensa espanhola: descrição e análise linguísticas”, sob a orientação da professora Ms. Tatiana Lourenço de 
Carvalho (DLE/UERN). 
2 El País é um jornal espanhol fundado em 4 de maio de 1976 (no período posterior à morte de Francisco Franco e inicial da 
abertura política) de propriedade do Grupo PRISA. Com uma média de 457.675 exemplares diários, é o jornal não-desportivo de 
maior tiragem da Espanha. Sua sede fica em Madri, e conta com escritórios nas principais cidades espanholas (Barcelona, Sevilha, 
Valência, Bilbao, entre outras) e tem diferentes edições para cada região do país (a mais recente a ser criada foi a da Galiza), com 
conteúdos em galego, catalão e euskera. Informações disponíveis em: http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs_(Espanha). 
Acesso em: 20/07/2012. 
3 El Mundo del Siglo XXI, mais conhecido apenas como El Mundo, é, em tiragem, o segundo maior jornal da Espanha. Foi 
fundado em 23 de Outubro de 1989, por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga e Juan González.  Informações 
disponíveis em: http://pt.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espanha). Acesso em: 20/07/2012. 
4 Todas as traduções presentes neste artigo são de nossa autoria: Sin lugar a dudas, el análisis y la descripción 
de las distintas construcciones con se es uno de los temas más complicados de la gramática del español, ya que la 
presencia de este clítico tiene tanto efectos sintácticos como también semánticos e incluso pragmáticos. De hecho, 
los estudios dedicados a la clasificación, delimitación y caracterización de estas construcciones son numerosos y 
también diferentes en cuanto a la exhaustividad y al grado de detalle de los mismos. (TAIBO, 2006, p.01) 
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o “se” reflexivo. Esse fato específico nos motivou ao desenvolvimento dessa pesquisa, pois levando em 

consideração as várias funções apresentadas pelo “se”, acreditamos que uma análise sobre o tema poderia 

colaborar para um melhor entendimento desses usos, bem como nossa atuação como docente. 

No decorrer da realização desse trabalho, pudemos observar a grande dificuldade que um 

estudante estrangeiro pode ter para aprender as funções e classificações do “se”, pois essa partícula 

apresenta distintos usos que dependem muito do contexto linguístico. Além disso, as classificações do 

“se”, dá-se, tanto no aspecto semântico como sintático de uma oração. Esperamos, portanto, que esse 

trabalho contribua tanto para professores como para alunos que encontram dificuldades nos usos dessa 

partícula.  

 

Breve discussão sobre o “se” 

  
Pretendemos, nesta seção, mostrar, resumidamente, como o estudante poderá recorrer a 

diferentes gramáticas para compreender as funções da partícula “se”. Contudo, aqui nos interessa apenas 

destacar as regras gramaticais e descrição destas que são pertinentes para o estudo do “se”. Desse modo, 

começamos pela gramática normativa. O conhecimento normativo de uma língua se faz necessário porque 

se constitui como uma competência comunicativa, especificamente denominada de competência 

gramatical. Esses termos foram desenvolvidos pelo norte-americano Dell Hymes e conforme Oliveira 

(2007, p. 05): 

       
Competência gramatical é o conhecimento que um falante-ouvinte possui sobre 
as regras e as características dessa língua (i.e. a sintaxe, a morfologia, a 
pronúncia, o vocabulário e a grafia) somado às suas habilidades na utilização 
desse conhecimento para entender e expressar corretamente o significado literal 
de enunciados. Percebe-se que esta competência corresponde, em parte, ao 
conceito de competência linguística proposto por Chomsky, o qual não inclui a 
ideia de habilidade.  

                                               
 

Podemos dizer então, que a competência gramatical faz parte de um conjunto de competências 

comunicativas, sendo todas necessárias para que haja uma aprendizagem e uso significativo de uma língua, 

visto que essas competências vão além do conhecimento lexical e gramatical. Tendo em vista, que a 

competência gramatical é somente uma das competências necessárias para a aprendizagem de uma língua, 

afirmamos que o domínio somente dessa competência não garantirá a comunicação.  

No tocante ao tema, objeto de estudo neste trabalho, a partícula “se”, vejamos o que diz a 

gramática normativa, a partir de Peris (2006, p. 04):  

 
[…] o ensino do pronome SE e a força com que se impõe ao estudante de 
E/LE obriga especialmente a uma reconsideração das relações entre a 
gramática e o vocabulário. Um nativo, por exemplo, pode ter certa consciência 
do parentesco existente entre acordar (fazer um acordo) e acordarse (lembrar-se 
de algo), mas não o percebe em nenhum momento; enquanto, para um 
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estrangeiro, o fato do pronome SE ter um efeito tão radical sobre o significado 
do verbo é um mistério.5  

 
Sendo assim, acreditamos que a gramática normativa deve ser mostrada de maneira funcional, na 

qual os alunos possam usá-la em um contexto real da língua. Souza (2010, p. 40 apud ANTUNES 2007, p. 

44) argumenta que “há que se considerar que língua e gramática não se equivalem e, por isso, o ensino de 

línguas não pode constituir-se apenas de lições de gramática”. Por isso, a necessidade de mostrar ao 

estudante de E/LE a gramática de maneira prática, para que este não tenha dificuldades ao produzir textos 

orais ou escritos ao se depararem com verbos como os já citados acordar e acordarse, ou quando a situação 

exigir o uso da norma-padrão. Sendo assim, o estudante deverá buscar na gramática normativa regras e 

exemplos que expliquem essa distinção entre os dois verbos levando em consideração os diferentes 

valores da partícula “se”. 

Ao contrário da gramática normativa, a descritiva mostra as regras que são adotadas pelos 

falantes, não as regras que são impostas a eles. Desse modo, para a gramática normativa, regra significa 

norma, lei a ser seguida, e para a gramática descritiva, regra significa operação de funcionamento 

linguístico. O professor e o estudante de E/LE, poderá recorrer a esta para verificar diferentes exemplos 

de descrição do uso do “se”. Torrego (2007), por exemplo, descreve as funções do “se” em diferentes 

categorias: “se” reflexivo, recíproco e valores gramaticais do “se”.  

A gramática teórica está relacionada à gramática descritiva, pois esta última utiliza os aportes das 

gramáticas teóricas para embasar sua descrição. Logo, o estudante de língua espanhola poderá recorrer aos 

diferentes modelos de descrição da partícula “se” os quais tratam os teóricos da gramática. Peris (2006), 

por exemplo, em seu artigo “El pronombre “se” en la gramática de español para extranjeros: entre el vocabulario y la 

gramática”, recorre a diferentes aportes teóricos para descrever os usos do “se”.  

Em conclusão, reafirmamos que a partícula “se” tem valores e usos diferentes e em alguns casos 

ambíguos, como é o caso do “se” reflexivo e recíproco que abordaremos na seção seguinte. As gramáticas 

aqui mencionadas são de grande valor para o conhecimento do “se”, pois cada uma delas trata dos 

aspectos linguísticos de maneira diferenciada que vai desde regras a situações de uso real da língua.  

 

Classificações das funções e usos da partícula “se” 

 
Viemos, por meio desta seção, apresentar, de forma resumida, as definições a respeito das 

funções da partícula “se”, a partir de aportes teóricos de autores como Torrego (2007), Milani (2006) e 

Milani et al. (2005). Apresentaremos, no quadro que se segue, as seguintes funções de “se”: Valor reflexivo 

e recíproco, como partícula de pasivas reflejas, impersonal, como componente de um verbo pronominal, de 

involuntariedad, dativo, variante de “le” e “les” e a chamada voz media.  

                                                 
5 […]  la enseñanza del pronombre SE – la fuerza con que la forma se le impone al estudiante de ELE obliga especialmente a una 
reconsideración de las relaciones entre la gramática y el vocabulario. Un nativo, por ejemplo, puede tener una lejana conciencia del 
parentesco existente entre acordar (tomar un acuerdo) y acordarse (rememorar algo), pero no se lo plantea en ningún momento; 
mientras que, para un extranjero, que el pronombre SE pueda tener un efecto tan radical sobre el significado del verbo es un 
misterio. (PERIS, 2006, p.04). 
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Nº Função Descrição Exemplos 

1 “Se” reflexivo Nas orações reflexivas o sujeito e o 
pronome complemento, têm como 
referente o próprio sujeito que pratica e 
recebe a ação. 

Pedro “se” lava las manos. 

2 “Se” recíproco Nas orações recíprocas o “se” tem como 
referente duas ou mais pessoas que realizam 
e recebem a ação mutuamente. 

María y José se miran. 

3 “Se” partícula de 
pasiva refleja 

As pasivas reflexas caracterizam-se por 
expressar a ação verbal em que o sujeito 
não é o agente e sim o receptor da ação. 

“Se” oyen rumores de 
nueva huelga. 

4 “Se” impersonal Nas orações impersonales o sujeito paciente é 
indeterminado, ou não está expresso, ou 
não se pode subentendê-lo. 

No “se” vive muy bien en 

esta ciudad. 

5 “Se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O pronome “se” se junta a um verbo já 
existente para dar-lhe outro significado. O 
“se” forma parte do lexema verbal e não 
cumpre função sintática. 

Él se arrependió de las 
palabras que dijo. – verbo 
arrependirse. 

6 “Se” de 

involuntariedad 

A partícula “se” enfatiza que o sujeito 
participa da ação, mas de maneira 
involuntária. 

“Se” me rompió el 

ordenador. 

7 “Se” dativo O “se” dativo pode ser eiminado da oração 
sem que afete no sentido lógico da oração. 

Pedro (se) comió todos los 

bocadillos. 

8 “Se” variante de “le” 

e “les” 

O “se” aparece como substituto dos 
complementos “le” e “les” para evitar a 
cacofonía, quando antecedem os pronomes 
“lo”, “la”, “los” e “las”. E cumpre a função 
de complemento indireto na oração. 

Escribí una carta a María – 

“Se” la escribí. 

9 “Se” de voz media O “se” indica que algo ocorreu com o 
sujeito da oração. Trata-se de uma 
construção semântica semelhante a voz 
passiva. 

Los cristales “se” han roto. 

Quadro 01 – Síntese das funções do “se” conforme Torrego (2007), Milani (2006) e Milani et al. (2005). 

 

Metodologia e análise dos dados  

 

Caracterizamos essa pesquisa como descritiva, uma vez que analisa amostras linguísticas de dois 

jornais online da imprensa espanhola, El país e El mundo. Desenvolvemos um trabalho de descrição e 

análise de maneira direta e objetiva, sendo estes aspectos fundamentais em uma pesquisa descritiva, na 

qual “os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles” (ANDRADE, 2010, p. 112).  

Quanto à natureza dessa pesquisa, trata-se de uma investigação qualitativa. Foram observados 

registros precisos e detalhados das funções morfossintáticas do “se” em quatro artigos de opinião, dois de 

cada jornal. Para a análise do corpus coletado, apresentaremos, a seguir, quadros expondo separadamente os 

enunciados que apresentam a partícula “se” e as funções que esta desempenha nas frases retiradas de cada 

um dos artigos de opinião.  
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Com relação ao quadro e aos procedimentos para análise, exibiremos nas primeiras colunas os 

enunciados dos textos que apresentam o “se” destacado, em negrito, por nós. Na segunda coluna, 

identificaremos as funções morfossintáticas do “se”. Na terceira, mostraremos nossas interpretações 

semânticas dos enunciados e, por fim, na última coluna, tecemos algumas considerações referentes ao uso 

do “se” e, em alguns casos, apresentaremos exemplos adicionais para um melhor entendimento do 

assunto.   

Observemos a seguir o quadro referente ao primeiro texto, intitulado “Se” llama Soseki y es de 

Soria do jornal El mundo. Identificamos nesse texto somente a função do “se” como componente de um 

verbo pronominal nas únicas cinco ocorrências do “se” no texto. 

 

    Enunciados    Funções do “se” Semântica Considerações analíticas 

Se llama Soseki y es de 
Soria. 

 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Neste enunciado o 
verbo dá nome a 
alguém, ou seja, nomeia 
Soseki.  

O “se” acompanha o 
verbo pronominal que 
também existe em sua 
forma não pronominal.   
Exemplo com o verbo não 
pronominal llamar:: Están 
llamando en la puerta. 

[…]a otros rituales de 
pena de los que  ya se rió 
Evelyn Waugh en Los 
seres queridos […]  

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Mostra que Evelyn fez 
pouco caso de algo ou 
alguém em sua obra Los 
seres queridos, que se trata 
de uma novela de 
humor. 

O “se” integrante do verbo 
pronominal reírse, que 
também existe em forma 
não pronominal.  
Exemplo com o verbo não 
pronominal reír: Nos 
quedamos todo la noche 
contando 
chistes y riendo. 

[…] y refleja el esfuerzo 
de pulido de quien es 
capaz, cuando se le 
antoja, de hacer estallar 
una traca de adjetivos. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo é antojarse que 
significa desejo, 
empenho de alguém em 
conseguir algo. 

O verbo antojarse se 
constitui como verbo 
exclusivamente 
pronominal.   

[…] y escapaba a Soria 
para enajenarse de lo 
social. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Esta oração  expressa a 
ideia de alucinar-se de 
perder a razão do 
social. 

 O “se” é componente do 
verbo enajenarse,  também 
existente em sua forma 
não pronominal, Exemplo 
com o verbo não 
pronominal enajenar: El 
gobierno ha enajenado vários 
terrenos a los pueblos. 

[…] en esa hondísima 
ternura de buen amigo 
que no siempre atisban 
quienes se quedan en la 
corteza del personaje. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Expressa a ideia de 
permanecer em um 
lugar, que seria segundo 
o enunciado: en la 
corteza de personaje 

O “se” é integrante do 
verbo pronominal quedarse, 
que existe também em 
forma não pronominal. 
Exemplo com o verbo não 
pronominal quedar: Mi casa 
queda cerca de la mensajería.  
Iracema queda a 362 km de 
Fortaleza. 

Quadro 02 – Resultados do texto: Se llama Soseki y es de Soria (jornal El mundo). 
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Ao analisarmos os dados presentes no quadro 02, destacamos algumas ressalvas sobre o “se” 

pronominal assinaladas por Torrego (2007, p. 115): 

                           
Outras vezes, o pronome com valor reflexivo se (e os demais átonos 
correspondentes) se converte em um mero componente integrado ao verbo e 
forma com ele o que se denomina verbo pronominal exemplos: arrependirse, irse, 
quejarse, marcharse, dormirse, arrodillarse. Em qualquer caso, o importante 
sintaticamente de um verbo pronominal é que o pronome não é separável do 
verbo nem desempenha função nominal, já que ele constitui o núcleo do 
predicado.6 

                                  
Em outras palavras, o “se” não desempenha função sintática isoladamente, pois se une ao verbo 

e forma com ele o que conhecemos por verbo pronominal, ou seja, o pronome é analisado conjuntamente 

com o verbo e não cumpre função sintática, nem nominal. Embora o “se” não tenha função na oração, o 

verbo pronominal não pode permanecer sem a partícula “se”. Enfatizamos que, “os verbos pronominais 

contêm pronomes átonos como parte de sua estrutura morfológica7”, conforme Concha et al (2008, p. 

788). Vale destacar que, o termo “valor reflexivo” é utilizado por Torrego (2007) para se dirigir também as 

funções do “se” dativo e do “se” como componente de um verbo pronominal, como pudemos observar 

na citação acima, porém no decorrer dessa análise, utilizamos o termo pronomes átonos para nos referir 

aos pronomes “me”, “te”, “se” “nos” e “os”. 

No texto do quadro 02, pudemos identificar ocorrências do “se” como componente dos verbos 

pronominais “llamarse”, “reírse”, “antojarse”, “enajenarse” e “quedarse”. Como vemos, o verbo 

“antojarse” é exclusivamente pronominal a omissão da partícula “se” constitui, nesse caso, sua 

inexistência, pois conforme mencionamos anteriormente, o verbo não pode permanecer sem o pronome 

“se”.   

Com relação aos outros verbos destacados, vimos que eles existem em forma pronominal e não 

pronominal, contudo apresentando significados distintos. Para um melhor entendimento, vejamos um 

exemplo, já exposto no quadro 02, mostrando um dos enunciados excluindo o “se”: “Se” llama Soseki y es 

de Soria. / Llama Soseki y es de Soria. Podemos verificar que na frase na qual omitimos a partícula o 

enunciado se constituiu de forma agramatical e interferiu significativamente no conteúdo semântico da 

oração. Percebemos ainda que o significado correspondente ao verbo transitivo llamar também não 

produziu outro sentido ao enunciado, pois a oração seguinte introduzida pela conjunção “y” deixa 

evidente a falta de um componente integrado ao verbo llamar. A omissão do “se”, neste caso, não 

proporcionou outro significado na oração. Vale destacar que o “se”, como componente de um verbo 

pronominal, em sua grande maioria, se une a um verbo já existente para formar outro verbo, porém 

apresentando sentidos diferentes. 

                                                 
6 Otras veces, el pronombre con valor reflexivo se (e los demás átonos correspondientes) se convierte en un mero componente 
integrado en el verbo y forma con él o que se llama verbo pronominal ejemplos: arrepentirse, irse, quejarse, macharse, dormirse, 
arrodillarse. En cualquier caso, lo importante sintácticamente de un verbo pronominal es que el pronombre no es separable del 
verbo ni desempeña función nominal, ya que con él constituye e núcleo del predicado. (TORREGO, 2007, p. 115) 
7 los verbos pronominales contienen pronombres átonos como parte de su estructura morfológica. (CONCHA et al, 2008, p. 788) 
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De modo geral, observamos, no primeiro texto, em análise, a predominância exclusivamente do 

“se” como componente de um verbo pronominal. Visto que a omissão do “se” nas cinco ocorrências 

encontradas no texto, afetaria o significado lógico do mesmo, já que os verbos unicamente pronominais se 

tornam inexistente quando o “se” é omitido.  

Nas sentenças apresentadas a seguir, a presença do “se” se encontra com mais frequência que 

nas do texto anterior. Acreditamos que isso se deve, pelo fato, do segundo texto ser mais extenso que o 

primeiro. Deste modo, identificamos quatro funções nas nove ocorrências encontradas no texto intitulado 

Kaká se nos heló do jornal El mundo. Vejamos a seguir o quadro correspondente ao texto em questão: 

 

        Enunciados Funções do “se” Semântica Considerações analíticas 
Kaká se nos heló. 

 

“se” de 

invonlutariedad 

Enfatiza que Kaká não 
jogou como se 
esperava. Helarse trata-
se de um verbo 
transitivo, no qual 
significa nesse 
contexto, dizer que o 
jogador está assustado, 
ação involuntária.   

O “se” é integrante do 
verbo helarse, existente 
ainda em forma não 
pronominal. Exemplo com 
o verbo não pronominal 
helar: El agua de las botellas 
está helada.  

[…] De hecho, el 
delantero uruguayo es uno 
de los escasos asteriscos 
dichosos a los que ha 
podido aferrarse la 
hinchada del Calderón 
[…] 

“se” como 

componente de um 

verbo pronominal 

Neste enunciado o 
verbo aferrarse, significa 
que o jogador uruguaio 
ainda consegue 
sustentar  a torcida do 
Calderón. 

O verbo aferrarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal.  Exemplo 
com o verbo não 
pronominal aferrar: Pedro 
aferraba su paraguas para que 
el viento no se lo quitara. 

[…] atacados por unos 
prolegómenos largos en los 
que López Garrido se 
llevó la pitada de la noche 
cuando salió […] 
 

“se” como 

componente de um 

verbo pronominal 

O verbo pronominal 
llevarse, denota que o 
sujeito López 
experimentou a 
sensação do assobio da 
noite. 

O verbo llevarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo com 
o verbo não pronominal 
llevar: 
lleva estos cuchillos a la mesa. 

[…] Pero Quique se ha 
pasado, sobre todo cuando 
cabe esperar de un 
entrenador que atraiga la 
presión sobre sí e 
impermeabilice a sus 
hombres.  

      Voz media  

 

O “se” enfatiza que 
algo ocorreu com o 
sujeito Quique. 

A voz media se trata do 
conteúdo semântico que 
indica que algo ocorreu 
com o sujeito na oração. 
Não desempenha função 
sintática de complemento 
direto ou indireto. 

[…] Su despliegue 
ofreciendose a las 
diagonales es el de Van 
Basten. 

“se” como 

componente de um 

verbo pronominal 

O verbo ofrecerse 
significa que alguém se 
apresenta como o 
jogador Van Basten. 

O verbo ofrecerse também 
existe em sua forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo  
com o verbo não 
pronominal ofrecer: María 
ofreció caramelos a su 
novio. 

[…] a nadie se le 
ocurriría dudar de la 
seguridad en Inglaterra 

      “se” dativo O pronome “se” dar 
uma maior ênfase ao 
substantivo nadie. Não 

O “se” dativo não 
desempenha função 
sintática e ao retirá-lo não 
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por una acción terrorista 
en Rusia, por más que 
ambos países compartan 
continente. 

desempenha valor 
semântico. 

afeta o sentido do 
enunciado. 

[…] Otro problema es el 
de los índices criminales 
en Sudáfrica, pero esos ya 
se conocían cuando les 
concedieron el campeonato 
[…]  

“se” recíproco – 

complemento directo 

O “se” recíproco  
enfatiza que há uma 
reciprocidade, entre los 
índices criminales de 
Sudáfrica e os países que 
foram concedidos o 
campeonato de futebol. 
Isto é: ellos ya se conocían 
el uno al otro. 

O “se” recíproco tem 
como principal 
característica se referir a 
dois ou mais  sujeitos que 
realizam e recebem a ação, 
mutuamente. Exemplo 
com o verbo conocer: 
Conocí la playa ayer. 

[…] pero los futbolistas 
no están obligados a 
resignarse a ser patitos de 
feria sólo para contentar a 
analistas occidentales cuya 
valentía es retórica. 

“se” como 

componente de um 

verbo pronominal 

Entende-se aqui que os 
futbolistas aceitam algo 
somente para agradar 
aos analistas. 

O verbo resignarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo com 
o verbo não pronominal 
resignar: Resignó sus 
atribuciones a su secretario.  

[…] El doble pivote se 
transforma en un asunto 
bastante secundario. 

“se” como 

componente de um 

verbo pronominal 

Mostra uma mudança 
não voluntária por 
parte do assunto el doble 
pivote. 

O verbo transformarse en 
também é chamado verbo 
de cambio. 

Quadro 03 – Resultados do texto: Kaká se nos heló. (jornal El mundo). 

 

Nas frases do segundo texto percebemos, assim como no texto anterior, a predominância do 

“se” como componente de um verbo pronominal. Todavia, nesse texto pudemos identificar 

respectivamente as funções de “se” de involuntariedad, “se” de voz media, “se” dativo e “se” recíproco. Assim, 

para que nossa análise não se torne cansativa e repetitiva não trataremos aqui do “se” como componente 

de um verbo pronominal, exceto aqueles que segundo Fernández (2005), são verbos pronominais também 

denominados verbos de cambio8.  

Inicialmente, identificamos o “se” de involuntariedad que de acordo com Fanjul (2005), utiliza-se 

com o sujeito que pratica uma ação de maneira involuntária. A partícula “se” nesse caso somente é usada 

para intensificar a não voluntariedade de uma ação. Numa das frases exposta no quadro acima temos: 

Kaká “se” nos heló. A partícula “se” em questão demonstra um acontecimento involuntário. Isto é, mesmo 

sem desejar ou sem perceber, Kaká deixou ao público pasmado.   

Com relação ao “se” de voz media, Torrego (2007) assegura que esse “se” não cumpre função 

sintática na oração, ou seja, nem é complemento direto (CD) nem complemento indireto (CI). Nesse caso 

a partícula “se” apenas indica que algo ocorreu com o sujeito, em que o valor do “se” na frase, destaca o 

conteúdo semântico. Conforme Concha et al (2008, p. 773) na voz media “o sujeito corresponde ao 

participante que experimenta um processo que não transcende a outra entidade”9. A partir disso, 

entendemos que no enunciado: [...] Pero Quique “se” ha pasado [...] destacado no quadro 03, o pronome “se” 

                                                 
8 Entende-se cambio como modificação de estado. 
9 el sujeto corresponde al participante que experimenta un proceso que no trasciende a otra entidad. (CONCHA et al, 2008, p. 
773) 
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pode ser considerado como “se” de voz media, pois é perceptível que o sujeito Quique, passa por um 

processo que somente pertence a ele e que não envolve outro alguém. 

Ao interpretar o “se” de voz media do enunciado em questão podemos afirmar que a omissão da 

partícula “se” interferia em seu sentido, pois como já citamos o “se” nesse caso, indica que algo ocorreu 

ao sujeito da oração, seu uso está voltado para o conteúdo semântico da oração e não sintático. Deste 

modo, o “se” não desempenha função de complemente direto e indireto. Vejamos a oração suprimindo o 

pronome “se” [...] Pero Quique ha passado [...]. A ausência do “se” deixa entender que o processo que ocorre 

ao sujeito transcende a outro ente e como vimos na voz media isso não ocorre. 

Em outra ocorrência identificamos o “se” dativo, que se trata, como afirma Torrego (2007), dos 

pronomes átonos “me”, “te”, “se”, “nos” e “os” que podemos omitir sem que comprometa a estrutura 

sintática da oração ou interfira em seu sentido lógico. Desse modo, podemos afirmar que o “se” dativo se 

opõe a voz media. 

Como podemos observar no quadro anterior, identificamos o “se” dativo da seguinte oração: 

[…] a nadie “se” le ocurriría dudar de la seguridad en Inglaterra [...]. Podemos considerar que o “se”, neste caso, 

marca um caráter expressivo ao substantivo nadie, sendo dispensável desde o ponto de vista gramatical e 

lógico. Assim sendo, podemos eliminar a partícula “se”.  Observemos: […] a nadie le ocurriría dudar de la 

seguridad en Inglaterra […]. A omissão ou inclusão da partícula “se” nesse enunciado em que o “se” 

apresenta valor de dativo, não causa nenhuma falta semântica e nem gramatical, fica evidente somente a 

perda de certa expressividade.  

Observamos em outra ocorrência o “se” recíproco com função sintática de complemento 

direto. González (2005, p. 04) explica que: 

 
O “se” recíproco somente se apresenta em primeira, segunda e terceira pessoa 
do plural, visto que, como a palavra indica, uma ação recíproca necessita mais 
de um sujeito. Assim também difere do pronome objeto indireto e do reflexivo. 
Note-se que uma ação não será recíproca, quando se trata de um complemento 
circunstancial (con nosotros, para vosotros, hacia ellos...), de regime (de 
nosotros...) ou outro tipo de complemento que não seja direto ou indireto.  

                                   
 

Nessa perspectiva, Torrego (2007) assegura que podemos identificar o significado de 

reciprocidade nas orações utilizando os advérbios, “mutuamente”, “recíprocamente”, e as expressões 

“entre sí”, “entre ellos”, “(el) uno con (el) otro” etc. Assim, a partir do exposto podemos verificar que na 

oração: […] pero esos ya “se” conocían cuando les concedieron el campeonato […] mostrada no quadro 03, o 

pronome átono “se” é recíproco, pois a oração apresenta dois sujeitos que são: los índices criminales en 

Sudáfrica e os países, os quais foram concedidos o campeonato de futebol. Além disso, podemos verificar 

o sentido de reciprocidade da oração utilizando a expressão “entre sí” vejamos: Ellos ya se conocían entre sí.      

Por fim, na análise em questão, identificamos o “se” componente do verbo pronominal 

transformarse en. Esse verbo sempre vem acompanhado da preposição en. Autores como Fernández (2005) 

se refere a este verbo como verbo de cambio, pois conforme o autor, esse verbo se remete a uma 

transformação não voluntária e surpreendente. No exemplo visto no quadro temos: […] El doble pivote “se” 
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transforma en un asunto bastante secundario. Podemos observar que o verbo transformarse en enfatiza a mudança 

que ocorreu no assunto sobre el doble pivote, que trata-se de uma mudança transitória e não permanente. 

Nessa perspectiva, Concha et al (2008, p. 790) enfatiza algumas considerações sobre os verbos 

pronominais e seu sentido de cambio, mencionando que:   

   
Pelo que se refere ao critério semântico, a maior parte dos verbos pronominais 
denotam câmbios de estado de diferente natureza: de lugar ou de posição 
(acostarse, agacharse, alejarse, levantarse, sentarse, volverse); de forma, presença, 
aparência ou aspecto externo (acortarse, estrecharse, ocultarse, vaciarse); de 
consistência, integridade ou propriedade (agriarse, apagarse, arrugarse, mancharse, 
oxidarse, romperse); de estado de ânimo, emocional ou de consciência (alegrarse, 
entristecerse, molestarse, preocuparse), e de outras muitas qualidades e estados 
relativos à natureza, física ou não, de pessoas ou coisas (ablandarse, calentarse, 
congelarse, rizarse, secarse). Ajustam-se, pois, a pautas semânticas relativamente 
firmes[...]10 

 

Assim, podemos perceber que no enunciado em questão as circunstâncias proporcionaram a 

mudança, que ocorreu de maneira involuntária. Ressaltamos que o verbo transformarse en se assemelha a 

convertirse en, ambos são seguidos de um substantivo e geralmente indicam uma mudança de estado. 

Ressaltamos “que os verbos de cambio são um caso típico da língua espanhola no que se refere à 

variedade de estruturas existentes. São construções muito usadas na língua falada e indicam mudança de 

estado do sujeito.” (MILANI, 2006, p. 265). Normalmente em sua estrutura encontramos o verbo mais 

substantivo, adjetivo e advérbio.  

Em conclusão, embora a predominância ainda continue no “se” como componente de um 

verbo pronominal, no segundo texto, identificamos outras funções de “se” de voz media, dativo e recíproco.  

Seguimos agora com a análise do terceiro texto, agora do jornal El país e intitulado: ¿Deben 

separarse Reino Unido y la EU? Este apresentou o maior número de ocorrência da partícula “se”, um total de 

vinte quatro casos para seis funções. 

 

Enunciados Funções do “se” Semântica Considerações 
analíticas 

¿Deben separarse Reino 
Unido y La EU? 

“se” recíproco – 
complemento 

indirecto 

O verbo separarse aquí, 
tem o mesmo 
significado que no 
português, que seria 
tomar caminhos 
diferentes, Reino Unido e 
EU. 

Exemplo com o verbo 
separar: Tiene que separar la 
vida personal de la 
profesional.  

Si va por una carretera y ve 
que se bifurca, ¡siga 
adelante! […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo bifurcarse Trata-
se de se dividir ou se 
separar, nesse caso o 

Verbo exclusivamente 
pronominal. 

                                                 
10 Por lo que se refiere al criterio semántico, la mayor parte de los verbos pronominales denotan cambios de estado de diferente 
naturaleza: de lugar o de posición (acostarse, agacharse, alejarse, levantarse, sentarse, volverse); de forma, presencia, apariencia o 
aspecto externo (acortarse, estrecharse, ocultarse, vaciarse); de consistencia, entereza o propiedad (agriarse, apagarse, arrugarse, 
mancharse, oxidarse, romperse); de estado anímico, emocional o de conciencia (alegrarse, entristecerse, molestarse, preocuparse), 
y de otras muchas cualidades y estados relativos a la naturaleza, física o no, de personas o cosas (ablandarse, calentarse, congelarse, 
rizarse, secarse). Se ajustan, pues, a pautas semánticas relativamente firmes […](CONCHA et al, 2008, p. 790) 
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caminho ou estrada 
tomando rumos 
diferentes. Semelhante 
ao verbo anterior, 
separarse. 

[…] y una postura 
euroescéptica mayoritaria 
que no puedo respetar, 
porque se basa en el 
autoengaño […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo basarse tem o 
mesmo sentido que do 
verbo em português, se 
basear. 

O verbo basarse se 
conjuga em forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal basar: el 
abogado basó su defesa 
en las pruebas que tenía.  

¹ Se equivocan los ingleses 
al marginarse² de Europa. 
Cuando lo descubran, 
quizá sea tarde y no 
puedan volver. 

 “se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo equivocarse 
denota o engano dos 
ingleses. 
 O verbo marginarse 
denota afastamento dos 
ingleses da Europa. 

¹ O verbo equivocarse 
existe em forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal equivocar:  
Equivocó las habitaciones del 
castillo.  
²O verbo Maginarse 
também compreende a 
forma pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal maginar: Él no 
quiso hablar de todo y 
marginó asuntos importantes. 

De hecho, esa decisión se¹ 
tomó precisamente porque 
Reino Unido se² había 
marginado en Europa. 

¹“se”  partícula de 
pasiva refleja 

² “se” componente de 
um verbo pronominal 

¹ esa decisión - Sujeito 
paciente. 
 ² O verbo marginarse 
pronominal denota o 
isolamento do Reino 
unido em Europa.     

¹ esa decisión fue tomada. 
² Marginarse mesmo verbo 
da coluna anterior. 

Al final, Alemania se 
puso del lado de Francia. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo ponerse 
manifesta que houve 
uma mudança acidental  
e não permanente por 
parte de Alemania. Trata-
se portanto, de uma 
movimentação 
transitória.  

O verbo ponerse também é 
denominado verbo de 
cambio e se conjuga 
também em forma não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal poner: puse el 
despertador a las cinco. 

[…]Cuando Cameron hizo 
su apuesta, a primera hora 
de la mañana del viernes, 
con todos los que estaban en 
la mesa conscientes de que 
los mercados financieros 
mundiales iban a abrir 
pocas horas después, se 
encontró solo. 

“se” reflexivo – 
complemento 

indirecto 

O verbo encontrarse 
denota que o sujeito ao 
final se encontrou 
sozinho. 

O verbo encontrarse 
também pode ser 
conjugado como não 
reflexivo. Exemplo com 
o verbo não reflexivo 
encontrar: Encontré mi 
anillo en la mesa.  

[…] Es importante tener 
en cuenta que en la mesa no 
apareció ninguna reserva de 
buena voluntad como la que 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Mostrarse, nesse 
enunciado expressa a 
ideia de se deixar notar 
ou aparecer em 

O verbo mostrarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
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suele mostrarse a la hora 
de ayudar a un miembro 
destacado a abordar una 
dificultad política interna 
[…] 

determinado momento 
ou situação. 

com o verbo não 
pronominal mostrar: la 
chica mostraba su alegria 
dando brincos por la casa. 

[…] Cuando uno se 
margina, los demás le 
marginan también […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Mesmo sentido de 
exclusão e afastamento 
já mencionado 
anteriormente com o 
verbo marginarse. 

Maginarse compreende a 
forma pronominal e não 
pronominal, como já 
mencionamos 
anteriormente. 

Reino Unido puede 
dedicarse ahora a 
comerciar alegremente         
con India, China y Brasil. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo dedicarse tem o 
mesmo sentido que no 
português, no caso 
Reino Unido pode se 
dedicar a atividade de 
comerciar com os 
países, Indía, China e 
Brasil. 

O verbo dedicarse 
compreende também a 
forma pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal dedicar: 
Dedicamos esta canción a los 
muertos. 

Es una forma asombrosa 
de engañarse a sí mismos 
[…] 

“se” reflexivo – 
complemento directo 

O verbo engañarse tem o 
mesmo sentido que o 
verbo enganar-se do 
português. 

O verbo reflexivo 
engañarse também 
compreende a forma não 
reflexiva. Exemplo com 
o verbo engañar não 
reflexivo: Comimos 
manzanas para engañar el 
hambre. 

[…]Claro que se pierde 
algo de soberanía e 
Independencia. A cambio 
se gana en influencia, 
escala, poder […]  

“se” impersonal “se” Impersonal, pois não 
se sabe quem perde ou 
ganha.   

A partícula “se” nesse 
enunciado somente 
oculta um alguém. 

[…] "Una voz que 
representa a 500 millones 
de consumidores se oye 
mejor en Pekín, Delhi y 
Brasilia que 27 voces 
separadas" […] 

“se” como partícula 
de pasiva refleja 

 Una voz: sujeito 
paciente.  

La voz fue oída. 

[…] Es muy probable que 
este momento de aparente 
claridad -¡la separación!- 
se difumine en la confusión 
habitual el próximo año. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O  verbo difuminarse 
denota que irá ofuscar-
se a claridade, ou seja, 
que a partir da confusión 
habitual é possível que 
diminua a  aparente 
claridad.   

O verbo difuminarse  
compreende a  forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal difuminar: 
Alguns pintores difuminan 
sus dibujos. 

[…] La eurozona no se 
ha salvado […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

Significa que eurozona 
não conseguiu se 
precaver de algo ou 
solucionar algum 
problema.  

O verbo salvarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal salvar: 
Conseguimos salvar los perros 
de la inundación.  
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Todo ello es, como dijo un 
diplomático, "un lío del 
carajo", y se¹ supone que a 
los británicos se² les da 
muy bien resolverlos. 

  ¹“se” impersonal 
      ²“se” dativo 

 Alguém supõe que os 
britânicos são bons em 
resolver o “lío del carajo” 
sujeito indeterminado. 
² a função de “se” 
dativo já analisada 
anteriormente, não afeta 
o sentido da oração. 

O “se” impersonal e 
 o “se” dativo já foram 
identificados 
anteriormente. 
 

En cualquier caso, Reino 
Unido no se puede 
permitir otro gran error 
[…] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo permitirse 
denota que Reino Unido 
tem a liberdade para não 
cometer outro erro. 

O verbo permitirse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal permitir: 
María permitió que la fiesta 
fuese en su casa. 

[…] el Gobierno y la 
prensa de Westminster 
sigan confundiendo a este 
país (o lo que quede de él 
cuando se vaya Escocia) 
hasta empujarlo a los 
márgenes de Europa 
[…] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal  

O verbo pronominal irse 
denota a independência 
da Escócia do Reino 
Unido, ou seja,  a 
retirada de Escócia do 
agrupamento político 
Reino Unido. 

Verbo irse existe tanto na 
forma pronominal com o 
sentido de partir, como 
não pronominal com 
sentido de andar, passar. 
Exemplo com o verbo 
não pronominal ir: No 
puedo ir a la fiesta. 

[…] Cuando los ingleses 
descubran, de aquí a cinco o 
10 años, que Heffer, 
Bellingham y compañía se 
equivocan de medio a 
medio; […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo equivocarse tem 
o mesmo sentido que 
no português, que seria 
de se enganar.  

O verbo equivocarse existe 
tanto em forma 
pronominal como não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal equivocar: El 
taxista equivocó el curso  del 
aeropuerto. 

[…] entonces, Inglaterra 
-ya solo Inglaterra, quizá 
en todo caso con Gales- 
volverá arrastrándose para 
pedir, por favor, 
que le dejen entrar, como 
hizo Reino Unido en los 
años sesenta […] 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo denota a 
possível humilhação de 
Inglaterra. 

O verbo arrastrarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal arrastrar: El 
viento arrastra todas las hojas 
de los árboles. 

Quadro 04 – Resultados do texto: ¿Deben separarse Reino Unido y la EU? (jornal El país). 
 

Embora esse texto tenha apresentado um maior número de ocorrências e funções do “se”, nele 

também predominou o “se” como componente de um verbo pronominal. Assim constatamos, além do 

“se” como componente de um verbo pronominal, as funções de: “se” recíproco - complemento indirecto; “se” de 

partícula refleja; “se” reflexivo; “se” impersonal e “se” dativo. 

Seguindo o modelo de análise dos textos anteriores, aqui também abordaremos somente as 

funções que ainda não foram explanadas nas sentenças dos quadros 02 e 03. Para tanto, veremos as 

seguintes funções que não foram identificadas, ainda, anteriormente: “se” reflexivo, “se” de partícula refleja e 

“se” impersonal. 
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Identificamos no terceiro texto duas ocorrências do “se” reflexivo com função sintática de 

complemento direto. Com relação aos reflexivos Milani (2006, p. 198) explica que: 

 
Os pronomes reflexivos têm por característica principal sempre se referir ao 
sujeito da oração. Os pronomes reflexivos em espanhol são: me, te, se, nos, os, 
se. São utilizados na conjugação dos verbos pronominais ou reflexivos, que são 
os verbos cuja ação o mesmo sujeito a pratica e recebe. Os pronomes reflexivos 
vão sempre antepostos às formas pessoais dos verbos, com exceção do 
imperativo afirmativo. As formas verbais não pessoais (gerúndio e infinitivo) 
levam o pronome reflexivo posposto a elas.11  

 
 

Nesse sentido, Concha et al. (2008, p. 305) expõe que “os reflexivos são pronomes pessoais que 

requer um antecedente em sua própria oração [...] e o reflexivo concorda com seu antecedente em pessoa, 

número e gênero, sempre que ele possa se manifestar”.12 Como nas orações recíprocas, as reflexivas 

também admitem o reforçador “a si mismo” ou “a mí mismo”. Desse modo, identificamos o “se” 

reflexivo nas duas orações que se seguem: [...]  “se” encontró solo. / [...] es una forma asombrosa de 

engañarse a sí mismos. 

Notemos que nas duas orações acima, o pronome “se” e os verbos, “encontrarse” e 

“engañarse” tem o mesmo referente. Percebemos ainda que, a segunda frase já traz o reforçador a “sí 

mismo”, fato esse, correspondente às orações reflexivas. 

Como exposto no quadro 04, o terceiro texto analisado apresenta duas ocorrências do “se” 

como partícula de pasiva refleja. Para tanto vale destacar, conforme González (2005, p. 14) que: 

 
Na pasiva refleja se requer um sujeito paciente, o verbo sempre está conjugado 
em terceira pessoa do singular ou plural e em geral não admite complemento 
agente (ainda que se possa aparecer e se considerar correto). A ênfase está na 
ação e o objeto (sujeito paciente) sobre o que recai essa ação, não no sujeito 
que a leva a cabo. Apresenta certo traço de impessoalidade (e por ele 
frequentemente resulta difícil distingui-lo do pronome se com valor impessoal), 
porque normalmente não aparece com o sujeito. [...] O verbo deve ser 
transitivo, do contrário não poderia exigir um objeto direto na ativa, 
transformado em sujeito paciente na passiva. Somente aparece na forma se, não 
tem paradigma verbal, pois se trata de um componente oracional.  

 

Em outras palavras, podemos dizer que o “se” de pasiva refleja, já não admite oposição com os 

pronomes “me”, “te”, “nos” e “os”, pois a partícula “se” não desempenha função de reflexivo e nem 

função nominal, apenas oculta um alguém. Ressaltamos que as orações de pasiva refleja, apresentam forma 

ativa e significado passivo expondo a seguinte estrutura oracional: partícula “se” mais verbo transitivo na 

terceira pessoa do singular/plural (MILANI, 2006, p. 247). Diante do exposto podemos conferir o uso do 

                                                 
11 Los pronombres reflexivos tienen por característica principal siempre referirse al sujeto de la oración. Los pronombres 
reflexivos en español son: me, te, se, nos, os, se. Se los utiliza en la conjugación de los verbos pronominales o reflexivos, que son 
los verbos cuya acción el mismo sujeto la práctica y recibe. Los pronombres reflexivos van siempre antepuestos a las formas 
personales de los verbos, con excepción del imperativo afirmativo. Las formas verbales no personales (gerundio e infinitivo) levan 
el pronombre reflexivo pospuesto a ellas. (MILANI, 2006, P. 58) 
12 Los reflexivos son pronombres personales que requieren un antecedente en su propia oración […] el reflexivo concuerda con 
su antecedente en persona, número y género, siempre que lo puedan manifestar. Concha et al (2008, p. 305) 
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“se” de partícula refleja das seguintes orações: De hecho, esa decisión “se” tomó [...] / […] "Una voz que representa a 

500 millones de consumidores “se” oye mejor en Pekín, Delhi y Brasilia que 27 voces separadas" […]. 

No primeiro exemplo, na frase com o enunciado esa decisión, se trata do sujeito paciente e como 

podemos observar o verbo transitivo tomar, está concordando em número com o sujeito da frase, fato esse 

que obedece a uma das características das orações passivas com “se”. No segundo exemplo o sujeito 

paciente seria una voz que também concorda em número com o verbo transitivo oír. Deste modo, as frases 

na voz passiva ficariam respectivamente: De hecho, esa decisión fue tomada; Una voz [...] fue oída. 

Verificamos ainda no texto 03, a ocorrência do “se” impersonal que, segundo Gonzáles (2005, p. 

18), “se considera impessoal quando não se pode deduzir um sujeito explícito ou implícito na oração em 

nível gramatical (e não a nível lógico) quando o objeto direto estiver precedido de preposição sempre será 

impessoal e não passiva.”13 Em outras palavras, a partícula “se” é interpretada somente como uma marca 

verbal que indica impessoalidade. Além disso, não desempenha função sintática na oração. Vejamos os 

dois enunciados que se seguem: […] Claro que “se” pierde algo de soberanía e Independencia. A cambio “se” gana en 

influencia, escala, poder […]. / Todo ello es, como dijo un diplomático, un lío del carajo, y “se” supone que a los británicos 

“se” les da muy bien resolverlos.  

Nas duas orações podemos perceber que a partícula “se” oculta um autor, no primeiro exemplo 

o “se” não deixa subentendido quem é o sujeito que recebe a ação dos verbos perder e ganar. De igual 

forma, no segundo enunciado  a partícula “se” encobre o sujeito que supone que a los británicos se les da muy 

bien resolverlos. 

De modo geral, o texto três apresenta funções e usos do “se” em que sua omissão não interfere 

no aspecto semântico do texto como vimos no quadro com o “se” dativo, enfatizado na análise do texto 

dois. No terceiro texto, também conforme os dados dos quadros 02 e 03, verificamos a omissão do “se” 

interferindo no conteúdo semântico dos textos, levando em consideração o grande número de ocorrência 

do “se” como componente de um verbo pronominal. 

Observemos a seguir, por fim, o quadro referente ao quarto texto, tendo como título Decisiones 

mediocres: El BCE “se” queda corto en la bajada de tipos y frustra con la falta de nuevas rondas de liquidez. No total 

verificamos doze ocorrências da partícula “se” para três funções distintas. 

 

    Enunciados    Funções do “se”       Semântica Considerações 
analíticas 

El BCE se queda corto en 
la bajada de tipos y frustra 
con la falta de nuevas 
rondas de liquidez. 

“se” componente de 
um verbo 
pronominal. 

O verbo quedarse denota 
que El BCE se mantém 
a baixo da taxa do 
empréstimo de 
dinheiro. 

O verbo quedarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal quedar: 
Quedamos a las ocho en tu 
casa. 

                                                 
13 Se considera  impersonal cuando no se puede deducir un sujeto explícito o implícito en la oración, a nivel gramatical (y no a 
nivel lógico). Cuando el objeto directo va precedido de preposición siempre será impersonal, y no pasiva. (GONZÁLES, 2005, p. 
18). 
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El descenso de un cuarto de 
punto en el tipo de 
referencia, hasta dejarlo en 
el 0,75%, parece un paso 
valiente, puesto que sitúa el 
coste del dinero en el 
mínimo histórico del euro, 
pero palidece si se compara 
con el medio punto de tipo 
en Reino Unido o el coste 
del dinero próximo a cero en 
el área del dólar. 

“se” componente de 
um verbo pronominal 

O verbo compararse 
estabelece uma relação 
entre el coste del dinero e el 
médio punto de tipo en 
Reino Unido. Fazendo 
uma comparação entre 
eles. 

O verbo compararse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal comparar: 
Comparamos los precios de los 
pollos en los comercios. 

Si ninguna economía 
europea se libra del riesgo           
de empeoramiento, ¿por qué 
bajar el coste del dinero solo 
un cuarto de punto? 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal. 

O verbo librarse denota 
evitar um problema ou 
situação desagradável, 
que seria del riesgo de 
empeoramiento 

O verbo librarse, 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal librar: La 
policía libró el ladrón de la 
prisión. 

La rebaja se atiene 
estrictamente a lo 
descontado por los mercados, 
que hubieran agradecido y 
reconocido una reducción 
mayor 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo atenerse denota 
ajustar-se a uma 
determinada coisa que 
seria: a los descontos por 
los mercados. 

Verbo exclusivamente 
pronominal. 

[…] La medida es correcta, 
pero los inversores solo ¹se 
preguntan por qué no ²se 
hizo antes y ³se permitió 
que el banco ofreciese una 
rentabilidad mayor a los 
depósitos que la que 
retribuye el bono alemán. 

¹“se”recíproco 
complemento directo 
² “se” como 
componente de um 
verbo pronominal 
³“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

¹Los inversores se preguntan 
um ao outro.  
²O verbo hacerse no 
enunciado denota que 
algo já deveria ter sido 
concretizado. 
³Permitirse denota que 
alguém tomou 
liberdade para que el 
banco ofreciese una 
rentabilidad mayor a los 
depósitos. 

¹ O verbo preguntarse 
também se conjuga como 
não reflexivo. Exemplo 
com o verbo não 
reflexivo preguntar: María 
preguntó tu número de 
teléfono. 
² O verbo hacerse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal hacer: Hizo 
una pregunta. 
³ O verbo permitirse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo: 
Permitió llevar toda la 
cerveza. 

[…] es el anuncio de 
Draghi de que no se han 
discutido medidas “no 
convencionales”. 

   “se” dativo O “se” não tem valor 
semântico. 

“se” dativo como vimos 
anteriormente apenas dar 
ênfase ao sujeito 

[…] Porque las 
posibilidades abiertas en la 
cumbre de junio (rescates 
bancarios, unión fiscal y 
bancaria) no podrán 
concretarse¹ si el coste de 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal. 

¹O verbo concretarse 
denota que os assuntos 
tratados não poderão se 
limitar ou se reduzir.  
² O verbo hacerse denota 
que la financiación de 

¹ O verbo concretarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal concretar: Le 
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financiación de España se² 
hace insostenible. 

España se converte em 
algo diferente que seria 
insostenible. 

pedimos que concretara su 
explicación. 
² Hacerse verbo 
pronominal também 
denominado verbo de 
cambio. Também 
existente em forma não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal hacer: Hice 
toda la comida hoy. 

[…] Pero ningún 
proyecto empresarial, en una 
economía que probablemente 
se contraerá este año en 
torno al 2%, puede 
presentar expectativas de 
rentabilidad compatibles con 
esa exigencia financiera. 

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal. 

O verbo contraerse nesse 
contexto significa   se 
limitar, ou seja, a 
economia se limitará 
aos 2%. 

O verbo contraerse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal contraer: Pedro 
contrajo el sida. 

[…] Mientras la Reserva 
Federal se esfuerza en 
bajar el coste de la 
deuda a 10 años [...].  

“se” como 
componente de um 
verbo pronominal 

O verbo esforzarse 
apresenta o mesmo 
significado em 
português, alguém se 
esforça para fazer algo. 

O verbo esforzarse 
compreende a forma 
pronominal e não 
pronominal. Exemplo 
com o verbo não 
pronominal esforzar: la 
falta de luz me hizo esforzar 
mucho la vista. 

Quadro 05 – Resultados do texto: Decisiones mediocres: EL BCE se queda corto en la bajada de tipos y frusta con la 
falta de nuevas rondas de liquidez. (jornal El país). 
 

Ao analisar os dados do quadro 05, constatamos mais uma vez a predominância do “se” como 

componente de um verbo pronominal. Verificamos, ainda, ocorrências das funções de “se” dativo e “se” 

recíproco.  

Diante destes dados, trataremos aqui de concluir a análise, pois as ocorrências verificadas no 

texto quatro já foram todas analisadas e exemplificadas na ocasião que comentamos fragmentos dos três 

primeiros textos.  

Assim, verificamos nos quatro textos a ocorrência de oito funções diferentes de uso do “se”.  

São elas: “se” de involuntariedad, “se” dativo, “se” recíproco, “se” reflexivo, “se” impersonal, “se” de partícula refleja “se” 

de voz media e o “se” como componente de un verbo pronominal.  

Através dos resultados obtidos na análise dos quatro textos jornalísticos e levando em 

consideração a importância do conteúdo semântico das construções com os verbos pronominais, 

podemos dizer que a omissão do “se” nos artigos de opinião dos jornais El mundo e El país interferiria 

significativamente no sentido dos mesmos. Essa constatação nos leva a afirmar que a Língua Espanhola se 

apresenta como uma língua eminentemente pronominal.  

Levando em consideração que o corpus da pesquisa trata-se de artigos de opinião, podemos dizer 

que, os autores ao produzir esse gênero textual, empregam várias estratégias argumentativas para tentar 

convencer o leitor a desenvolver ou modificar uma ideia sobre a matéria em destaque. Neste sentido, 
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Borges e Mesquita (2011, p. 03) explica que há ocasiões em que o autor do texto artigo de opinião 

“começa a se distanciar do discurso [...] oferecendo outros posicionamentos ao seu interlocutor, 

orientando-o para a conclusão a que pretende chegar”.  Essa propriedade do gênero artigo de opinião nos 

permite dizer que, o uso do pronome átono “se” nos textos analisados, também evidencia, o fato do autor 

tentar se distanciar da opinião expressa no texto como também de se isentar de algo.  

 

Considerações finais 

 

A partir da análise cometida neste trabalho, pudemos identificar várias ocorrências da partícula 

“se”, tendo um maior destaque o “se” como componente de um verbo pronominal. Logo, constatamos 

que a omissão desse elemento nos verbos pronominais, identificados nos textos, interferiu 

expressivamente no conteúdo semântico, já que os verbos pronominais apresentam significados diferentes 

quando conjugados em forma pronominal ou não.  

Diante das discussões presentes nesse artigo, concluímos que a língua espanhola apresenta em 

sua estrutura o uso predominante de pronomes. Tal recorrência trata-se, pois, de um parâmetro da língua, 

ou seja, um caso peculiar do sistema linguístico espanhol. 

Embora esse trabalho não apresente implicações diretamente didáticas, reconhecemos a  

necessidade de que se desenvolvam estudos sobre o tema, especialmente voltado para o ensino. Assim, 

esperamos que este trabalho sirva para o desenvolvimento de futuros estudos sobre as funções do “se”, 

pois estas apresentam um campo amplo que pode ser explorado de diferentes formas.  
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DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS CENTRAL E PERIFÉRICO DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
SOBRE A LÍNGUA ESPANHOLA DE ALUNOS INICIANTES DA GRADUAÇÃO EM 

LETRAS/ESPANHOL DA UERN/CAMEAM: UM ESTUDO APLICADO14 
 

Abilene Paiva da Costa Lima  
Lucineudo Machado Irineu 

 
Considerações Iniciais 
 

Esse artigo é resultado da monografia intitulada E, para nós, o que representa a Língua Espanhola? 

Análise dos núcleos central e periférico da representação social dos alunos iniciantes da graduação em Letras/Espanhol da 

UERN/CAMEAM sobre a LE, sob a orientação do Professor Mestre Lucineudo Machado Irineu. Trata-

se de um estudo fundamentado na Teoria das Representações Sociais (TRS) cunhada por Sérge Moscovici 

(2007) e tem o objetivo de descrever a constituição do núcleo central e do sistema periférico da 

representação social dos alunos iniciantes da graduação em Letras/Espanhol da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), mais especificamente do Campus Avançado Maria Elisa de 

Albuquerque Maia, sobre a Língua Espanhola (objeto de representação investigado). É ainda fruto das 

discussões do projeto de pesquisa Representações sociais no discurso da hispanidade: análise de marcas enunciativas 

ideológicas, identidades e alteridades no mundo virtual, institucionalizado no Departamento de Letras do 

CAMEAM-UERN, também sob a coordenação do professor Lucineudo Machado Irineu.   

Utilizamos como foco teórico metodológico para essa pesquisa a Teoria do Núcleo Central, 

abordagem estruturalista da Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Abric (2001), que estava 

interessado em não somente conhecer o conteúdo da representação, mas também em conhecer como se 

organiza a estrutura interna dos elementos dessa representação “através de técnicas de associação ou 

evocação livre” (SÁ, 1998, p.91). Para tanto, Abric embasou-se na hipótese de que toda representação 

social possui um núcleo central que está ligado à memória coletiva dos indivíduos, o que permite 

resistências às mudanças ocorridas em seus elementos constitutivos. E, além do núcleo central (doravante 

NC, possui também os elementos periféricos (a estes, diferentemente do que ocorre com os elementos do 

núcleo central, são permitidas mudanças nos elementos). 

Destaque-se que a presente investigação se relaciona, em termos teóricos e metodológicos, com 

a monografia intitulada O que significa língua espanhola para nós? Um estudo em representações sociais nos semestres 

iniciais do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN, de autoria de Mikaeli Cristina Macêdo Costa, 

também integrante do projeto de pesquisa Representações sociais no discurso da hispanidade, sob mesma 

orientação. 

A seguir, discutiremos objetivamente os fundamentos teóricos que embasam esta pesquisa. 

                                                 
14

 O presente trabalho é parte integrante de nossa monografia de graduação. É ainda fruto das discussões do projeto 
de pesquisa: “Representações sociais no discurso da hispanidade: análise de marcas enunciativas ideológicas, 
identidades e alteridades no mundo virtual”, institucionalizado no Departamento de Letras do CAMEAM-UERN 
sob a coordenação do professor Lucineudo Machado Irineu. A presente investigação dialoga, teórico e 
metodologicamente, com o trabalho de Costa e Irineu, também integrante desta obra.  
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Representações Sociais 
 

As representações sociais são, de acordo com Moscovici (2007), pensamentos coletivos 

partilhados por sujeitos de uma mesma realidade, integrantes de determinados grupos sociais. Elas são 

construídas “nos universos consensuais de pensamento” (SÁ, 1998, p.22), pois são formadas de opiniões 

particulares e, a partir do momento em que essas opiniões são externadas e partilhadas, tornam-se comuns 

a outros indivíduos de uma mesma comunidade, transformando-se, assim, em representações sociais, esses 

“objetos do pensamento” serão conceituados a seguir. 

 

Representações sociais, estes “objetos do pensamento”: o que são e como se estruturam 

 

RS: O que são. A proposta de Sérge Moscovici 

 

Essa pesquisa está fundamentada, de modo basilar, na Teoria das Representações Sociais (TRS), 

que surgiu em 1961 quando o francês Serge Moscovici introduziu o conceito de Representações Sociais no 

estudo sobre a Psicanálise (MOSCOVICI, 2007).  A partir de então, o referido teórico resolveu 

redimensionar os estudos das representações coletivas, proposto por Durkheim, que defendia a separação 

entre o indivíduo e a sociedade. Porém Moscovici não era a favor do pensamento de Durkheim a respeito 

desse dualismo, pois para ele essa separação não seria possível. Deste modo, a Teoria das Representações 

Sociais (TRS) surgiu no momento em que Moscovici percebeu a necessidade de romper com a dualidade 

construída por Durkheim, e resolveu substituir o termo “coletivas” por “sociais”, surgindo, assim, a 

expressão “representações sociais”.   

 A partir dos estudos desenvolvidos por Moscovici, que “investigou as transformações dos 

pensamentos erudito e popular, focalizando a socialização da Psicanálise junto à população parisiense do 

final dos anos 50” (IRINEU, 2011, p. 77), deu-se início aos estudos de como o individual surge no meio 

social e descobriu-se que, ao nos depararmos com algo desconhecido, utilizamos o processo de 

familiarização em busca de alguma representação que nos elucide o desconhecido. Moscovici (2007, p.54), 

a este respeito, salienta que “a finalidade de toda representação é tornar familiar algo não-familiar, ou a 

própria não-familiaridade”. 

Na tentativa de tornar o não-familiar em familiar, “é necessário [...] pôr em funcionamento os 

dois mecanismos de um processo de pensamento baseado na memória e em conclusões passadas” 

(MOSCOVICI, 2007. p.60). O primeiro mecanismo é a ancoragem, cujo próprio nome já é bem sugestivo, 

pois, como sabemos, ele significa “lançar âncora”. Nesse processo, então, transformamos o incomum em 

comum.  

No contexto em que estamos tratando essa pesquisa, a palavra “ancorar” significa, pois, 

“classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não possuem nomes são 

estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” (MOSCOVICI, 2007, p. 61). É a partir desse 
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processo de estranheza que sentimos a necessidade de classificar e de dar nomes às coisas para que elas 

saiam do desconhecimento e passem ao contexto do conhecimento. 

O outro mecanismo que utilizamos na construção de uma representação é a objetivação, que 

consiste em “transferir o que está na mente em algo que exista no mundo físico” (MOSCOVICI, 2007, p. 

61). O que tentamos fazer neste mecanismo é a classificação das coisas incomuns em comuns existentes 

no mundo. É transferir algo do imaginário para a realidade. Para embasar tudo que foi dito acima sobre 

ancoragem e objetivação, citamos Moscovici (2007, p.78), o qual sustenta que: 

 
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, 
está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 
classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo 
mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens 
para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas 
conhecidas a partir do que já é conhecido. 

 

 Tanto a ancoragem como a objetivação fazem parte do processo de formação/construção de 

uma representação. Dessa forma, afirmamos que as representações nascem em nossa mente através da 

cultura, do convívio com as pessoas no meio particular ou em sociedade e são disseminadas através da 

linguagem.  

Nesse tocante, acreditamos que as RS são conceitos gerados internamente advindos das 

experiências vividas que nos levam a realizar interpretações a partir das quais estamos sempre buscando 

significados para as coisas que nos são estranhas e que nos causam insegurança. Tais representações estão 

diretamente ligadas à construção e à expressão dos sujeitos, pois se caracterizam como uma forma de 

conhecimento individual e coletivo. Com base no discutido, questiona-se: mas, afinal, como se estruturam 

as RS? 

 

Representações sociais: como se estruturam 

 

Abric (2001) desenvolveu a Teoria do Núcleo Central quando estudava a representação social 

do artesão sobre o artesanato porque sentiu a necessidade de entender como se dava a organização 

estrutural de tal representação. Tendo em vista que para que uma representação seja reconhecida é 

necessário algo a mais que vá além da descrição, é necessária a realização de estudos que visem a 

compreensão da organização do conteúdo da RS, como exprime Sá (1998, p. 76) ao nos falar que devemos 

conceber uma RS “como um conjunto organizado ou estruturado, não como uma simples coleção de 

ideias e valores”. Abric (2001, p. 162), assim, define que “toda representação se organiza em torno de um 

núcleo central”, que é “um sistema organizado”, que está associado ao contexto histórico, social e 

ideológico que define seus princípios formadores.  

A Teoria do Núcleo Central (TNC) contou com a colaboração de Flament (2001), que 

contribuiu com a complementação dessa teoria quando mostrou que uma representação também possui 
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um sistema periférico, formado por elementos que não são centrais na representação, mas estão 

direcionados às características individuais e ao contexto em que o ator social está inserido. Estes 

elementos periféricos desempenham um papel importante no funcionamento de uma representação, 

porque, como ele próprio define:  

 
[...] a periferia da representação serve de para-choque entre uma realidade que a 
questiona e um núcleo central que não deve mudar facilmente. Os desacordos 
da realidade são absorvidos pelos esquemas periféricos, que, assim, asseguram a 
estabilidade (relativa) da representação (FLAMENT, 2001, p. 178). 
 

De acordo com Flament (2001, p. 175), a Teoria do Núcleo Central de Abric (2001) “acrescenta 

a noção de centralidade qualitativa e estrutural” numa representação. E “enquanto o núcleo central possui 

um caráter rígido, os elementos periféricos são passíveis de mudanças, podendo ser substituídos por 

outros termos que por algum acontecimento pode ter ocasionado uma mudança na RS”. Sá (1998, p.77) 

confirma essas características quando menciona que: 

 
[...] a teoria de Abric atribui aos elementos cognitivos do núcleo central as 
características de estabilidade - rigidez - consensualidade e aos elementos 
periféricos um caráter mutável – flexível – individualizado, de modo que o 
primeiro proporciona o significado global da representação e organiza os 
segundos, os quais, por seu turno, asseguram a interface com as situações e 
práticas concretas da população. (SÁ, 1998, p.77) 

  
Abric (2001) salienta que o núcleo central possui duas funções essenciais, que são a função geradora e a 

organizadora. Vejamos como ele as define: 

 
[...] uma função geradora: é o elemento pelo qual se cria ou se transforma a 
significação dos outros elementos constitutivos da representação. É aquilo por 
meio do qual esses elementos ganham um sentido, uma valência. E uma função 
organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos vínculos que 
unem entre si os elementos da representação. É, neste sentido, o elemento 
unificador e estabilizador da representação. (ABRIC, 2001, p. 163). 

  

De acordo com Dieb (2004, p. 85) os elementos que formam o sistema periférico desempenham 

três papéis que são os “de concretização, os de regulação e os de defesa”. Vejamos como ele as 

caracteriza: 

 
O primeiro dos papéis está vinculado à compreensão da RS em termos bem 
concretos (concretização). São os elementos de fora do núcleo central, isto é, 
que se localizam em sua periferia, que traduzem de forma mais imediata e mais 
dinâmicas as situações, socialmente vivenciadas, e que atingem, 
individualmente, os membros do grupo. O segundo papel desempenhado pelo 
sistema de elementos periféricos (regulação) age para que a RS não venha a 
sofrer uma transformação radical logo de imediato. Isto significa que as 
mudanças ocorridas no contexto social não transformam subitamente os 
elementos centrais. O terceiro papel, que é o de defesa, complementa os ajustes 
promovidos pela regulação, pois provoca uma neutralização dos efeitos das 
mudanças ocorridas no contexto social para que não atinjam os elementos 
centrais. (DIEB, 2004, p. 85). 
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A partir das três funções de que trata Dieb (2004), podemos então compreender a importância 

do sistema periférico e a estabilidade que ele proporciona ao núcleo central, uma vez que ele o “reveste” 

como uma “capa protetora”, impedindo que os elementos que compõem o centro da representação 

sofram as alterações que ocorrem na sociedade a todo instante.   

Com relação ao estudo da centralidade dos elementos da representação, podemos destacar que o 

que irá determinar a abordagem de tal centralidade não é unicamente a análise quantitativa, mas também a 

qualitativa, pois devemos levar em conta algo além do número de vezes em que um determinado elemento 

aparece, verificando o seu significado e a importância que ele possui na representação. Esse grau de 

importância deve ser verificado porque será a partir dele que classificaremos quais elementos pertencem 

ao núcleo central e quais são os elementos periféricos da representação social dos alunos iniciantes de 

Letras/Espanhol da UERN/CAMEAM sobre a Língua Espanhola.  

Abric (2001, p. 21) defende que “um elemento central determina a significação dos outros 

elementos” e que “seu valor deve ser significativamente mais elevado do que o dos itens periféricos15”. 

Durante este estudo, verificamos que temos uma semelhança com outros pesquisadores que também 

embasam seus estudos na Teoria do Núcleo Central, pois foi a partir desta abordagem que estudamos o 

núcleo central e os elementos periféricos da representação social sobre Língua Espanhola dos alunos 

iniciantes do curso de graduação em Letras/Espanhol do CAMEAM. Na mesma direção, afirmamos que, 

assim como os outros pesquisadores dessa teoria, estamos interessados tanto no conteúdo quanto na 

organização estrutural, em se tratando de elementos temáticos, da representação investigação, cujo objeto 

de análise será discutido a seguir. 

 

Língua espanhola: objeto de representação 

 

Partindo do pressuposto de que a língua é um elemento vivo e dinâmico e que, além disso, 

possui uma organização que permite a comunicação entre indivíduos inseridos em contextos sociais 

distintos é que concordamos com Santana (2011, p.5) ao afirmar que a língua é “um código geral e 

constante de comunicação utilizado pelos membros ou falantes de uma comunidade ou coletividade 

linguística”. E, enquanto existirem pessoas falando e se comunicando, a língua seguirá evoluindo, 

passando por mudanças e transformações ao longo dos anos, acabando por constituir novos idiomas e 

dialetos. Com a língua espanhola não é diferente, pois ela é um idioma derivado do latim, que é uma 

evolução do indo-europeu. 

As línguas derivadas do latim são classificadas a partir da ideia de latim clássico e de latim vulgar. 

O latim clássico era a língua utilizada em situações formais pelos romanos letrados, cultos e que tinham 

poder. Também era tida como um estilo literário por causa de sua linguagem refinada. Já o latim vulgar era 

falado pelas pessoas que pertenciam às classes sociais mais pobres e sem tradições literárias. 

                                                 
15 Tradução livre nossa: “un elemento central determina la significación de los otros elementos, su valor debe ser 
pues significativamente más elevado que el de los ítems periféricos”.   
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A língua Espanhola, ou castelhana, também é considerada como iberorromânica, pois surgiu no 

reino de Castela, onde hoje está localizada a Península Ibérica (Espanha e Portugal). Na época em que 

nasceu, esse idioma era denominado “língua castelhana” e assim se chamava devido ao seu lugar de 

origem, que se impôs aos outros territórios da região que hoje formam a Espanha. Com essa expansão, 

também ocorreu a disseminação do idioma falado por eles. O castelhano só veio a tornar-se um idioma 

oficial em 1492 depois da unificação dos reinos que compõem a Espanha. 

Em termos educacionais, com relação à implantação do ensino da língua espanhola nas escolas 

brasileiras, tal realidade só foi possível graças à Lei Federal nº 11.161, de 05 de agosto de 2005, que dispõe 

sobre o ensino de Língua Espanhola e tornou obrigatório o ensino desta nas escolas públicas e privadas, 

nas turmas de Ensino Médio, facultando a inclusão desse idioma nas turmas de ensino fundamental.  

Nessa direção, para colaborar com a educação brasileira foram criadas as Orientações 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2006), cujo objetivo foi “contribuir para o diálogo 

entre professor e escola sobre a prática docente” (BRASIL, 2006, p.5). As Orientações Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2006) foram elaboradas a partir de discussões com professores e alunos da rede 

pública, equipes técnicas das Secretarias Estaduais de Educação e de representantes da comunidade 

acadêmica. Os objetivos relacionados ao ensino de língua estrangeira estão inseridos no terceiro capítulo 

das Orientações Curriculares Nacionais (OCN) que trata da subárea de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. Segundo este documento, o objetivo do ensino de línguas estrangeiras na educação básica é: 

 
[...] retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de Línguas 
Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância dessas; reafirmar a 
relevância da noção de cidadania e discutir a prática dessa noção no ensino de 
Línguas Estrangeiras; discutir o problema da exclusão no ensino em face de 
valores “globalizantes” e o sentimento de inclusão frequentemente aliado ao 
conhecimento de Línguas Estrangeiras; introduzir as teorias sobre a linguagem 
e as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade, 
hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas Estrangeiras 
por meio dessas (BRASIL, 2006, p. 87). 

 

Um dos motivos que nos faz pensar em estudar uma língua estrangeira enquanto objeto de 

representação é o fato de tal língua ser por nos compreendida como um instrumento de inclusão social em 

um mundo que está cada vez mais exigente com relação à inclusão dos cidadãos no mercado de trabalho e 

ainda mais globalizado. Além disso, acreditamos que estudar uma língua estrangeira e aprender a cultura 

de outros povos são ações de extrema importância para o desenvolvimento intelectual humano, 

principalmente no mundo globalizado em que vivemos. 

Sá (1998, p. 45) reforça que, para gerar representações sociais, o objeto em questão deve 

apresentar as seguintes características: “relevância cultural” e “espessura social”. Dessa forma, observamos 

que o objeto de representação para o grupo estudado (a língua espanhola) possui tais características, pois 

se trata de um idioma relevante do ponto de vista cultural, principalmente para esses alunos, sujeitos da 

pesquisa, que estão inseridos em um contexto de aprendizagem da cultura e da língua dos hispanofalantes. 

Tais aspectos caracteriza a LE como objeto de representação para estes alunos. Ainda para reforçar que 
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esta língua pode ser estudada como objeto de representação, baseamo-nos em Jodelet (2001, p. 17) 

quando enfatiza que as RS “circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculam em mensagens e 

imagens midiáticas16”. Dessa forma, constatamos que a LE também se constitui como objeto de 

“espessura social” (SÁ, 1998. p.45), pois ela circula na mídia, alcançando um número grande de pessoas 

capazes de formar um grupo social, como foi o caso dos sujeitos analisados nesta pesquisa, cujo percurso 

metodológico será apresentado a seguir. 

 

Percurso metodológico 

 

Para a realização desse trabalho, partimos da teoria de base das RS criada por Moscovici (2007) 

e contamos principalmente com o apoio de uma base teórica fundamentada na Teoria do Núcleo Central 

desenvolvida por Abric (2001) e complementada por Flament (2001). Esta teoria está fundamentada na 

hipótese de que “toda representação se organiza em torno de um núcleo central” (ABRIC, 2001, p. 162). 

A Técnica da Associação de Palavras foi utilizada para a geração do corpus desta pesquisa, que se 

caracteriza como um estudo de campo, uma vez que o pesquisador realiza a geração dos dados no local. Já 

com relação a seu caráter, podemos definir a presente pesquisa como descritiva, uma vez que aborda os 

fenômenos em questão de modo caracterizador e trabalha analiticamente sobre os dados colhidos a fim de 

interpretá-los de modo coerente com o referencial teórico levantado. 

Com relação à sua natureza, podemos definir esta pesquisa como qualiquantitativa. E um dos 

motivos que a caracteriza como de natureza qualitativa é o fato de se tratar de uma pesquisa embasada na 

Teoria do Núcleo Central, de forte tradição nas Ciências Humanas e Sociais. Além disso, assim se 

caracteriza por seu interesse em analisar os elementos periféricos da representação e organizá-los de 

acordo com a semântica empregada nos termos evocados durante as respostas dadas pelos sujeitos 

analisados, para, a partir de então, determinar seu grau de aproximação com o NC da representação, em 

termos interpretativistas. 

Também se trata de uma pesquisa com orientação quantitativa na medida em que se baseia na 

representatividade numérica com a qual quantificamos os dados colhidos para chegar ao nosso objetivo de 

descrever o Núcleo Central e os elementos periféricos da RS de Língua Espanhola para os alunos 

iniciantes de Letras/Espanhol da UERN/CAMEAM, consoantes os procedimentos metodológicos 

predispostos pela Teoria do Núcleo Central. 

O grupo social investigado foram os alunos iniciantes do curso de Letras com habilitação em 

Língua Espanhola da UERN/CAMEAM. Esse grupo é formado por 24 alunos com idade mínima de 18 

anos e a máxima de 33 anos. Tais sujeitos concordaram com sua participação na pesquisa e, por questões 

éticas, assinaram um termo de livre consentimento, dando a nós, pesquisadores, pleno direito de manejo 

dos dados obtidos através das técnicas de geração de dados empregadas17. Com relação à constituição do 

                                                 
16 O termo refere-se às coisas que veiculam nas mídias, como: jornal, televisão, cinema, propagandas anúncio em sites 
da internet e etc. 
17 Os dados pessoais dos membros do grupo social analisado foram devidamente preservados, através de sigilo. 
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corpus, esclarecemos que tal procedimento se deu em duas fases, para que, ao final da pesquisa, 

pudéssemos comparar os dois resultados para verificar se houve alguma alteração na representação social 

dos sujeitos após cursarem um semestre do curso de Letras/Espanhol. 

 

O Núcleo Central da RS sobre a LE: para nós o que representa a Língua Espanhola? 

 

Para a concretização desta investigação, realizamos a coleta de dados utilizando a Técnica da 

Associação Livre de Palavras, que aplicamos na turma iniciante do curso de Letras/Espanhol da 

UERN/CAMEAM. Nesta coleta, solicitamos aos sujeitos que escrevessem quatro palavras ou expressões 

que surgissem em sua mente no instante em que eles ouvissem a expressão “Língua Espanhola”. Para 

tanto, tomamos por base o modelo apresentado por Dieb (2004) em sua dissertação do mestrado 

intitulada Educação Infantil e Formação Docente: Um Estudo em Representações Sociais, publicada no ano de 2004. 

Tal modelo teve como base os trabalhos de Abric (2001). Nosso objetivo, com tal técnica, foi apreender e 

descrever a estrutura dos elementos do Núcleo Central e os do Sistema Periférico, para que assim possa 

determinar qual é a representação social sobre Língua Espanhola para o grupo analisado. 

 

Descrição quantitativa 

 

Para a realização desta etapa da pesquisa, utilizamos a abordagem de natureza quantitativa e 

levamos em consideração a frequência em que as palavras foram evocadas pelos sujeitos analisados. E, 

como dito para fins de esclarecimento, a coleta dos dados ocorreu em duas fases distintas para que fosse 

possível realizar a comparação dos dados adquiridos da primeira coleta com os da segunda. Assim sendo, 

e de acordo com o nosso objetivo de fazer o levantamento dos dados utilizando a técnica acima citada, 

solicitamos aos 24 alunos da turma do 1º período de Letras/Espanhol que evocassem quatro palavras ou 

expressões que viessem à sua memória quando eles ouvissem a expressão “Língua Espanhola”. Com a 

realização desse procedimento, obtivemos 86 (oitenta e seis) evocações, sendo 41 (quarenta e uma) 

palavras diferentes evocadas e um total de 08 (oito) expressões. 

 

Evocações Frequência Evocações Frequência Evocações Frequência 
Bonita 01 Falar 05 Viagem 02 

Agradável 01 Globalização 01 Shakira 03 
Encantadora 02 Desafio 01 Diferente 03 

Thalia 03 Oportunidade 01 Espanhol 01 
Excelente 01 Cultura 04 Música 11 

Maravilhosa 01 Interessante 01 País 01 
Paixão 02 Estudante 01 Conhecimento 01 
México 06 Escutar 01 Estrangeiros 01 

Promissora 01 Madri 01 Rebeldes 01 
Espanha 07 Bueno 01 Alejandro Sanz 01 
Canções 01 Estudar 01 Dominá-la 01 
Juanes 01 Compreender 01 Intercambio 01 
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Quadro 01 – Palavras evocadas na 1ª coleta. 
 

Para fins de comparação de dados, na segunda fase da geração do corpus, reaplicamos o Teste de 

Livre Associação de Palavras na mesma turma de alunos, porém, dessa vez esses sujeitos estavam 

cursando o segundo período do curso de Letras/Espanhol. Ao reaplicar o teste, utilizamos o mesmo 

procedimento do primeiro. Como resultado, constatamos setenta evocações, 33 palavras distintas 

evocadas e seis expressões.  

 

Evocações Frequência Evocações Frequência Evocações Frequência 
Música 06 Rebelde 01 Idioma 02 
Necessária 03 Viagem 01 Filmes 02 
Estrangeira 02 México 01 Satisfação 01 
Bonita 03 Buenos Aíres19 01 Curiosidade 01 
Gracias 01 Conhecer 06 Dança 01 
Usted 01 Hola 01 Saber 01 
Yo 01 Bien 01 Oir 01 
Español 01 Soy 01 Ler 01 
Lengua 01 Estoy 01 Difícil 02 
Falar 03 Interesse 02 Encantadora 01 
Aprender 05 Cultura 03 Ensinar 01 

Quadro 02 – Palavras evocadas na 2ª coleta. 
 

Organização prévia da RS sobre a LE 

 

Os diagramas expostos a seguir foram traçados levando em conta o critério quantitativo 

referentes às palavras que tiveram evocações com frequência superior a 02 (dois), com base em Dieb 

(2004, p. 103) e ainda nos revelam a estrutura parcial da RS de Língua Espanhola para o grupo analisado. 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                Figura 01 – Organização prévia da RS sobre a LE na 1ª coleta. 
 

                                                 
18 Contamos como uma única palavra porque representa uma pessoa. 
19 Estas duas palavras foram contadas como sendo uma única evocação porque representa um lugar. 

Nova 01 Aprendizagem 01 Argentina 01 
Professora 01 Laura Pausini18 01   

Música             Falar 
 
México         Espanha 

Thalia 
Shakira 

Diferente 

Cultura 
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A figura 01 contém os oito elementos mais evocados na primeira coleta dos dados, quando os 

alunos estavam cursando o 1º período do curso de Letras/Espanhol. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Figura 02 – Organização prévia da RS sobre a LE na 2ª coleta. 
 

Na figura 02 há os sete elementos que tiveram maior frequência quanto ao número de 

evocações, e o elemento “NOVO IDIOMA” com maior evocação do quadro 05 – Expressões Evocadas 

na 2ª coleta. E estes foram coletados na segunda fase da coleta dos dados, período esse que os sujeitos 

estavam no segundo semestre do curso de Letras/Espanhol.  

 

Descrição qualitativa 
 

Agora faremos a descrição da centralidade qualitativa atribuída pelos sujeitos analisados através 

da Técnica da Associação Livre de Palavras. A fase seguinte se dará em sistemas utilizando por base o 

modelo de cadeias associativas disposto por Abric (2001, p. 62), um método de Associação Livre a partir 

de um termo indutor, através do qual os resultados são montados em forma de uma Carta Associativa20.  

 

Análise dos dados adquiridos na primeira coleta do corpus 

 

Os termos “ESPANHA” e “MÉXICO” estão entre os mais evocados na primeira coleta e por 

isso está entre os elementos que compõem o núcleo central da primeira fase da coleta dos dados, em 

nossa interpretação, a partir dos critérios que levantamos. Assim sendo, reagrupamos outros elementos a 

estes, observando a análise qualitativa que está sendo ora empregada de acordo com a semântica dos 

termos, como segue na figura 03: 

 

 

 

 

 

 
        Figura 03 – Sistema 01. 

                                                 
20 Para fins de esclarecimento, não utilizamos esta carta para coletar os dados. O que estamos utilizando é a forma de 
expor os resultados que estão distribuídos em forma de cadeias assim como o modelo da carta associativa disposto 
por Abric (2001, p. 62). 
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Com relação a outro termo evocado na primeira coleta, destacamos “MÚSICA” como o termo 

que teve maior frequência quanto ao número de vezes mencionadas na primeira coleta o que o classifica 

como elemento mais forte e por isso ele está concentrado no NC da R estudada. Desta forma, agrupamos 

a ele os termos que têm relação direta nas evocações, como segue abaixo: 

 

 

 

 

  

                                        

 
                         Figura 04 – Sistema 02. 

 

O termo “MÚSICA” foi mencionado 11 (onze) vezes e foi classificado no centro dessa 

representação por ter maior incidência nas evocações pelo grupo analisado. No total foram 22 termos 

evocados que se relacionam diretamente com a música classificados de acordo com a semântica observada 

que liga diretamente todas estas evocações com a musicalidade. Esses dados revelam aspectos da 

organização estrutura da representação social em estudo para o grupo investigado.  

 

Análise dos dados adquiridos na segunda coleta do corpus  

 

Os termos “CONHECER” e “APRENDER” estão no centro desse sistema por estarem no NC 

entre os elementos apontados na segunda coleta e foram agrupados nesse momento da sistematização por 

terem sido evocados pelos mesmos alunos em suas respostas ao Teste Livre de Palavras. 

 

 

 

 
                                   
                                 Figura 05 – Sistema 03. 

 

Já os termos “CULTURA”, “FALAR” e “NECESSÁRIA” formam o sistema periférico e estão 

semanticamente ligados a estes termos, pois também foram citados pelos mesmos alunos que evocaram as 

palavras que estão no centro desse sistema, como se observa a seguir: 

 

 

 

                   
                 Figura 06 – Sistema 04. 
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O termo “MÚSICA”, que na segunda coleta dos dados faz parte do NC da RS estudada, 

também compõe o centro desse sistema e a ele agregamos a palavra “REBELDES” que tem relação direta 

com “MÚSICA”, já que representa uma banda na qual seus integrantes cantam em Espanhol. A expressão 

“NOVO IDIOMA”, que teve maior incidência entre as evocações, relaciona-se diretamente com os 

sujeitos por terem sido citadas pelos mesmos alunos que citaram “REBELDES”. 

 

Mais alguns comentários analíticos, em termos de sistematização. 

 

Diante de tudo que foi observado e analisado durante esta pesquisa, detalharemos na figura a 

seguir a RS de LE para os alunos participantes deste estudo em Representações Sociais. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 09 – RS de LE para o grupo analisado. 
 

A nosso ver, esta representação se configurou dessa forma porque, diante das evocações dos 

sujeitos na segunda etapa da coleta, os outros termos citados pelos mesmos alunos que evocaram 

“MÚSICA” foram: “CONHECER”, “CULTURA”, “FALAR”, “APRENDER” e na maioria das 

evocações coincidentes está “NOVO IDIOMA” o que o torna o elemento periférico mais próximo do 

Núcleo Central. Assim, nessa RS averiguamos através destes elementos mencionados o desejo desses 

alunos em aprender um novo idioma e conhecer mais da cultura dos países que tem a Língua Espanhola 

como idioma oficial. Constatamos, ainda, o anseio em aprender a falar espanhol em perspectiva cultural 

situada. 

Diante do exposto, percebemos com esse estudo em RS o modo como esse grupo de alunos 

que, de acordo com Irineu (2011, p. 175), é considerado social devido ao fato de “seus membros 

compartilharem a mesma imagem conceitual de dado objeto do mundo, constrói argumentos a fim de 

demarcar seus posicionamentos sobre o objeto de representação”, e no centro desta, está o elemento 

“MÚSICA”, com a qual deve ter sido o contato mais próximo que estes alunos tiveram com a língua 

estudada antes de ingressarem na faculdade. Esse resultado nos revela ainda que, mesmo depois de um 

semestre, a representação social de Língua Espanhola para este grupo não mudou.  
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Considerações Finais 

 

Diante do exposto, nossa investigação objetivou descrever o núcleo central e os elementos 

periféricos da representação social sobre língua espanhola dos alunos iniciantes na graduação em 

Letras/Espanhol da UERN/CAMEAM. Segundo Flament (2001, p. 184) o NC “é a própria identidade da 

representação”.  Diante disso, observamos que, para o grupo social estudado, a representação social sobre 

língua espanhola tem relação com a “MÚSICA”, pois esta foi a palavra mais evocada durante a aplicação 

do teste e também foi o elemento que teve o maior número de termos que se agrupassem a ela, seguindo 

o critério de semântica empregado por eles entre as palavras. Já os elementos elencados constitutivos do 

sistema periférico dessa representação para o grupo social estudado são: “CULTURA”, “APRENDER”, 

“CONHECER”, “FALAR” e “NOVO IDIOMA”. 

Finalizamos, desta forma, expressando os nossos mais sinceros agradecimentos aos alunos que 

participaram desse estudo, que contribuiu para o nosso enriquecimento enquanto professores 

pesquisadores. Sabemos que a nossa pesquisa não se encerra aqui, pois ainda são poucos os estudos em 

RS nesta instituição de ensino, evidenciando, neste momento, nosso desejo da utilização destes dados e 

resultados apresentados, para que venha a nortear os rumos a serem seguidos pelos professores da grade 

curricular da graduação em Letras/Espanhol da UERN/CAMEAM.   
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DISCUTINDO REPRESENTAÇÃO SOCIAL: A IMAGEM DE ALUNOS INICIANTES DO 
CURSO DE LETRAS (ESPANHOL) SOBRE A LÍNGUA ESPANHOLA21  

 
 

Mikaeli Cristina Macêdo Costa  
Lucineudo Machado Irineu 

 

Considerações iniciais 

 

 Nesse trabalho objetivamos realizar uma discussão acerca da representação social de alunos 

iniciantes do curso de Letras (Habilitação em Língua Espanhola e suas Respectivas Literaturas) do Campus 

Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), com fins a descrever os elementos temáticos que constituem tal representação 

social (doravante RS). 

Como se sabe, no contexto social em que vivemos é comum criarmos imagens e representações 

sobre nós e sobre os outros, assim como de dados objetos do mundo. Essa é a dinâmica da vida em 

sociedade, que nos orienta a vivermos e agirmos em grupos. Isso porque os indivíduos estão em constante 

busca de conhecimentos que os guiem em suas ações nas relações sociais comunicativas, com o propósito 

de estarem sempre conectados com o mundo, bem como com suas ideologias e valores sociais e culturais. 

Diante desse universo de representações e imagens, surgiu o seguinte questionamento que alicerça nossa 

pesquisa: que significados os alunos ingressantes do curso de Letras (Espanhol) constroem sobre a língua 

espanhola quando chegam à universidade?  

Então, com a finalidade de conhecermos como esse grupo social constrói sua representação social 

em relação a esse objeto de representação (língua espanhola), fizemos uma análise dos elementos 

temáticos que estes sujeitos atribuíram ao objeto investigado, durante a execução de nossa pesquisa. Para 

tanto, selecionamos como grupo social os alunos do 1º período do curso de Letras (Língua Espanhola) do 

semestre 2011.2, por acreditarmos que as representações deles sobre o idioma em questão ainda estão 

sendo construídas, pelo fato de eles ainda estarem em seu contato inicial com o referido idioma. 

Desse modo, acreditamos que o presente estudo sobre RS vem a contribuir para 

compreendermos o que a língua espanhola significa para os alunos iniciantes do curso de Letras (Língua 

Espanhola) do CAMEAM.  Essa pesquisa é relevante pelo caráter interdisciplinar, uma vez que nos 

baseamos em teorias da Psicologia Social para explicar fenômenos na área da linguagem, abrindo assim 

outros espaços para pesquisas na área, pois, através dos estudos sobre RS, podemos compreender 

conceitos, fenômenos, crenças, valores e até mesmo problemas que ocorrem no contexto social das 

                                                 
21

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “O que significa língua espanhola para 
nós? Um estudo em representações sociais nos semestres iniciais do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-
UERN”, sob a orientação do professor Ms. Lucineudo Machado Irineu (DLE/UERN). É ainda fruto das discussões 
do projeto de pesquisa: “Representações sociais no discurso da hispanidade: análise de marcas enunciativas 
ideológicas, identidades e alteridades no mundo virtual”, institucionalizado no Departamento de Letras do 
CAMEAM-UERN sob a coordenação do mesmo professor. A presente investigação dialoga, teórico e 
metodologicamente, com o trabalho de Lima e Irineu, também integrante desta obra. 



 
47 

ESPANHOL NA UNIVERSIDADE: PESQUISAS EM LÍNGUA E EM LITERATURA 
Tatiana Carvalho, Edilene Barbosa e Lucineudo Irineu 

relações humanas e, principalmente, o modo como as pessoas constroem as RS das coisas, seja por meio 

dos seus conhecimentos de mundo ou por meio de interações discursivas com outros indivíduos.      

Com relação à metodologia, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de base 

interpretativista, por tratarmos de uma análise explicativa sobre a representação social dos alunos do 1° 

período (2011.2) do curso de Letras (Espanhol) sobre língua espanhola enquanto objeto de representação.  

Em relação à sua natureza, esta investigação é de cunho qualitativo pelo fato de ser uma pesquisa social, 

na qual analisamos as representações dos sujeitos com base nas suas opiniões expressas nos questionários. 

Sendo assim, nossa análise consiste em uma interpretação de dados qualitativos e não quantitativos, uma 

vez que, em uma abordagem qualitativa, o pesquisador prioriza “o ponto de vista dos atores sociais como 

o seu principal objeto de estudo” (DIEB, 2004, p.33).  

 Por fim, acreditamos que esta pesquisa traz algumas contribuições, em perspectiva situada, para o 

curso de Letras (Língua Espanhola) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), assim 

como permite fazer algumas reflexões em relação ao ensino de espanhol para estudantes brasileiros. 

Partindo das representações que eles (os sujeitos) constroem sobre a língua espanhola, podemos refletir e 

analisar questões relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem desse idioma na universidade. 

 

Representações Sociais: discutindo conceitos 

 

 A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi apresentada, primeiramente, por Moscovici (1976), 

com propósito de explicar a construção do conhecimento não cientifico, também conhecido como senso 

comum, através do qual se dão, de modo mais evidente, as interações cotidianas em uma perspectiva 

ampla. Assim, a “Grande Teoria” proposta por Moscovici (1976) consiste em investigar como os sujeitos 

transformam, na base de sua cognição, algo não-familiar em familiar. Além disso, segundo Dieb (2004, p. 

57), a TRS reclama para si a explicação de três importantes fenômenos: 

 
O primeiro deles é como os sujeitos se tornam conhecedores da realidade 
social. Em segundo, a teoria busca compreender o processo de significação 
dessa realidade e, por último, a causa de sua transformação. Isto significa, dito 
de outra maneira, que os indivíduos ou grupos, ao entrarem em contato com 
uma informação ou situação nova, buscam transformar o conhecimento, 
inicialmente estranho, em algo que lhe é familiar para, assim, posicionar-se 
diante dele.  
 

 Desse modo, essa teoria nos mostra a relevância de conhecermos as representações sociais como 

um meio de entendermos como os sujeitos agem e se comportam frente a um objeto estranho, dando-lhe 

um sentido e transformando-o em uma realidade. Nessa direção, Moscovici (1976) relata que toda RS é 

construída por meio de dois processos: a ancoragem e a objetivação, que consistem em explicar o que 

ocorre na mente dos sujeitos ao se depararem com um objeto estranho e como acontece a transformação 

do não-familiar ao familiar. Assim, é através da RS que um objeto é ancorado em algo já conhecido pelo 

sujeito para torná-lo familiar, reforçando que a ancoragem é o processo de familiarização, enquanto que a 

objetivação é o produto do ato de representar.  
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O primeiro desses processos consiste em ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categorias e a 

imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar (MOSCOVICI, 1976 p. 60). Esse processo é muito 

interessante, porque as pessoas classificam e dão nome as coisas estranhas, categorizando-as e colocando-

as em um contexto familiar através do processo de familiarização, o que explica os processos pelos quais 

fazemos referências a elementos do mundo, mesmo que a nós sejam desconhecidos. 

Por sua vez, o segundo processo, a objetivação, consiste na transformação de algo estranho em 

algo concreto, real, por meio do processo de nomeação, nos estágios mais avançados de elaboração de 

uma representação. Já a ancoragem consiste em denominar, em classificar algo abstrato, não-familiar, ao 

indivíduo, tornando-o familiar através de uma “âncora” que este sujeito “lança” em uma “realidade” que 

lhe é pertinente, tudo isso na tentativa de compreender o mundo e seus objetos representacionais.  

 Esses dois conceitos, ao nível da mente do sujeito, são fundamentais para compreendermos as 

RS, definidas por Moscovici (1976, p. 21) como:  

 
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-
lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos 
de seu mundo e da sua história individual e social. 
 

 Dessa forma, notamos, enquanto um sistema de valores, que as RS possuem uma dupla função, 

uma de caráter orientacional, que nos ensina a convivermos e interagirmos no mundo, tanto material 

como social e, outra de caráter comunicacional, que nos fornece a comunicação entre os membros de uma 

determinada comunidade ou grupo social através de um código que nos permite nomear e classificar os 

vários acontecimentos, nos quais nos deparamos na sociedade.   

 É a partir dessa definição proposta por Moscovici (1976) que compreendemos como os 

indivíduos estão sempre representando e conceituando as coisas do mundo. Eles primeiramente interagem 

entre si, e com a sociedade em geral, compartilhando valores, crenças e opiniões, com a finalidade de 

atribuir significados às coisas e ao mundo desde aspectos conhecidos a aspectos desconhecidos, 

transformando o não-familiar em familiar, como dito, e criando representações. O mais interessante é que 

todo esse processo não ocorre só no indivíduo em si, mas através da e na interação com o outro. 

Nesse tocante, sabemos que as representações que estamos sempre criando são relevantes porque 

nos orientam a vivermos e ao mesmo tempo a entendermos os acontecimentos, as crenças, os valores que 

são impostos pela sociedade, ou seja, nos permitem compreender a realidade e as relações sociais.  O mais 

relevante é que os indivíduos, enquanto usuários da linguagem, praticam o processo de familiarização 

todos os dias em seu cotidiano sem nem perceberem as relações existentes entre mente e corpo, 

reforçando, assim, a relevância dos estudos na área das representações sociais para entendermos como 

indivíduos e os grupos em geral representam as coisas do mundo ao seu redor com o propósito de 

compreender a realidade.  
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Por fim, conforme afirma Moscovici (1976, p. 123), “não podemos pensar o social sem o 

individual e vice-versa, pois se a individualidade se constitui a partir da relação com o social, a sociedade, 

por seu turno, torna-se uma criação dos indivíduos, os quais se juntam para partilhar ideias, valores e 

sentimentos”. A partir de tal premissa, avançaremos na discussão a fim de contemplar o pensamento de 

Jodelet (2001), estudiosa também considerada de base entre os investigadores da Teoria da Representação 

Social. 

 
Incursão às perspectivas complementares a Moscovici: as concepções de RS de Jodelet, Abric, 

Flament e Doise 

 

 Com base nos estudos de Moscovici (1976), Jodelet (2001) é considerada uma das principais 

colaboradoras da TRS, na proposição de sua abordagem dimensional, uma vez que vem analisar as 

dimensões de uma RS enquanto saber compartilhado. Segundo a autora, as representações se constituem 

em “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p.22). Na 

mesma direção, para a referida teórica, uma RS: 

 

Sempre diz respeito à representação de algo (um objeto ou uma situação) e de 
alguém (um ou mais sujeitos); Tem com o seu objeto uma relação simbólica (de 
substituição) e de interpretação (confere-lhe significações); É sempre uma 
forma de saber ou de conhecer; E, por último, esse saber impulsiona a ação 
sobre o outro e sobre o mundo (JODELET, 2001, p.28). 

 

Assim, a autora afirma que uma RS deve ser analisada através de um conjunto de elementos 

cognitivos e afetivos presentes no interior das relações sociais. Nesse aspecto, compreendemos que os 

estudos de Jodelet (2001), juntamente, com Moscovici (1976), foram um dos mais importantes no campo 

das representações sociais, pois suas técnicas e procedimentos metodológicos podem ser utilizados em 

diversas áreas de investigação, dando assim um caráter interdisciplinar e objetivo à Teoria das 

Representações Sociais.  Em suas pesquisas, Jodelet (2001) estudou as RS com o intuito de proporcionar 

uma ampla descrição deste fenômeno. Com isso, Sá (1998, p. 73) acredita que:  

 

À Denise Jodelet deve-se muito, por certo, em termos da sistematização da 
teoria das representações sociais, na medida em que ela consegue conferir uma 
feição mais objetiva – ou mais a um estilo científico anglo-saxônico – à retórica 
excessivamente “francesa” de Moscovici na explicitação daquelas proposições 
básicas. Mas, além disso, Jodelet nos proporciona algo como a manutenção da 
ênfase moscoviciana original sobre a necessidade de assegurar uma ampla base 
descritiva – de tipo etológico – dos fenômenos de representação social, com 
vistas a uma contínua elaboração da teoria das representações sociais.  
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Com as palavras de Sá (1998), percebemos a contribuição de Jodelet no campo da RS, que 

consiste em acrescentar um caráter mais objetivo à TRS, através de métodos como levantamento e análise 

de conteúdo e entrevistas de cunho etnográfico. 

Por sua vez, Abric (1994), outro estudioso que contribuiu significativamente para o quadro 

epistemológico da TRS, através da Teoria do Núcleo Central (TNC), estudou, a partir de uma abordagem 

dinâmica e genética, o modo como elementos que estruturam a RS constroem significado e sentido ao 

objeto representado em termos de elementos centrais e elementos marginais.  

De acordo com o autor, os elementos constitutivos de uma representação social são organizados 

através de dois núcleos: um central e um periférico. No entanto, ele ressalta também que toda RS se 

organiza em torno de um núcleo central, elemento fundamental da representação, na medida em que 

determina sua significação e sua organização em termos de elementos constitutivos e organização 

estrutural.    

Flament (2001), outro pesquisador interessado na descrição da RS em elementos estruturais, 

defende que ao lado do núcleo central encontram-se elementos periféricos, também chamados de 

esquemas, que são organizados por um núcleo, exercendo um papel decisivo no funcionamento do 

sistema das RS. Com isso, segundo o teórico, se ocorrer alguma modificação entre a realidade e a 

representação, os esquemas periféricos são modificados e, consequentemente, o núcleo central muda, pois 

muda também a própria RS.  

Por fim, destaquemos a abordagem psicossociológica de Doise (2001), que tenta explicar, a partir 

do conceito de ancoragem, como é construído o processo de uma representação. Segundo Irineu (2011, 

p.89), Doise, em sua pesquisa sobre as RS dos direitos humanos, “pesquisou como as inserções sociais 

concretas dos sujeitos condicionam suas representações, vistas como tomadas simbólicas de posição entre 

indivíduos e grupos”, entendendo-se que é através das atitudes que os indivíduos se relacionam com o 

objeto representado.  

Já, na visão de Dieb (2004, p.91), “as atitudes são subsídios que podem nos dizer os 

posicionamentos dos sujeitos em relação ao objeto”, ou seja, através da atitude dos sujeitos podemos 

compreender seus posicionamentos com relação ao objeto. Sendo assim, ele concebe as atitudes como 

“tomadas de posição simbólica” pelos sujeitos com relação ao objeto representado. De acordo com Doise 

(2001), uma RS deve ser entendida, em perspectiva social, como:  

 
Um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de informações 
referentes a um objeto ou a uma situação determinada ao mesmo tempo pelo 
próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema social e ideológico no 
qual ele está inserido e pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse 
sistema social. (DOISE, 2001, p.156). 
 

A partir desses postulados, o autor mostra a relevância das condições de produção, como uma 

situação comunicacional, na qual os sujeitos se posicionam, enquanto membros de um grupo social sobre 

o objeto de representação, para a compreensão do processo de ancoragem das atitudes no 

desenvolvimento de uma RS de um sujeito sobre um determinado objeto social. Doise (2001) salienta 
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ainda que “é através das opiniões e atitudes que se mantêm os vínculos entre os membros de um mesmo 

grupo”. 

 

Análise dos elementos temáticos que constituem a RS dos alunos iniciantes do curso de Letras 

(Espanhol) do CAMEAM-UERN sobre a Língua Espanhola 

  

Para o desenvolvimento da análise a que nos propomos em nossa pesquisa, utilizamos a técnica 

de questionários, solicitando que os vinte sujeitos selecionados para a investigação respondessem as  oito 

questões referentes ao objeto de representação “língua espanhola”. Com o propósito de conhecermos os 

temas que compõem a representação dos alunos iniciantes do curso de Letras (Espanhol), fizemos uma 

análise dos elementos temáticos que constituem essa RS, com base na abordagem proposta por Moscovici 

(1976) e na análise de conteúdo proposta por Jodelet (2001), a partir das quais analisamos os significados 

que cada um desses alunos dá à língua espanhola para, então, conhecermos como foi construída a RS do 

grupo em questão. 

 Analisamos os vinte questionários a fim de descobrir os elementos temáticos que os sujeitos 

atribuíram à língua espanhola. Portanto, para o grupo social analisado, com relação a sua RS de língua 

espanhola, os sujeitos evocam os seguintes temas: 

 

“Estrutura da língua22”, como se pode notar nos fragmentos abaixo: 

 

Preciso estudar muito a língua para aprendê-la. Como sou iniciante percebo que 
tenho que ouvir mais as pessoas falando a língua. A maior dificuldade está 
relacionada à gramática e à oralidade23 (sujeito1). 

A questão dos verbos, pois são muitas “regrinhas” para serem estudadas para 
que se tenha um conhecimento significativo que permita a comunicação (sujeito 
11). 
(...) as dificuldades com a língua espanhola apenas na pronúncia de algumas 
palavras, e um pouco da gramática (sujeito17). 
 

 Como podemos perceber nesse primeiro tópico de análise, os sujeitos da pesquisa afirmam que 

uma das maiores dificuldades que eles têm encontrado em relação à aprendizagem da Língua Espanhola é 

em aprender gramática, ou seja, as dificuldades estão relacionadas ao lido com a estrutura da língua, em 

termos de descrição e uso, o que direciona a imagem dos sujeitos para a compreensão da língua espanhola 

como uma “língua gramaticalmente difícil”.  

 

 

 

                                                 
22 Este tema foi evocado pelos sujeitos (codificados de 1 a 20) quando questionados sobre quais eram as dificuldades 
que eles encontravam no processo de aprendizagem da língua espanhola. 
23 Ressaltamos que todos os trechos referentes ao discurso dos sujeitos da pesquisa foram conservados tal como nos 
dados originais, preservando inclusive, erros ortográficos e de ordem gramatical. 
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“Importância da língua24”, como exposto nos trechos a seguir: 

 

Idioma diferente do português, de grande importância. Domínio da língua 
(sujeito 5).  
 
Uma língua que está com grande avanço no mercado mundial (sujeito 6). 
 
Uma nova língua, importantíssima para o nosso aprendizado e para o nosso 
currículo (sujeito 8).   
 
É uma língua que está entre uma das mais faladas e tem um sotaque muito 
bonito (sujeito 11). 
 
Uma língua que é maravilhosa e que favorece muito para o aprendizado e para 
o mercado de trabalho (sujeito 17). 
 

 Nesse segundo tópico, referente à relevância do espanhol, o grupo reconhece o papel expressivo 

que a Língua Espanhola exerce na sociedade, assim como no mercado de trabalho. O discurso dos sujeitos 

neste ponto revela a imagem de língua espanhola por eles engendrada como um idioma de relevância no 

cenário nacional, na medida em que se mostra uma área de estudos promissora nos aspectos intelectuais e 

mercadológicos. 

 

“Contexto político e difusão linguística25”, como se vê nos fragmentos a seguir:  

 

A língua espanhola é a língua oficial de vários países sul americanos tais como, 
México, Espanha. Ela tem função comunicativa (sujeito 1). 

Uma língua que está com grande avanço no mercado mundial (sujeito 6). 
 
Uma nova língua, importantíssima para o nosso aprendizado e para o nosso 
currículo (sujeito 8).   
 
É uma língua que está entre uma das mais faladas e tem um sotaque muito 
bonito (sujeito 11). 

  
Nessa parte, referente ao contexto político e a difusão da linguística, notamos que o grupo ressalta 

o importante espaço que a Língua Espanhola ocupa, tanto em seu contexto político quanto linguístico, 

como sendo uma das línguas mais faladas no mundo e uma das mais solicitadas no mercado de trabalho.  

Caracterizada por um sotaque expressivo que encanta a todos que a conhecem, a língua espanhola é 

representada em exaltação como um idioma de grande valor, revelando o momento de encantamento que 

os sujeitos vivem com relação ao objeto por eles representado. 

 
 
 

                                                 
24 Este tema foi evocado pelos sujeitos quando expostos à questão sobre o que eles entendiam por língua espanhola 
neste momento de suas vidas. 
25 Este tema também é resultado da questão “o que vocês entendem por língua espanhola?”. 
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“Proximidade e semelhanças com o português26”, como podemos notar nos trechos a seguir: 
 

Sim! As palavras são bastante parecidas e a pronunciação, mesmo com outro 
sotaque (sujeito 8).  
 
Em alguns casos sim, porque tem pronuncia no español parecida com o 
português (sujeito 3) 
 
Sim. Apesar da gramática espanhola se diferenciar do português, a pronuncia de 
assemelha um pouco (sujeito 10).  
 
Sim, porque é mais fácil de associar ambas as línguas (sujeito 17). 
 
Posso considera que sim, mas a proximidade atrapalha um pouco por ter 
palavras que são parecidas, mas significado diferente isso as vezes atrapalha 
(sujeito 13) 
 

 De acordo com a opinião dos sujeitos em relação à proximidade do espanhol com a língua 

portuguesa, percebemos que ainda está bem presente no discurso deles a crença da semelhança desses 

idiomas. Alguns alunos acreditam que essa proximidade facilita a aprendizagem e outros afirmam que 

atrapalha um pouco, mas todos concordam com a imagem de língua espanhola como um idioma que 

mantém relação (de proximidade, em maior escala, e de distanciamento), em menor escala, com a língua 

portuguesa. 

 
“Pronúncia da Língua Espanhola27”, como podemos ver nos trechos abaixo: 
 

As aulas da língua são muito boas, proveitosas, divertidas, mas a pronuncia de 
determinadas palavras é a minha maior dificuldade no curso (sujeito 7).    
 
Adoro as aulas de Língua (Espanhol), mas uma das dificuldades que encontrei á 
questão da pronuncia em maioria dos casos da palavra „r‟ (sujeito 11). 
 
(...) as dificuldades com a língua espanhola apenas na pronuncia de algumas 
palabras, e um pouco de gramática (sujeito 17). 
 

 Nesse último tópico, referente à pronúncia da Língua Espanhola, observamos outra dificuldade 

encontrada pelo grupo, relacionada à pronúncia do espanhol. O que se faz necessário é refletirmos sobre o 

ensino do espanhol, revendo a metodologia utilizada tanto nas aulas de gramática como nas de oralidade, 

o que está causando desconforto nos alunos, aspectos revelados na emergência da RS de língua espanhola 

como uma língua difícil.   

Retomando alguns dos dados analisados, no que diz respeito à gramática da língua espanhola, 

considerada pelo grupo como “difícil”, recorremos, para fins de debate, às Orientações Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio. A esse respeito, em Brasil (2006, p. 144), lê-se que: 

                                                 
26 Esse tema é relacionado à questão referente aos aspectos impressionísticos dos sujeitos com relação à língua 
espanhola em comparação com a língua portuguesa. 
27 Esse tema é relativo à seguinte questão: quais as dificuldades que eles encontraram com relação ao estudo da língua 
espanhola. 
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O problema com a gramática não está propriamente nela, mas na concepção de 
gramática (e de língua) que orienta muitas vezes nossos cursos. Raramente está 
voltada para a compreensão, para a interpretação dos muitos efeitos de sentido 
e para as questões que regem o funcionamento de uma língua a partir das pistas 
que nos dá a sua materialidade; está, sim, mais preocupada com a materialidade 
em e por si mesma, tantas vezes mal trabalhada nas clássicas síntesis gramaticales 
que se reproduzem infinitamente. Mesmo quando o que se propõe é um 
enfoque dito comunicativo, é comum ver diluídos a heterogeneidade, as 
contradições e os conflitos constitutivos das relações sociais que se manifestam 
nas línguas e culturas. 

 
Assim, entendemos que o motivo de o grupo acreditar que a gramática da LE é difícil está 

relacionado à própria concepção de gramática como um material cheio de regras que precisam ser 

memorizadas e aprendidas pelo aluno, concepção que contribui para a representação de gramática como 

chata, cansativa e difícil.  Assim, em Brasil (2006, p. 144), lê-se ainda, em ênfase, que “o ensino de Línguas 

Estrangeiras sempre manteve a gramática em lugar de destaque, dando aos exercícios estruturais um lugar 

privilegiado”.  

Diante de tal fato, percebemos que está bem enraizado no contexto educativo um ensino de 

línguas tradicionalista, voltado para o ensino focado em uma gramática tradicional com exercícios 

estruturais, ao invés de um ensino direcionado ao aspecto comunicativo, no qual a prioridade seja formar 

alunos cidadãos capazes de desempenhar relações interpessoais e discursivas, tanto em sua língua materna 

como em uma língua estrangeira.  

Diante dessa análise, percebemos que os alunos do 1º período de Letras (Língua Espanhola) 

constroem sua RS sobre a Língua Espanhola através de crenças e interpretações que circulam na 

sociedade. Para isso, eles fazem uso de seus universos consensuais, conceituados por Moscovici (1976, 

p.54) como “locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou conflito. 

Tudo que é dito ou feito ali, apenas confirma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do 

que contradiz, a tradição”.  

 Moscovici (1976, p.58) afirma que “a tensão básica entre o familiar e não-familiar está 

estabelecida, em nossos universos consensuais, em favor do primeiro”. Dessa forma, sempre que um 

sujeito se depara com um objetivo estranho, ele tenta classificá-lo através do seu universo consensual que, 

por sua vez, refere-se às experiências e ao conhecimento de mundo (senso comum), que são perpassados 

através da interação das pessoas. 

 
Considerações Finais 
 
 Na presente investigação, buscamos analisar a RS dos alunos do primeiro período do semestre 

2011.2 do curso de Letras (Língua Espanhola) sobre a língua espanhola a fim de entendermos o que esta 

língua significa para eles. Para tanto, fizemos uma análise dos elementos temáticos que estes alunos 

atribuíram a Língua Espanhola através de um questionário.   
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 Seguindo o conceito de RS definido por Costa (2012, p.20) como “formas de conhecimento social 

que os sujeitos estão sempre construindo em busca de entender a realidade por meio das suas interações 

em contextos sociais”, chegamos à conclusão que o grupo faz uso de seu conhecimento de mundo, de 

crenças e valores sociais para construírem sua representação sobre língua espanhola. 

 Um aspecto relevante que notamos na nossa análise foi a questão de a maioria dos sujeitos 

evocarem que a Língua Espanhola é uma língua cuja gramática é difícil, o que nos faz entender a 

concepção de gramática que há muito tempo vem circulando na sociedade como algo difícil, chato, 

cansativo e complicado. Como dito, com relação a isso, concordamos com Brasil (2006, p. 144) quando se 

afirma que “o problema com a gramática não está propriamente nela, mas na concepção de gramática (e 

de língua) que orienta muitas vezes nossos cursos”. Diante desse aspecto, sugerimos uma reflexão sobre o 

conceito de gramática e sobre a metodologia utilizada nas aulas de língua, avaliando a qualidade de ensino 

do espanhol e a aprendizagem dos alunos. É preciso trabalhar a gramática com base em uma abordagem 

comunicativa, de forma, que haja uma relação da norma em si com o contexto de uso expresso. 

 No que concerne às contribuições das RS para o processo de ensino-aprendizagem do espanhol, 

acreditamos que a pesquisa aqui apresentada pode contribuir para reflexões na área de ensino de língua 

estrangeira, pois, diante das representações que o grupo analisado compartilha de língua espanhola, é 

possível rever e analisar os métodos mais apropriados para se trabalhar cada disciplina específica desse 

idioma, levando sempre em consideração as dificuldades encontradas pelos alunos em relação à 

aprendizagem da Língua Espanhola.   
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ANÁLISE DE ARTIGOS DE OPINIÃO DE ESTUDANTES DE LÍNGUA ESPANHOLA SOB 
O VIÉS FUNCIONALISTA: PLANO DISCURSIVO, FIGURA E FUNDO28 

 
Telma Patricia Nunes Chagas Almeida 

Rosângela Maria Bessa Vidal 
 
Considerações iniciais  
 

O objetivo deste trabalho é problematizar; nas produções de universitários, as dificuldades 

existentes em escrita de artigos de opinião, isto é, analisar os planos discursivos sob o viés comunicativo, 

em que os autores tiveram que descrever, detalhar e apontar sequências cronológicas de enunciados que 

deem sustentação às produções escritas, nas quais os usuários da língua procuraram estabelecer 

informações essenciais (figura) e/ou acessórias (fundo) na construção de seu texto. Para tanto, tomam-se 

como corpus produções do gênero textual artigo de opinião sob um contexto não real, uma vez que foram 

produzidos por alunos universitários, professores de Espanhol em formação, durante a disciplina Leitura e 

Produção de Textos II da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e não por 

jornalistas. 

Os artigos de opinião se caracterizam como textos em que o autor expõe seu posicionamento 

acerca de um dado tema e situam-se no grupo dos gêneros da ordem do argumentar, ao se caracterizar por 

impressões peculiares, tais como a discussão de assuntos ou problemáticas controversas, em que se busca 

um posicionamento diante da sustentação de uma ideia, negociação de tomada de posições, aceitação ou 

refutação de argumentos apresentados. 

O discurso argumentativo presente no artigo de opinião tem como fim persuadir ou convencer o 

interlocutor a compartilhar uma opinião e/ou determinada ação. Encontrado circulando na rádio, na TV, 

nos jornais, nas revistas e na internet, os artigos de opinião tratam de temas polêmicos que exigem uma 

posição por parte dos leitores, espectadores e ouvintes. Geralmente, os autores desse gênero apresentam 

seu ponto de vista expondo ideias pessoais por meio de sua escrita, com intenções de convencer seus 

interlocutores.  

Nos artigos de opinião, a linguagem é objetiva, e é comum o uso de sinais de exclamação e 

interrogação com fim de incitar a posição de reflexão favorável ao enfoque fornecido. Narrativas 

detalhadas, com apelo emotivo, acusações, humor satírico, ironia e fontes de informações precisas 

também podem se fazer presentes na organização sociorretórica do referido gênero textual. 

Para dar conta do estudo deste gênero nos termos a que nos propormos, optamos pela 

abordagem funcionalista de estudos da linguagem. Nesta abordagem, consideram-se o propósito do 

evento da fala, seus participantes e o contexto discursivo inserido nas práticas sociais, e a língua é vista 

como um instrumento de interação social, com funções comunicativas específicas. 

                                                 
28

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “Figura e Fundo no Artigo de Opinião: 

investigação sobre dificuldades na produção textual”, sob a orientação da professora Dra. Rosângela Maria Bessa Vidal 
(DLV/UERN).  
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Na visão funcionalista, a língua é entendida ainda como um sistema funcional, em que se passa a 

considerar o uso da língua voltado para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao 

fazer uso da língua passa a ser fundamental para compreensão da sua natureza, bem como a determinação 

dos fundamentos teóricos básicos da corrente funcionalista. Neste paradigma, as análises consideram 

aspectos pragmáticos e discursivos. Dentre tais aspectos destacamos como foco de investigação na 

presente pesquisa o processo de organização informacional, em termos das categorias figura e fundo, em 

produções escritas, um pressuposto teórico em que uma depende do outra para estruturar e moldurar as 

informações que aparece no plano discursivo. 

A presente pesquisa se institui, assim, como uma investigação de caráter qualiquantitativo, uma 

vez que as análises dos dados se voltaram para a discussão dos fatos pesquisados dentro de variáveis 

qualitativas bem como quantificáveis relacionadas aos elementos sequenciais cronológicos que dão sentido 

aos textos/artigos de opinião produzidos por alunos universitários no contexto de ensino e aprendizagem 

de língua espanhola. Nesse sentido, configura-se como um estudo de caso que, nas palavras de Gil (2002, 

p. 140): 

 
[...] é muito frequente na pesquisa social, devido à sua relativa simplicidade e 
economia, já que pode ser realizado por único investigador, ou por um grupo 
pequeno, e não requer a aplicação de técnicas de massa para coleta de dados, 
como ocorre nos levantamentos. A maior utilidade do estudo de caso é 
verificada nas pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas 
fases de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de 
hipóteses ou reformulação do problema. Também se aplica com pertinência nas 
situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido a ponto de 
ser enquadrado em determinado tipo ideal.  

 
Nesse sentido, o estudo de caso proporciona uma vivência sob o contexto real com base na 

discussão, na análise e na busca por soluções a uma dada problemática investigativa extraída da vida real. 

Trata-se de uma estratégia metodológica de amplo uso no contexto acadêmico e cientifico. Ressalte-se, 

por outro lado, que o presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, já que observa, descreve e 

registra dados. No caso desta pesquisa, observamos e descrevemos fragmentos textuais produzidos pelos 

alunos, na medida em que estes escreveram e desenvolveram elementos primários e secundários em seus 

artigos de opinião. 

O interesse por essa abordagem surgiu dos estudos realizados sobre o Funcionalismo linguístico, 

ao longo das atividades acadêmicas provenientes das pesquisas: PIBIC/ UERN/CNPq 2010-2011, do 

projeto “O Ensino de gramática nos cursos de letras de IES brasileiras”, e PIBIC/UERN/CNPq 2012-2013, do 

projeto “O Ensino de gramática na universidade: análise da proposta pedagógica em cursos de letras de IES brasileiras”. 

Dada nossa vivência, o engajamento com o Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalistas (GPEF) 

permitiu o acesso ao conhecimento da abordagem cognitivo-funcional (nos termos de Tomasselo, 1995) e, 

por sua vez, motivou a investigação sobre o plano discursivo. 
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A abordagem cognitivo-funcional: breve sistematização 

 

As primeiras análises na linha funcionalista são atribuídas aos membros da Escola de Praga (o 

Funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos termos função/funcional. Nesta abordagem, a língua é 

entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso do código voltado para uma 

determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua passa a ser fundamental para 

compreensão de sua natureza, bem como a determinação dos fundamentos teóricos básicos da corrente e 

as análises que consideram parâmetros pragmáticos e discursivos. Os funcionalistas da Escola de Praga 

enfatizaram a “multifuncionalidade da linguagem” e os estudos da distinção entre análises fonéticas e 

fonológicas dos sons, análise dos fonemas em traços distintivos e as noções correlatas de binário e 

marcação da morfologia, diferenciando as categorias marcadas das não-marcadas, levando em 

consideração os contrastes binários (interna/externa, intelectual/emocional, prática/teórica, etc.). 

A teoria funcionalista passou a ganhar força a partir de 1970, tendo como percussor Bolinger. No 

entanto, é em torno dos anos 1975 que se iniciaram as análises linguísticas funcionalistas propriamente 

ditas. A linguística funcional admite que a gramática é constituída a partir do discurso e é concebida como 

um conjunto de regularidades que são convencionalizadas pelo uso concreto nas diferentes situações 

discursivas. Du Bois (1993, p. 127) afirma que “o discurso molda a gramática e a gramática molda o 

discurso”. Surgem, a partir daí, na língua, novas funções/valores/usos para as formas já existentes. 

Assim, o Funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em situação comunicativa, 

priorizando o componente pragmático, ao qual estariam ligados os componentes sintáticos e semânticos, 

segundo afirmam Cunha e Oliveira (2003, p. 47): 

 

Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla função: 
semântica e pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o 
conteúdo semântico da língua, mas também a natureza e o propósito do ato de 
fala visto como fenômeno cultural e cognitivo. O conteúdo semântico 
proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao passo que sua função 
discursiva e pragmática pode se modificar.  

 
Dessa forma, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente independente 

de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e flexível e, sob esse contexto, a 

gramática é, como propõe Du bois (1985, p. 93), “um sistema adaptativo”, ou seja, é, em parte, u  sistema 

autônomo por se tratar de um código ao mesmo tempo suscetível a pressões internas e externas, 

tornando-se, assim, adaptativa. 

O Funcionalismo tem como referência o estudo das funções dos meios linguísticos de expressão. 

Sua trajetória é tão antiga quanto o modelo formal de análise linguística. Os estudos modernos 

funcionalistas remontam as concepções linguísticas precedentes a Saussure, dentre os quais Whitney, Von 

der Gabelentz e Herman Paul, entusiastas e núncios da escola neogramática no final do século XIX, já 

cogitavam em seus trabalhos fenômenos sincrônicos e diacrônicos, replicados a parâmetros psicológicos, 
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cognitivos e funcionais em suas descrições linguísticas. Nesta pesquisa, toma-se como ponto central o 

Funcionalismo norte-americano, ao qual se tem como precursor o linguístico Dwight Bolinger. 

O Funcionalismo linguístico norte-americano impulsionou um novo olhar às Ciências da Linguagem, ao 

deslocar o centro das atenções, que era direcionado à ideia da língua como um produto acabado, isto é, 

não mutável. Por meio da escola científica norte-americana, a língua passou a ser considerada segundo seu 

uso e as necessidades de seus usuários. 

Apresenta-se, assim, como uma abordagem contemporânea, manifestando-se em uma maior 

produção teórica atual, ao assimilar aportes teóricos de outras áreas, tais como da cognição, da 

Sociolinguística, da Teoria da Interação Verbal e da Etnografia da Comunicação, dentre outras áreas que 

estudam a língua em uso (falada e/ou escrita). 

 

Figura e fundo: plano discursivo, foco de nossa investigação  

 

No Funcionalismo linguístico, há um pressuposto teórico interessado na noção de como os 

planos de figura e fundo são compreendidos e estruturados pelos informantes. Hopper e Thompson 

(1980) consideram uma alta correlação entre o discurso e o grau de transitividade de uma sentença, uma 

vez que, durante o processo de organização do pensamento humano, o falante estrutura o seu discurso a 

fim de alcançar seus objetivos comunicativos conforme as necessidades de seu interlocutor. 

Através da transitividade oracional, o falante organiza o seu discurso, apresentando uma 

distinção entre o que é central e o que é periférico em seu texto. Portanto, o grau de transitividade de uma 

determinada oração torna-se o reflexo de sua função discursiva, e a partir desse grau em alta ou menor 

densidade é possível distinguir, nos planos discursivos, as categorias figura e fundo. 

Os conceitos de figura e fundo derivam da Gestalt, em Psicologia. Segundo essa teoria, de base 

cognitiva, o processo de formação de figura e fundo é dinâmico, um depende do outro para estruturar e 

moldurar o que aparece no plano discrusivo. Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2003, p. 39) apresentam 

uma distinção entre ambos os processos:  

 
Por figura entende-se aquela porção do texto narrativo que apresenta a 
sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativas, realis [modo 
indicativo], sob a responsabilidade de um agente, que constitui a comunicação 
central. Já fundo corresponde à descrição de ações e eventos simultâneos à 
cadeia da figura, além das descrições de estados, da localização dos participantes 
da narrativa e dos comentários avaliativos.  
 

Tal distinção se fundamenta numa visão prototípica que acontece em textos narrativos a partir 

de elementos típicos da transitividade, em que a figura seria uma ocorrência marcada, a porção central que 

dá sustentação ao texto, e o fundo seria uma ocorrência não marcada, ou seja, a porção periférica de baixa 

transitividade. 

Nesses termos, em uma narrativa, a figura compreende o esqueleto e/ou esboço do texto, sob a 

qual o discurso progride e apresenta uma sequência temporal dos acontecimentos sob a responsabilidade 
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de um sujeito que constitui a comunicação central, a contraposto da porção fundo, sob a qual essa 

estrutura básica surge, sem necessariamente fazer parte da coerência estrutural e sem contribuir de modo 

direto com o progresso discursivo. O fundo, portanto, compreende a descrição de estados, da localização 

dos participantes presentes nas narrativas, assim como na descrição de ações e acontecimentos 

simultâneos aos planos da figura. 

As noções de figura e fundo são categorias primordiais para analisar as informações encadeadas 

na construção de um texto, seja no desenvolvimento principal de uma ideia em um texto categorizado 

como argumentativo, seja de um fato e/ou evento comum aos textos narrativos, ambos associados à 

feição informativa do discurso em ação. A seguir, apresentamos as análises dos artigos de opinião, sob o 

viés do plano discursivo em questão, isto é, em termos de figura e fundo. 

 

As Análises dos artigos de opinião: o plano discursivo em textos em língua espanhola 

 
A Língua Espanhola, em seu contexto social, político e econômico, têm ocupado, no cenário 

mundial, uma importante posição, sendo uma das primeiras línguas a ser falada na terra por inúmeros 

falantes, desde seu processo de descobrimento e colonização, conforme sinalizam as Orientações 

Curriculares Nacionais (OCN). Constitui-se como idioma oficial de 21 países espalhados nos cinco 

continentes, além de ser língua oficial de alguns programas governamentais, tais como a ONU e a 

UNESCO. 

Estes dados evidenciam a importância da língua estrangeira para a sociedade, assim como sua 

implantação e adaptação nas escolas brasileiras, já que vivemos em um mundo de crescente globalização, 

com um intenso fluxo econômico, o que resulta em uma extrema exigência aos cidadãos, que necessitam 

estar aptos à comunicação nos diferentes idiomas. No Brasil, as relações econômicas, comerciais e o 

advento do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) aumentam em escala o interesse pela língua 

espanhola, por parte de estudantes brasileiros. 

As OCN, como a própria nomenclatura sugere são “orientações” para que o profissional da 

educação possa trabalhar em sala de aula via reflexão a partir das condições ao quais estejam envolvidos, 

isto é, um guia de partida na escolha de conteúdos, metodologias e recursos na promoção do ensino de 

línguas. Para o referido documento, o ensino de língua espanhola não se restringe apenas ao sujeito, 

transmitindo informações já identificadas; ao contrário, é um processo que ultrapassa todos os espaços em 

que ocorram interação e comunicação.  

Desse modo, possibilita ao sujeito desenvolver as habilidades e competências necessárias ao 

processo de ensino e aprendizagem do espanhol enquanto língua estrangeira; assim, o professor de língua 

adota o método, ou os métodos, a fim de transmitir de forma coerente o ensino de línguas nas salas de 

aulas, fazendo uso do leque de múltiplas variedades existentes e métodos a serem trabalhados, com base 

nas necessidades encontradas em sua sala de aula, podendo recorrer a um ou outro método de ensino. 

No entanto, verificam-se fatores que dificultam o processo de aquisição da língua, tais como a 

aproximação com a língua materna (língua portuguesa) gerando o denominado portunhol. Embora haja 
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similitudes estruturalmente entre as duas línguas latinas, os alunos tendem a apresentar dificuldades 

quando avançam para um nível de estudo gerando frustração e, por conseguinte desmotivando seus 

estudos. 

Conforme os resultados da presente pesquisa, os alunos universitários, futuros professores de 

Espanhol em processo de formação acadêmica, encontram dificuldades inerentes à organização de suas 

ideias, posicionamento e sequenciamento das informações primárias (figura) e secundárias (fundo) 

contidas nos artigos de opinião produzidos como terceira nota da disciplina Leitura e Produção de Textos 

II no 5º período do curso Letras com Habilitação em Língua Espanhola da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), ao dissertarem acerca do seguinte tema sugerido pelo professor da 

disciplina: “Drogas: ¿Quién son los verdaderos culpados?”. 

Em campo, coletamos artigos de opinião, que foram categorizados segundo nível de dificuldades 

apresentadas por seus autores ao defender sua ideia de forma a convencer seu interlocutor. A 

categorização deu-se através das seguintes nomenclaturas:  

 Nível I: correspondente aos artigos cujos autores apresentaram dificuldades em focalizar uma ideia 

central;  

 Nível II: referentes aos artigos considerados intermediários segundo as análises com relação à defesa 

dos posicionamentos centrais. 

  Nível III: no qual os autores dispõem uma ideia central e a partir dela tece informações 

argumentativas que elucidam seus dados.  

Vejamos essas informações dispostas no quadro e no gráfico que seguem: 

 

CODIFICAÇÃO DOS DADOS 
Artigo 01 – Nível I Artigo 09 – Nível I 
Artigo 02 – Nível I Artigo 10 – Nível III 

Artigo 03 - Nível II Artigo 11 – Nível II 

Artigo 04 – Nível II Artigo 12 – Nível III 

Artigo 05 – Nível I Artigo 13 – Nível III 
Artigo 06 – Nível III Artigo 14 – Nível III 

Artigo 07 – Nível III Artigo 15 – Nível III 

Artigo 08 – Nível III Artigo 16 – Nível III 

Quadro 01 – Codificação dos dados.  
 
 

 
           Gráfico 01 – Quantificação das três categorias para análise. 

 

25% 

19% 56% 

Nível I
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Nível III
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Conforme o gráfico e o quadro acima, constatamos que grande parte dos alunos apresentaram 

bons resultados, isto é, 56% dos artigos apresentaram nível de dificuldade baixa, 19% apresentaram 

dificuldades intermediárias e 25% maior dificuldade, conforme os critérios de categorização mencionados 

anteriormente.  

Dada as nomenclaturas, apresentamos como amostra de análise os dados coletados e obtidos 

durante a pesquisa desenvolvida conforme fragmentos dos textos ao longo dos artigos de opinião. No 

entanto, para fins de exemplificação neste trabalho, elegemos três artigos de opinião para esse artigo, 

sendo um categorizado como nível I, um como nível II e, por último, um considerado nível como III. 

Para guiar a análise, partirmos dos pressupostos das Orientações Curriculares Nacionais (OCN) a respeito 

dos elementos considerados cruciais na constituição dos artigos de opinião sob o viés funcionalista de 

figura e fundo. Nesta direção, as OCN orientam que o aluno deve saber distinguir as variantes linguísticas, 

assim como eleger o vocabulário adequado condizente à ideia e ao posicionamento que se pretende 

defender e/ou comunicar, um dos elementos fundamentais na construção de um gênero argumentativo 

como o artigo de opinião. 

O plano discursivo figura e fundo, por sua vez, age como facilitador para a compreensão e o 

entendimento do texto ao fornecer informações sobre o núcleo (ideia central) para o falante/ escritor e, 

por conseguinte o que respalda esse contexto, ampliando e/ou comentando o que está posto como 

posicionamento base na disposição dos argumentos e sequenciamento cronológico. A seguir, 

apresentamos as amostras dos dados analisados. Para uma melhor compreensão, subdividiremos as 

amostras e suas respectivas análises em três tópicos com base nas categorias nomeadas anteriormente. 

Vejamos: 

Amostra correspondente ao Nível I: Amostra 01 (ARTIGO 03). 

 

 

 

 

 

 

 
A amostra acima nos revela um sequenciamento cronológico de ideias dispersas, uma vez que não 

há uma coerência no artigo descrito porque o plano discursivo figura não é evidenciado de forma 

particular em nenhum deles. O que se verifica é mais de uma ideia central apresentada no artigo disposto. 

O artigo não possibilita os acessórios (fundo) que sustentem o que foi argumentado. A pouca existência 

do processo de coesão e coerência dificulta o processo de compreensão.  

Verifica-se falta de argumentos nas ideias dispostas na respectiva produção textual, isto é, o 

autor não retoma um posicionamento central; ao contrário, dispõe de outros argumentos a fim de 

justificar seu entendimento sobre o tema abordado. Para uma melhor representação do foco investigativo 

Sabemos que las drogas están cada vez más mayor la dimensión. En todo lo canto brasileño vimos toda la 
materia prima directa o indirectamente. Las drogas hoy en día han matado mucha gente, porque no sabe cómo 
usar, o consumir. El consumo excesivo es un procedimiento que consiste en la dependencia de sustancias 
químicas que afetan el sistema nervoso central. (…) la droga causa dependencia física, significa que el 
organismo se vuelve necesitad de las drogas. Los consumidores causa estado de euforia (segundo anuncio de 
jornalista) que siente cuando consumo. Lleva a busca al consumo por placer. Cuando es grande los 
costumbres, el individuo siente la necesidad de consumir la droga.  
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figura e fundo da nossa pesquisa, apresentamos, a seguir, orações destacadas sobre do plano discursivo 

estudado:  

“Las drogas hoy en día han matado mucha gente, porque no sabe cómo usar, o 

consumir. El consumo excesivo es un procedimiento que consiste en la dependencia de sustancias 

químicas que afetan el sistema nervoso central. […] la droga causa dependencia física, significa que el 

organismo se vuelve necesitad de las drogas 

Nesse trecho, as orações figuras são “las drogas hoy en día han matado mucha gente, 

porque no sabe cómo usar, o consumir” e “La droga causa dependencia física”. Respectivamente, 

as orações fundo são “el consumo excesivo es un procedimiento que consiste en la dependencia de 

sustancias químicas que afetan el sistema nervoso central” e “significa que el organismo se 

vuelve necesitad de las droga”. 

Conforme destaque das orações, é possível identificar o que é central, esqueleto/esboço (figura) da 

disposição dos argumentos, característica comum ao gênero textual artigo de opinião, assim como quais os 

trechos que funcionam como ampliadores dos posicionamentos via descrição, opiniões, dúvidas e 

conclusões. 

Vejamos mais uma amostra. 

 
Amostra correspondentes ao Nível II: Amostra 02 (ARTIGO 02). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na amostra acima, identificamos um sequenciamento nas ideias defendidas por seu autor 

interpretadas por dados culturais e/ou sociais. Os argumentos colocam em primeiro plano a ideia central 

sobre o que está vinculada à temática “drogas”, evidenciando os elementos secundários que dão 

sustentação aos atos de defender e convencer, característicos de textos argumentativos.  Entretanto, 

embora estejam evidenciados o que é central e o que é acessório, constata-se um declínio dos 

posicionamentos antes pretendidos. 

A amostra apresenta questionamentos que não são respondidos com clareza e objetividade ao 

longo do artigo, demonstrando fragilidade argumentativa, já que um artigo de opinião caracteriza-se como 

um texto opinativo em que se defendem ideias e/ou ideais na tentativa de convencer e persuadir o publico 

alvo pretendido a partir da temática abordada. Vejamos a tabela a seguir destacando o que é figura e fundo 

em algumas orações referentes à amostras classificada como artigo de opinião Nível II: 

 

Uno de los mayores problemas que la sociedad brasileña viene enfrentando es lo crecimiento de jóvenes usuarios de drogas, 
consequentimiente viene ocurrido en alto  índice de violencia y criminalidad. Frequentemente nos deparamos con noticiais 
drásticas de muertes de jóvenes que perdieron la vida por causa de las drogas. 
Delante de ese problema se queda la interrogación: ¿Será que este es un problema exclusivo del poder público? ¿ Será de 
la escuela? ¿O va a ser de la familia? 
Es uno primer momento es normal poner la culpa en el poder publico, por hacer nada para evitar que eso suceda, pero se 
nos ponernos a pensar: ¿Será que también no somos culpables cuando cerramos los ojos delante de ese problema. Cuando 
dejamos de hacer nuestra parti para reivindicar nuestros derechos? 
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AMOSTRA FIGURA FUNDO 
02 Uno de los mayores problemas que la sociedad 

brasileña viene enfrentando es lo crecimiento de 
jóvenes usuarios de drogas. 

Consequentimiente viene ocurrido en alto  índice de 
violencia y criminalidad. 

Quadro 02 – Síntese da amostra 02 

 
Na sequência, vejamos uma terceira amostra: 

Amostra correspondentes ao Nível III: Amostra 03 (ARTIGO 04) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acima são apresentados fragmentos da amostra 03 do artigo de opinião, corpus de nossa 

pesquisa. Conforme análise, embora se identifiquem algumas ideias soltas, o autor conseguiu permanecer 

com seu argumento inicial dando um sequenciamento cronológico a seu posicionamento. Há uma 

compreensão do ponto principal argumentado, pois os enunciados apresentados refletem a forma de ser, 

pensar, agir e sentir de quem o produziu. Uma característica predominante na estrutura e composição de 

um artigo de opinião é seu objetivo defender, argumentar, convencer e/ou persuadir o interlocutor 

conforme seus posicionamentos. 

O artigo da amostra 03, logo em sua introdução, especifica o contexto a ser trabalhado em sua 

produção, definindo seu objeto de defesa e a tese a ser argumentada (neste caso, a ideia de que o álcool é a 

mais popular droga lícita dos dias de hoje). A partir dessa limitação, o autor argumenta, com dados 

históricos, sobre seu posicionamento, seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos até os dias 

atuais. Assim, ao possibilitar esse sequenciamento lógico, é possível destacar o que é figura (ideia central) e 

o que é fundo (acessórios) na respectiva amostra. Vejamos alguns destaques: 

 

 FIGURA FUNDO 

De todas las drogas lícitas o ilícitas, el alcohol es la 

más popular sustancia. 

Y esta no es de hoy, pues se acredita que las bebidas alcohólicas ya 

eran ampliamente producidas y consumidas desde tiempo muy 

antiguos en Oriente Medio. 

Algunos estudios comprueban que la ingestión de dos 

copas de vino sirven para diminuir el nivel de 

gordura en la sangre. 

Pero el consumo demasiado puede provocar accidentes de tránsito, 
dependencia, pierda de la consciencia, entre otros problemas que 
debido al estado que se encuentra el sujeto puede también tener 
relaciones sexuales sin protección podiendo así contraer enfermedades 
sin cura como el HIV que puede llevar hasta la muerte. 

Quadro 03 – Sequenciamento lógico de figura e fundo 

De todas las drogas lícitas o ilícitas, el alcohol es la más popular sustancia. Y esta no es de hoy, pues se acredita que 
las bebidas alcohólicas ya eran ampliamente producidas y consumidas desde tiempo muy antiguos en Oriente Medio. 
Algunos estudios comprueban que la ingestión de dos copas de vino sirven para diminuir el nivel de gordura en la 
sangre. Pero el consumo demasiado puede provocar accidentes de tránsito, dependencia, pierda de la consciencia, entre 
otros problemas que debido al estado que se encuentra el sujeto puede también tener relaciones sexuales sin protección 
podiendo así contraer enfermedades sin cura como el HIV que puede llevar hasta la muerte. 
Miso con las orientaciones en la televisión, periódicos y órganos de la salud, infelizmente no hay una gran fiscalización 
en relación a la venda de bebidas alcohólicas, o sea, el producto puede ser comprado fácilmente por cualquier edad por 
costos muy accesible, ese facto puede ser el motivo crucial del crecimiento de personas que ingieren alcohol. 
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A observação do plano discursivo no processo de escrita evidencia a influência do fator 

pragmático na organização textual do falante que, por sua vez, elege o seu propósito comunicativo de 

forma intencional, pondo em posição de relevância no discurso a parte textual que contempla sua 

justificativa em um determinado evento comunicativo. 

Isto posto, ressalta-se o peso do componente pragmático tornar forte o pressuposto 

funcionalista que advoga uma concepção de língua vinculada aos eventos comunicativos, numa relação de 

dependência dos fatores externos, com o principal objetivo identificar se os textos produzidos 

apresentaram um sequenciamento cronológico nas informações de forma a destacar o que é figura e fundo 

no plano discursivo. 

Considerações finais 

As discussões teóricas e as análises empreendidas ao longo desta pesquisa concentraram-se no 

objetivo de investigar os planos discursivos de figura e fundo no gênero artigo de opinião. Teoricamente, a 

pesquisa apoiou-se na linguística cognitivo-funcional, desenvolvendo a análise com base no corpus 

constituído de artigos de opinião produzidos por graduandos de Letras, da Habilitação de Língua 

Espanhola.  

A questão inicial que motivou a realização da pesquisa demonstrava a preocupação com as 

dificuldades dos produtores de texto no momento de redatar um artigo de opinião, principalmente ao 

expor a ideia principal e aquelas que passam a dar sustentação ao argumento central. A análise dos dados 

aponta a insegurança de grande de parte dos produtores em expressar a ideia principal, muitas vezes 

deixando de especificar pontos pertinentes à temática tr. Essa constatação reforça a relevância das noções 

de figura e fundo para auxiliar o processo de escrita no artigo de opinião. Ademais, incorpora também o 

ponto forte da linguística cognitivo-funcional, que compreende o estudo da língua intimamente 

incorporado às situações reais comunicativas em que o processo de interação envolve participantes reais 

em um contexto discursivo real. 

Com base nos resultados alcançados pela investigação, uma reflexão que pode ser feita diz 

respeito ao papel significativo das noções de figura e fundo para a questão da produção textual. O 

entendimento é que o professor pode levar seus alunos a refletirem sobre o processo de aquisição do 

conhecimento linguístico, isto é, para além dos limites formais ao propor atividades de pesquisa acerca de 

um determinado tema, trabalhando, sobretudo, a relevância dos dados centrais e dos mais periféricos na 

constituição do gênero artigo de opinião. 

Mediante a realização da pesquisa, compreende-se que os alunos precisam ter acesso à 

diversidade de gêneros textuais como forma de aprimoramento de sua competência discursiva, 

acentuando o processo de interação verbal, trabalhando uma interação que ultrapasse os conceitos 

adquiridos nas instituições de ensino estando associadas ao cotidiano de modo apropriado nas relações 

sociais a que pertençam. 
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Assim, despertar sobre essa concepção funcionalista no ensino de línguas considerando um 

processo contínuo de construção social, cujo norteamento faça uso significativo da língua enquanto 

prática de leitura e produção de texto, e não apenas de ensino de gramática, é fundamental. Nesse sentido, 

o discurso é constituído a partir da situação de produção com vistas para o real, contrapondo-se a uma 

visão ideal dos estudos linguísticos no qual propaga a viabilidade do trabalho com o gênero textual tido 

como artefato de considerações diversificadas, embora transpareça regularidades, e, não mais, letras, sons, 

ou outras estruturas gramaticais isoladas. 

Acredita-se que essas reflexões podem acrescentar ao ensino de língua a intenção de respaldar o 

processo de ensino aprendizagem e corresponder às necessidades de domínios essenciais da comunicação 

dialógica em nossa sociedade, na qual as escolas e universidades são elementos compositores desse 

contexto. Daí a necessidade de a língua endossar essa perspectiva que busca sua sistematização a partir de 

dados do uso real da língua, o que conduz ao ensino de modo a não descartar a forma (estrutura), mas a 

centrar sua metodologia na abordagem da função que as estruturas linguísticas assumem no contexto 

sócio-histórico e cultural. 

Os resultados finais apresentados apontam dificuldades existentes no processo de escrita 

argumentativa referente à escrita em artigos de opinião, ao categorizamos dentre os dados coletados (16 

artigos de opinião) 25% Nível I, 19% Nível II e 56% Nível III. Os artigos de opinião analisados nos 

revelam a necessidade de se trabalhar com gêneros discursivos argumentativos, abrindo um leque de 

discussões, tais como as dificuldades dos alunos de instituições acadêmicas em se posicionar diante de 

uma dada temática. Por outro lado, foram evidenciadas produções articuladas no sentido de apresentarem 

um sequenciamento cronológico, defendendo e argumentando acerca de sua opinião.  

 As dificuldades apresentadas nas produções escrita por parte dos alunos referem-se tanto ao 

ensino de uma língua estrangeira e sua produção textual, assim como a argumentação requisitada por se 

tratar de um texto de opinião no qual se defende, convence e posicionam-se ideologias. Nas palavras de 

Cereja e Magalhães (2008, p. 338): 

 
Nos gêneros argumentativos em geral, o autor sempre tem a intenção de 
convencer seus interlocutores. Para isso, precisa apresentar bons argumentos, 
que consistem em verdades e opiniões. Consideram-se verdades tanto as 
afirmações universalmente aceitas (por exemplo, o fato de a Terra girar em 
torno do Sol, a poluição prejudicar o meio ambiente) quanto dados científicos 
em geral, como estatísticas, resultados de pesquisas sociais ou de laboratório, 
entre outras. Já as opiniões são fundamentadas em impressões pessoais do 
autor do texto e, por isso, são mais fáceis de contestar. Os bons textos 
argumentativos geralmente fazem uso equilibrado dos dois tipos de 
argumentos.  

 
Essa intencionalidade em convencer o interlocutor norteia-se no discurso, na argumentação de 

dados e na sustentação de fatos envoltos tanto na argumentação como na lingüística cognitivo-funcional, 

que considera os eventos da fala. Resta ressaltar que as análises empreendidas revelam coerência com os 

objetivos da pesquisa, sendo plenamente alcançados pela investigação. No entanto, as noções de figura e 
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fundo como referente de estudo para a produção textual ainda são uma área que demanda muito estudo. 

Com certeza, outros trabalhos hão de surgir. 
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ANÁLISES DE ATIVIDADES DIDÁTICAS EM LIVRO DE ESPANHOL À LUZ DO 
CONCEITO DE LETRAMENTO DIGITAL29  

 
Maria Zildarlene da Silva 

Tatiana Lourenço de Carvalho 
 
Considerações iniciais 
 

A Internet é hoje uma importante ferramenta que pode transformar, de maneira significativa, o 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, encurtando distâncias entre aprendizes de um idioma e 

nativos da língua objeto de estudo. Gêneros digitais30 como e-mails, blogs, chats, fóruns eletrônicos, entre 

outros, contribuem de forma significativa para esse avanço na maneira de aprender e ensinar idiomas. 

Assim, o ambiente virtual além de proporcionar ao estudante de uma língua uma maior proximidade com 

culturas de diferentes países, pode auxiliar na ampliação das capacidades cognitivas do aprendiz, podendo 

ser utilizado também como ferramenta didática para o desenvolvimento do letramento digital31.  

Barros e Costa (2010) e González (2010) apontam que o ensino de língua espanhola possibilita o 

aluno a tornar-se um cidadão letrado criticamente e conhecedor de novas culturas com opiniões 

independentes e formadoras. Xavier (2012), em conformidade com Paiva (2011) e Araújo (2007) nos 

descrevem a Internet como uma nova ferramenta de aprendizagem ativa e necessária nas escolas, já que ela 

promove o letramento digital, fazendo com que o aluno saiba ler e interpretar o texto em diferentes 

mídias, além de torná-lo mais autônomo e independente.  

No que tange às colocações dos autores acima, podemos acrescentar que o ensino de línguas foi 

alavancado por intermédio da Internet. No caso específico do espanhol, destacamos que atualmente o 

interesse em aprender o idioma cresce em todo o mundo. Um exemplo disso são os milhares de cursos 

oferecidos à distância via Internet, uns pagos, outros gratuitos, oportunidades tão diversas e, de certa forma, 

mais acessíveis a todos. Claro que sempre existiram cursos à distância na forma impressa, porém, não 

tínhamos a oportunidade de falar, ouvir e conhecer em apenas um clique a diversidade de culturas 

existentes nos países hispânicos. 

Diante do atual contexto, os livros didáticos (doravante LD) não poderiam ficar alheios ao 

advento das novas tecnologias. Observando algumas coleções didáticas direcionadas ao ensino de língua 

espanhola, percebemos que já há a preocupação de alguns autores em inserir gêneros digitais como e-mail, 

blog, chat, entre outros, nas propostas de atividades presentes nos manuais e até mesmo atividades que 

propõem questões sobre a linguagem usada pelos internautas no meio cibernético. Frisamos, no entanto, 

que a forma como alguns autores estão trabalhando esses gêneros, muitas vezes, pouco estimulam o 

letramento digital. Parte desses LD trazem os gêneros digitais apenas como “pano de fundo” para poder 

trabalhar a gramática e não estimulam o desenvolvimento das práticas letradas com o uso dos gêneros 

digitais na própria Internet. Por isso, surgiu a necessidade de realizar esse estudo, com o intuito de verificar, 

em livros didáticos de espanhol, em que medida as atividades envolvendo a Internet promovem o 

                                                 
29 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “Livro de espanhol e letramento 
digital: análise de atividades didáticas”, sob a orientação da professora Ms. Tatiana Lourenço de Carvalho 
(DLE/UERN). É ainda fruto das discussões do projeto de pesquisa: “Internet e gênero digital no ensino de 
Espanhol/LE do curso de Letras da UERN”, institucionalizado no Departamento de Letras do CAMEAM-UERN 
sob a coordenação da mesma professora. 
30Entende-se por gêneros digitais as diversas modalidades de textos que encontramos na Internet. Neste sentido, 
Bezerra (2011, p. 04) destaca que eles “são gêneros que, além de apresentarem a complexidade inerente a sua 
condição de fenômenos da linguagem, apresentam ainda a particularidade de se oferecerem ao leitor em um 
ambiente específico, a Web, por exemplo, diretamente atrelado e influenciado por desenvolvimentos tecnológicos 
cada vez mais numerosos, frequentes e velozes”. 
31 A palavra “letramento” vem se incorporando ao vocabulário da área da Pedagogia para conceituar um processo 
que vai além da decodificação do sistema alfabético da escrita e se caracteriza pela compreensão dos usos sociais que 
se faz dela. Neste sentido, letramento digital significa não apenas saber como utilizar as tecnologias digitais, mas 
entrar em contato com elas de maneira significativa, entendendo seus usos e possibilidades em nossa vida social.  
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letramento digital no aluno, ou seja, se estas atividades estimulam o educando a fazer uso real da Internet 

no próprio ambiente virtual. 

 

Internet e ensino de língua espanhola 
 

Através da Internet, o ensino de idiomas se popularizou e se tornou mais autêntico já que temos, 

por intermédio desse veículo, a facilidade de conhecer novas culturas, nos comunicar com falantes nativos 

e aprender novas línguas. Podemos, também, enriquecer o acervo de materiais didáticos, preparados para 

fins didáticos, que podem ajudar os professores a tornar a aula de espanhol mais atrativa. 

Entende-se que, com o auxílio dos recursos digitais, surgiram novas formas de aprendizagem. 

Hoje o aluno tem mais fontes de pesquisas, pode sanar uma dúvida com o professor mais rapidamente do 

que se tivesse que esperar por um novo encontro presencial em sala de aula convencional, seja através do 

e-mail ou até mesmo da sua página de relacionamentos, pode entrar em contato também com os seus 

colegas de classe e realizar trabalhos à distância sem a necessidade de estarem presentes fisicamente num 

mesmo lugar, só apenas conectados à rede. Considerando a Internet como uma nova forma de aprender 

espanhol, Paiva (2011, p. 14) afirma que: 

 

Sabemos que o uso de recursos tecnológicos vem ganhando grande dimensão 
no contexto social, fazendo parte do cotidiano das mais diversas instâncias da 
sociedade. Acreditamos na necessidade de trazer para as salas de aula esses 
recursos e, é possível notá-los claramente, quando pensamos, por exemplo, em 
educação à distância, que atualmente se dá predominantemente com o uso do 
computador conectado a internet. 

 

Concordamos com Paiva (2011) ao afirmar que a Internet é um subsídio de grande importância 

para o ensino, já que estamos vivendo em uma era em que se privilegia o conhecimento e a informação. 

Isso já faz parte de nós, por isso, a Internet precisa ser inserida nas instituições escolares para que os alunos 

possam aprender a utilizá-la na busca do conhecimento, na busca de novos letramentos etc.  

Sobre essas questões, Araújo (2007, p. 02) argumenta que: 

 
Se a escola precisa está aberta para as novas configurações do uso da linguagem 
que agora adentra o universo digital, então o trabalho pedagógico deve está 
organizado de modo que as crianças sejam alfabetizadas ao mesmo tempo em 
que se tornem letradas inclusive digitalmente. 

 
Dessa forma, compreendemos que o aluno precisa ser alfabetizado e letrado, tanto para o uso da 

linguagem em suporte impresso quanto midiático. Por isso, consideramos importante expor a opinião de 

Xavier (2005, p. 142) quando nos alerta que esse assunto só passará a fazer parte do contexto escolar: 

 
Se a política de educação do governo atual estimular e financiar a construção de 
tele centros públicos (locais gratuitos de acesso à Internet e de aprendizagem de 
processadores de textos), equipar as escolas do ensino fundamental e médio 
com laboratórios de computação, capacitar em massa seus professores 
transformando-o em “letrados digitais”, é bem provável que os gêneros digitais 
como e-mail, chat, fórum eletrônico, lista de discussão à distância (síncrona e 
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assíncrona) weblog, hiperficções colaborativas serão cada vez mais trabalhados, 
aprendidos e utilizados na escola e principalmente fora dela. 
 
 

Logo, torna-se claro que, para ocorrer essa mudança no âmbito escolar, é preciso um 

investimento dos nossos governantes tanto na parte física da escola, o que já vem de certa forma 

acontecendo, quanto no quadro de funcionários através, especialmente, da capacitação de professores. 

Em virtude do que foi mencionado, somos levados a inferir que a educação está longe de ser 

como deveria, ou seja, com professores bem remunerados, capacitados e com dedicação exclusiva, sem a 

necessidade de trabalhar em duas ou mais escolas os três turnos (manhã, tarde e noite). Sabemos, ainda, 

que parte dos professores não está preparada para o uso das novas tecnologias e nem a escola oferece 

subsídios eficazes para que essa prática se dê de forma eficiente. Destacamos, por fim, que não basta 

somente que os nossos governantes disponibilizem máquinas modernas para as escolas, é preciso, 

primeiramente, que se capacite os educadores para que eles possam manusear esses equipamentos e 

saibam orientar seus alunos para as práticas letradas da Web, haja vista que a Internet é uma importante 

ferramenta didática e pode auxiliar a melhorar a aprendizagem e a relação entre professores e alunos. 

 
Letramento e ensino de línguas 
 

A palavra letramento já não nos é tão desconhecida. Hoje são inúmeros os livros, os artigos, as 

monografias e as dissertações disponíveis na Internet abordando esse tema.  No entanto, algumas pessoas 

ainda confundem letramento com alfabetização, ou seja, imaginam que uma pessoa letrada é o mesmo que 

uma pessoa alfabetizada. Soares (2009, p. 19-20, grifo do autor), no entanto, ressalta que: 

 
Alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e escrever, não aquele 
que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da 
escrita, incorporando práticas sociais que as demandam. [...] não basta apenas 
saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, 
saber responder as exigências da leitura e da escrita que a sociedade faz 
continuamente – daí o recente surgimento do termo letramento [...]. 

 
A autora destaca a distinção entre ser alfabetizado e ser letrado. Desta maneira, entende-se que 

uma pessoa letrada, além de saber ler e escrever faz uso desses mecanismos para melhor viver em 

sociedade.  

Ampliando a noção do que é ser letrado, compreendemos que não existe somente uma forma de 

letramento, mas várias. Podemos ser letrados no que se refere ao significado do texto e no uso que 

fazemos dele no nosso desenvolvimento em sociedade; podemos também ser letrados na era digital que é 

a nossa capacidade de saber utilizar o computador e a Internet pesquisando, procurando, localizando 

rapidamente e fazendo uso das informações via meios midiáticos.  

Diante do reconhecimento dos estudos sobre os diversos tipos de letramento, acreditamos que a 

escola devidamente preparada, possa ser desenvolvedora de habilidades como também, um importante 

veículo promovedor de letramentos. Sobre esta questão, Rojo (2009, p. 108) afirma que: 
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Se considerarmos que um dos objetivos da escola no contexto brasileiro é o de 
possibilitar aos alunos a participação nas varias práticas letradas, esse 
letramento não pode ser reduzido àquelas que se centram única e 
predominantemente na leitura e escrita de gêneros escolares como resumos, 
ensaios, descrições, narrações, entre outros. 

 
A autora constata que é necessário que a escola trabalhe com os alunos os múltiplos letramentos 

existentes, não somente o letramento impresso. A instituição escolar tem que estar aberta aos novos 

conhecimentos, às novas informações, como o letramento digital que hoje faz parte do nosso cotidiano.  

 

Letramento digital  

 

Alguns acreditam que ser letrado digitalmente é saber ligar um computador, conectar a Internet e “navegar” 

no ciberespaço. Isso também faz parte do letramento digital, mas não somente. Conforme já comentamos 

antes, para uma pessoa ser letrada eletronicamente ela precisa também ser letrada tradicionalmente, pois 

“o letramento alfabético é condição indispensável para o letramento eletrônico” (BUZATO, 2001, p. 86). 

Assim, vemos que ser alfabetizado e letrado digital são competências dependentes uma da outra, haja vista 

que a Internet depende totalmente da escrita.  Neste sentido, estamos de acordo com Xavier (2012, p. 02) 

quando afirma que: 

 

O letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das 
formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe 
assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não 
verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e 
escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais 
é a tela, também digital. 

 
Corroborando com o autor, acreditamos que ser letrado digitalmente exige novos conhecimentos 

e intimidade com a tecnologia. É necessário saber desde ligar o computador a enviar uma mensagem, 

formatar um texto, saber como entrar numa sala de bate papo (chat), enviar e responder e-mails, participar 

de fóruns eletrônicos, criar um blog ou até mesmo uma web quest. Enfim, saber fazer do celular, do iphone, 

do tablet, do computador, ferramentas de entretenimento, de comunicação, de estudo, de trabalho etc., 

enfim, é compreender e fazer uso do texto em diferentes mídias digitais. 

 Em suma, ser letrado digital é saber usar as novas tecnologias para agir criticamente em 

sociedade. Em consonância com isso, Buzato (2002, p. 100) afirma que:  

 
O letrado eletrônico dispõe não só de conhecimento sobre propriedades do 
texto na tela que não se reproduzem no mundo natural como também sobre as 
regras e convenções que o habilitam a agir no sentido de trazer o texto à tela. 
Além disso, o letrado eletrônico é capaz de interagir com uma gama ampla de 
textos e está mais apto a adquirir conhecimento sobre novos tipos de texto e 
gêneros discursivos no meio eletrônico.  
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É perceptível, a partir desta citação, que são muitas as habilidades que envolvem o ser letrado 

digitalmente. Nesse sentido, vemos o quanto é relevante o letramento digital fazer parte do contexto 

formal do ensino de línguas.  

 

Letramento digital no livro didático 

 

Sabemos da importância do LD para o professor e também para o aluno como agente de difusão 

do conhecimento. Essa ferramenta passa frequentemente por constantes mudanças, uma vez que 

contribuições para o ensino-aprendizagem também são possíveis a partir da melhoria do LD. Alguns 

autores já estão dando a ele uma aparência mais moderna, cibernética, tecnológica, haja vista que eles 

sabem que essa ferramenta tem um papel importante na difusão das novas tecnologias por saberem da 

importância desses recursos no processo do letramento digital dos alunos. Através do LD, o professor 

pode introduzir as questões do letramento digital na sala de aula. “O LD pode encorajar os professores a 

quererem conhecer melhor esse novo universo e como ele pode fazer parte das suas aulas” 

(COSCARRELLI, 2007, p. 04).  A autora ainda nos mostra algumas mudanças constatadas, por ela, em 

alguns LD: 

 
A mudança de formatação das páginas, ou seja, alguns livros passaram a ter 
aparência de página de Internet. Ficaram cheios de quadros, linhas, informações 
paralelas, textos mais curtos a título de explicações, palavras em negrito, itálico, 
com fontes diferenciadas – funcionado como links – muito uso de sinais típicos 
da rede como @, e-, WWW [...]a inserção, nos LDs, de textos dos mais 
variados gêneros cuja fonte é a Internet. [...] a inserção de análise de gêneros 
típicos do ambiente digital, nos LDs. 

 
Através da citação acima, confirmamos visíveis mudanças no LD em relação à formatação e à 

aparência. Entendemos, no entanto, que os gêneros digitais perdem um pouco das suas características ao 

serem mostrados através de folhas impressas conforme bem destacou Araújo-Junior (2008, p. 61), porém, 

sabemos que o LD é apenas um meio, um estímulo para que o aluno possa aprender a utilizar essa 

ferramenta e entender como funciona o meio digital.  

 
Análise e reflexões sobre os dados 

 

Diante do que foi discutido, passemos, agora, à análise dos dados das propostas de atividades 

presentes nos dois exemplares dos livros selecionados para a coleta do corpus.  

A coleção escolhida para a análise foi Nuevo Chicos Chicas destinada ao ensino de espanhol em nível 

Fundamental II. A escolha em trabalhar com esse material se deu devido àsua utilização durante nossa 

atuação no Estágio Supervisionado I32 de Língua Espanhola, disciplina do curso de Letras (Língua 

                                                 
32 O nosso estágio supervisionado ocorreu no período de 16 de outubro a 05 de dezembro de 2010, em forma de 
curso de extensão, já que naquela época não havia a disciplina de Língua Espanhola nos anos finais, do ensino 
fundamental, das escolas públicas municipais e estaduais do município de Luís Gomes – RN. Ministramos, então, 
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Espanhola) da UERN. A coleção, em questão, é composta por quatro volumes: A1, A2, A3 e A4, no 

entanto analisaremos apenas os livros A1 e A2 já que os outros dois volumes não se encontravam 

disponíveis à venda no Brasil, na época da realização deste estudo. Ressaltamos que, foram analisados, 

também os dois exemplares do professor A1 e A2, pois acreditamos ser importante ver as orientações 

destinadas ao educador e se estas acrescentam ou enriquecem as atividades envolvendo letramento digital 

presentes nos LD. 

A análise constituiu-se da observação de uma atividade de cada livro, uma do nível A1 e outra do 

nível A2, levando em consideração o seguinte: primeiro realizaremos a descrição do conteúdo existente na 

atividade, em seguida avaliaremos se ela leva o aluno ao ambiente virtual e, por último, acrescentaremos, 

quando necessário, sugestões que possam promover o desenvolvimento do letramento digital nas 

atividades. A seguir, apresentamos a descrição da proposta didática a ser analisada no livro A1. 

A atividade, em questão, faz parte de uma seção chamada Proyecto Comunicas enespañol. Essa seção 

faz parte tanto do livro A1 quanto do A2. Nela, o aluno é ensinado a criar blogs para diversos fins, entre 

eles: para a apresentação pessoal do blogueiro, a divulgação de datas comemorativas, dos horários escolares, 

dados familiares etc. Vale destacar que o blog é um “diário” digital da Internet e que essa ferramenta é 

bastante utilizada pelos adolescentes; embora, atualmente, pessoas de todas as idades já façam uso desse 

gênero para diferentes fins que não seja unicamente falar de aspectos pessoais. 

A primeira proposta faz parte do livro A1, se encontra no módulo 6, página 14, em uma seção de 

leituras e atividades complementares, chamada Carpeta de lecturas y actividades complementarias em que existe 

um projeto que ensina os alunos a criarem seu próprio blog, chamado Proyecto comunicas enespañol.É uma 

atividade com ilustrações bem coloridas e com vários quadros. Logo de início tem o slogan do projeto com 

a frase: Lee y crea tu blog. É, na verdade, uma página que explica como criar páginas na Internet com esse 

gênero. 

O texto tem como título: Bl@g de David López, que se qualifica como El mejor. Na página referente 

à atividade, encontramos ainda um quadro em que David, personagem presente no livro, se apresenta, diz 

seu nome, nacionalidade, o nome da instituição na qual estuda e também afirma está estudando dois 

idiomas (inglês e francês) na referida escola. O personagem apresenta, ainda, seu melhor amigo, Pedro. No 

lado direito do blog tem um calendário e um link que dá acesso aos arquivos postados anteriormente por 

David. Abaixo há o seu endereço eletrônico e uma frase convidando o leitor a escrever para ele. Na 

segunda parte da atividade há a seguinte orientação: Ahoraconfecciona tu blog, com uma sequência de 

informações para criar uma página com o gênero em questão.   

Ao observarmos o livro do professor, não encontramos nenhuma orientação sobre como poder 

trabalhar com essa seção Proyecto Comunicas enespañol. Procuramos no site de apoio da editora do livro 

                                                                                                                                                         
um curso com o título “Fundamentos da Língua Espanhola” para alunos do Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º 
ano) na Escola Estadual Coronel Fernandes sob orientação do professor da disciplina de Estágio Supervisionado I 
(Espanhol). Trabalhamos com os livros da coleção “Nuevo Chicos Chicas” I e II e foi a partir da experiência com o 
uso desse material didático no estágio que surgiu a ideia de analisar de que forma o letramento digital é explorado 
nesses dois exemplares desenvolvendo assim o trabalho monográfico para a conclusão do curso de Letras (Língua 
Espanhola) e, agora, o presente artigo.   
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<www.edelsa.es> e também não encontramos informações de como ajudar o professor a desenvolver 

esse projeto de criação de blogs, que nos parece ser de grande importância para desenvolver algumas 

habilidades de letramento digital tanto nos alunos quanto nos professores de língua espanhola.  

A falta de informações no manual do professor é um dos fatores de exclusão das coleções que se 

inscreveram no PNDL. Ou seja, as coleções de livros destinados às escolas públicas, para qualquer 

disciplina, passam por um rigoroso processo de seleção e devem se apresentar segundo as determinações 

dos editais conforme destaca Gonzáles (2010, p. 43): 

 

Essas avaliações terminam com a elaboração do Guia de Livros Didáticos, que 
contém, além de uma introdução geral sobre a área bastante elucidativa, as 
resenhas críticas das coleções aprovadas, nas quais não apenas se descrevem as 
coleções aprovadas, mas também se apresentam seus pontos de destaque e seus 
eventuais pontos fracos, alertando o professor a respeito de como utilizá-las e 
complementá-las. Também elaboram-se criteriosos pareceres  técnicos sobre as 
coleções excluídas, que são  enviadas às editoras e autores.  
 
 

Verificamos, dessa forma, que é visível a falha em relação às informações contidas no manual do 

professor, porém, não só essa coleção como outras analisadas já se encontram disponíveis no mercado e 

são vendidas por um valor não muito acessível. Esperamos que deficiências como essas sejam superadas e 

que passemos a contar com materiais didáticos que atendam as exigências do PNLD e assim facilite o 

trabalho do professor no uso do livro didático, a partir das informações presentes no manual a ele 

destinado. Ainda a respeito do manual do professor, Gonzáles (2010, p. 48) afirma que ele: 

 
[...] não deve limitar-se, tal como ocorre muitas vezes, a trazer as respostas às 
atividades propostas no Livro do Aluno, devendo ir muito além e servir 
inclusive como um material de estudo, contribuindo para a formação 
continuada do professor. Levam-se em conta, então: a clareza na apresentação 
da proposta teórico-metodológica e do enfoque adotado; a coerência entre o 
afirmado e o realizado na coleção (propostas de atividades, exercícios etc.); a 
presença de uma proposta não fechada no que se refere à solução dos 
exercícios apresentados; a presença de sugestões claras para o uso do livro e 
para a ampliação das atividades;  a citação das referencias bibliográficas. Bem 
como a apresentação de sugestões de leitura para o professor. 

 
 

Percebemos, a partir da citação, que o material didático é muito importante para o 

desenvolvimento do trabalho do professor. Portanto ele deve favorecer de fato a aprendizagem do aluno e 

adequar as atividades e os textos para um contato produtivo com a língua. No caso das informações sobre 

o blog não contidas no manual do educador, somos levados a inferir que o autor deveria ter esmiuçado o 

assunto no manual do professor para melhor esclarecer os docentes sobre o que seja e para que é utilizado 

tal gênero e assim poder ministrar o conteúdo, com  mais propriedade, para os alunos. 

Analisando a atividade em questão, já na primeira frase (Lee y crea tu blog), verificamos que 

possibilita ao aluno ler na língua meta, conhecer parte do vocabulário sobre o mundo cibernético em 

espanhol, além de estimular e motivar o aluno a criar seu próprio blog. Tal atividade, se bem explorada, 
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estimula o desenvolvendo o letramento digital, pois faz o aluno interagir em espanhol em contexto real de 

uso do gênero em questão.  

Consideramos relevante destacar, no entanto, que o autor poderia ter acrescentado, nesta 

atividade ou até mesmo no exemplar do professor, algumas explicações sobre como inserir textos, fotos e 

enviar e responder mensagens num blog ou indicar, ainda, um site no qual esses agentes da educação 

(professores e alunos) pudessem ter acesso a um detalhamento dessas informações sobre o gênero blog, o 

que também ajudaria a desenvolver o letramento digital para à prática interacional através do acesso direto 

à Internet. 

Agora, trataremos da segunda proposta de atividade a ser analisada neste artigo. A atividade inicia 

com o seguinte tema: Prepara un intercambio. Apresenta-se a imagem de um notebook conectado à página do 

IES Rubén Darío de Madrid(um instituto de ensino da língua francesa), que tem como objetivo propor 

intercâmbios entre alunos da cidade de Tousouse (França) com alunos madrilenos, com o intuito de 

aproximar os dois países, promover o conhecimento da cultura e da língua estrangeira alvo de estudo de 

cada estudante, além promover a prática dos conhecimentos adquiridos durante o ano escolar.  

 Na etapa seguinte, na questão 1, é pedida a leitura do texto e a resolução de duas questões 

relacionadas à informação contida nele. Logo depois, na questão 2, pede-se para os alunos imaginarem que 

a escola onde estudam organiza um intercâmbio com alunos espanhóis e que eles devem se preparar para 

receber esses estudantes da Espanha que irão passar cinco dias no país de origem dos alunos, no caso, o 

Brasil. É pedido na letra “A”, da questão 2, que os discentes se dividam em três grupos e que cada grupo 

trabalhe um tema, como cultura, esporte e contato com a natureza. Na letra “B”, cada grupo apresenta 

suas atividades em classe. Logo abaixo da questão “B”, há uma solicitação para confeccionarem uma 

página na Internet abordando o tema intercâmbio.  

 Com relação a essa atividade, o manual do professor também não faz nenhuma menção à como 

o docente pode orientar seus alunos a criar uma página na Internet. Sugere-se, apenas, que ele peça aos 

discentes que preparem as atividades fora de classe, para serem apresentadas na semana seguinte aos 

companheiros de sala. Vemos, ainda no manual do professor, que se orienta o professor a proporao aluno 

criar no próprio caderno uma página digital, o que deveria ser explorado no próprio ambiente virtual e não 

em suporte em papel. No entanto, no livro do aluno, a proposta de atividade sugere que os alunos criem, 

na Internet, uma página da escola em que estudam com informações sobre intercâmbio. Esse estímulo de 

criar uma página na Internet deveria também estar no manual do professor para que este pudesse pesquisar 

e levar para a sala de aula sugestões de como criar uma página web, exemplos encontrados na Internet sobre 

sites e blogs que tratem do tema intercambio etc.  

 A proposta em questão apresenta, além da exploração das habilidades de compreensão e 

produção escrita na língua alvo, uma atividade que pode estimular e levar o aluno ao ambiente midiático 

real, já que contém informações que podem ajudá-lo a tirar algumas dúvidas antes mesmo de acessar a 

Internet. É a partir da criação dessa página que eles poderão ter a possibilidade de conhecer mais sobre o 

processo de intercâmbio, aprender como criar uma página direcionada para esse fim, além de poder 

interagir com pessoas de outros países e conhecer novas culturas. Este tipo de atividade trata-se, portanto, 
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de uma proposta que faz uso de um texto existente na Internet, ou seja, um texto autêntico em que os 

alunos poderão acessar para comprovar sua veracidade e desenvolver o letramento digital.  

 Em suma, verificamos que a proposta, no livro do aluno, é clara quanto ao objetivo de motivá-los 

a criar uma página na Internet, pois, apresenta conteúdos que podem beneficiar o aluno à prática letrada 

midiática. No entanto, acrescentamos que esses direcionamentos para a realização da atividade deveriam 

ser descritos também no livro do professor, haja vista que a sugestão de incentivar o aluno a pesquisar e 

fazer uso da Internet pouco aparece no dossiê didático planejado para orientar o trabalho docente com livro 

em questão. Salientamos, ainda, que o assunto intercâmbio é um tema de bastante interesse para a maioria 

dos estudantes que queiram se aprofundar na aprendizagem de línguas o que faz com que a proposta em 

questão torne-se ainda mais atraente para os discentes.  

 

Considerações Finais  

 

Discutimos neste artigo a importância do LD como ferramenta para tornar o aluno letrado 

digitalmente. Dessa forma, acreditamos que as duas atividades analisadas, apresentam pontos positivos 

para o ensino e a aprendizagem de língua espanhola, estimulando o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita e a realização de atividades na Internet. Contudo, salientamos que elas precisam ser 

reavaliadas e melhoradas para, de fato, ajudar a escola a cumprir seu papel de agenciadora de letramentos, 

especialmente no caso do estudo em questão, o letramento digital. Para que isso ocorra, há a necessidade 

de uma melhor elaboração dos livros e manuais didáticos, cuja opção teórico-metodológica nos direcione, 

também, para esse assunto. 

Ressaltamos, ainda, que ao contrastar os dois exemplares do aluno com os dois manuais do 

professor percebemos certa incoerência na parte em que orienta o professor a como conduzir as 

atividades. No dossiê destinado ao docente, muitas vezes, nem sequer se menciona o gênero digital 

trabalhado, tornando, assim, as orientações imprecisas e vagas.  

Diante do exposto, acreditamos que embora as atividades propostas nos livros didáticos 

observados, da coleção Nuevo Chicos Chicas, versão brasileira, tragam atividades que envolvam gêneros 

digitais e deferentes aspectos de uso da Internet promovendo de certa forma o letramento digital, falta a 

preocupação em deixar orientações para o uso do material, de forma apropriada, por parte do professor 

no seu agir docente.  

Em suma, esperamos que essa pesquisa possa mostrar a importância do letramento digital em LD 

de língua espanhola, já que a Internet é uma possibilidade real de comunicação entre pessoas de diferentes 

lugares e facilita o aprendizado de novas línguas com, no caso específico desse estudo, a língua espanhola.  
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A INTERFERÊNCIA DO PORTUGUÊS/LM NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE 

ESPANHOL/LE: ANÁLISE E DIFICULDADES DE ALUNOS NO USO DO LÉXICO33 

 

Maria Silvaneide Leite Gomes 

Tatiana Lourenço de Carvalho 

 
 

Considerações iniciais 

 

O português e o espanhol são línguas próximas no que concerne a grande semelhança no 

sistema vocabular e estrutural. Corroborando com esta afirmação, Camorlinga (2005) destaca que a maior 

semelhança entre essas duas línguas se constata no léxico, visto que 85% dos vocábulos possuem origem 

comum. Como consequência dessa aproximação existe a crença, por parte dos brasileiros, de que aprender 

espanhol é fácil. O fato é que esses aprendizes utilizam a estratégia da transferência de conhecimentos de 

uma língua para outra no processo de aprendizagem.             

 Conforme Baralo (1999, p.47), “podemos considerar a transferência como uma estratégia 

disponível para compensar a carência de conhecimento da língua objeto”34. Logo, no intuito de 

compreendermos melhor esse fenômeno, trataremos neste artigo da temática da interferência do 

Português como língua materna (LM) para o Espanhol como Língua Estrangeira (LE) quanto ao uso do 

léxico.  

No caso de um falante nativo de português aprendiz de espanhol, a transferência do 

conhecimento prévio da LM para a LE pode ser útil em estágio inicial da aprendizagem, porém, em um 

estado mais avançado pode causar deficiência no aprendizado. Neste sentido, quando o aprendiz tenta 

transferir elementos de uma língua para outra ocorre a interferência, o que para alguns estudiosos tal 

processo pode ser visto como negativo. Camorlinga (1997 apud FIALHO, 2005) destaca que quando os 

aprendizes passam a um nível intermediário e/ou avançado as semelhanças entre a LM e a LE bem como 

as interferências de uma língua na outra começam a ser fonte de dificuldade e não mais de facilidade no 

aprendizado. Acreditamos que essa facilidade pode ser enganosa, podendo levar os alunos a cometerem 

alguns equívocos quando tendem a transferir elementos de uma língua para a outra, e possivelmente 

contribuir para a fossilização de erros, o que, por sua vez, pode levar os alunos a permanecerem em uma 

interlíngua (IL). Para Fernández (1997, p.14), “a IL é a competência transitória, os estados que o aprendiz 

atravessa antes de chegar o resultado final”35. Nessa perspectiva, a IL é um processo pelo qual o aprendiz 

de uma língua estrangeira passa antes de chegar à competência avançada do conhecimento da língua 

                                                 
33

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “Transferência de LM no processo de 
aprendizagem de E/LE: analisando dificuldades de alunos de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN no uso do léxico.”, sob a 
orientação da professora Ms. Tatiana Lourenço de Carvalho (DLE/UERN). 
34 Todas as traduções presentes neste artigo são de nossa autoria: Podemos considerar la transferencia como una estrategia 
disponible para compensar la carencia de conocimiento de la lengua objeto. 
35 La IL es la competencia transitoria, los estadios que el aprendiz atraviesa antes de llegar al resultado final.  
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estudada. E para que o aluno não permaneça nesse estado de aprendizagem, é de fundamental importância 

compreender o processo de interferência do português para o espanhol. 

Levando em consideração os conceitos expostos acima, os quais trataremos de forma mais 

detalhada nos capítulos que se seguem, resolvemos realizar este estudo que versa sobre a interferência do 

português como LM no processo de aprendizagem de espanhol como LE, mais especificamente no uso 

do léxico. Antes de partirmos para análise, vale a pena entender, de forma mais detalhada, o que vem a ser: 

transferência, interferência, fossilização de erros e equívocos lexicais. 

 

1 Transferência 

 

A transferência pode ser considerada positiva ou negativa. A primeira ocorre quando elementos 

semelhantes da língua nativa favorecem o processo de aprendizagem inicial na língua estudada e gera certa 

comunicação. Ao passo que a segunda acontece quando o aprendiz utiliza vocábulos ou estruturas da LM 

que se diferenciam da língua alvo para suprir a carência de conhecimento. Sobre este assunto, Villalba 

(2003) afirma que: O termo “transferência” é problemático por estar associada ao termo “interferência” 

com conotações negativas devido a uma possível relação conflituosa entre a língua materna e a estrangeira. 

Deste modo, a transferência de elementos linguísticos da LM para a LE, no caso do aluno 

brasileiro aprendiz de espanhol pode causar interferência devido às diferenças e falsas semelhanças 

existentes entre os dois sistemas destas línguas. 

Ainda de acordo com Villalba (2000), a transferência se refere à forma como o conhecimento 

anterior previne ou inibi o domínio de novos hábitos. Dessa forma, a transferência da língua portuguesa 

para a língua espanhola pode ser problemática sob o ponto de vista de causar interferência com 

conotações negativas, por meio do seguinte exemplo: no caso do aluno brasileiro transferir a construção 

de uma oração “eu gosto de chocolate” para o espanhol e produzir “Yo gusto de chocolate” em que o 

correto seria “A mí me gusta chocolate”. No entanto, sob outra ótica, poder ser considerada positiva em 

caso de semelhanças entre LM e LE, ao transpor, por exemplo, orações como “somos estudantes”, para 

“somos estudiantes”. Nessa perspectiva, na aprendizagem de línguas próximas a interferência da LM para 

a LE, ocorreria apenas quando elementos linguísticos se diferenciam do sistema do nativo, no entanto 

observamos, em nossa pesquisa, que a interferência ocorre tanto nos casos em que elementos se 

diferenciam entre as línguas (português/espanhol) como nos usos de heterossemânticos e nas 

semelhanças parciais em palavras como: “gustaba”, “estudiaba” que o aprendiz escreve “gustava”, 

“estudiava”. De acordo com Calvi (2004 apud FIALHO, 2005, p.12): 

 

As línguas de uma mesma família seriam as mais fáceis de se aprender: mas, 
essas primeiras teorizações não deixaram claro em que medida as divergências e 
semelhanças entre os idiomas poderiam causar interferências. Logo se observou 
que as interferências não se produziam somente nas zonas de divergências entre 
os sistemas, mas principalmente nos casos de afinidades parciais.  
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Assim, nosso estudo trata do processo de interferência como um fenômeno causado tanto pelas 

diferenças como pelas supostas semelhanças entre os sistemas linguísticos do português e do espanhol.  

Segundo Baralo (1999, p. 46), “a transferência linguística pode ser entendida como uma 

estratégia universal, que se dá no começo do processo e nos estágios intermediários quando se cria 

instabilidade”36. O problema, no que concerne a esta citação, é que o processo de estratégias de 

transferência de conhecimento pode induzir o aluno a cometer equívocos que possam afetar a 

comunicação, devido ao processo de interferência, ou seja, transferência negativa, na qual, esses erros 

pode se estabilizar e se fossilizarem. 

 

2 Interferência  

 

A interferência pode ser entendida como um processo de estratégias negativas no qual, o 

aprendiz, ao transpor elementos da LM para a LE, é levado a cometer o erro. Conforme Durão (1999, 

p.64)37, com o objetivo fundamental de identificar que erros são resultados da interferência da LM na LE, 

“Muitos linguistas estão de acordo que alguns dos erros cometidos por aprendizes de uma LE 

efetivamente estão relacionados com o sistema de sua língua materna e se atribuem a interferência dos 

hábitos da primeira língua”. 

O processo de interferência é um problema real que necessita de reflexões. Neste sentido, no 

âmbito desta discussão, precisamos considerar que esse estudo que versa sobre processo de transferência 

de línguas próximas, deve se beneficiar das abordagens de estudos da análise contrastiva, da análise de 

erros e da interlíngua, conforme veremos a seguir.       

Diante da preocupação com a recorrência dos erros na aprendizagem da língua estrangeira, 

nasceu a análise contrastiva. Tal método de pesquisa postulava uma metodologia para se evitar os erros 

através do contraste de elementos linguísticos entre o sistema nativo e o estudado. Assim, sobre este 

modelo de análise, Nemser (apud DURÃO 1999 p. 49) relata que: 

 
O fundamento teórico da análise contrastiva constitui uma visão geral da 
aprendizagem prévia que afeta o subsequente de forma positiva quando o novo 
domínio coincide com outro aprendido anteriormente, e de forma negativa 
quando se opõem (transferência positiva e negativa)38 

 
A análise contrastiva teoricamente pressupõe que quando existem elementos similares entre a 

língua materna e a língua estrangeira isso facilita o aprendizado, ocorrendo assim uma transferência 

                                                 
36 La transferencia puede entenderse como una estrategia universal, que se da al comienzo del proceso y en los estadios 
intermediarios, cuando se crea inestabilidad. 
37 Muchos lingüistas están de acuerdo en que algunos de los errores cometidos por aprendices de una LE efectivamente están  
relacionados con los sistemas de su lengua materna y se adscriben  a la interferencia de los hábitos de la primera lengua. 
38 El fundamento teórico del análisis contrastivo lo constituye una visión general del aprendizaje previo afecta al subsiguiente de 
forma positiva cuando el nuevo dominio coincide con otro aprendido anteriormente, y de forma negativa cuando se oponen 
(transferencia positiva y negativa). 
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positiva, e quando os elementos se diferenciam, ou seja, há diferenças entre os sistemas, ocorre uma 

“interferência”.39 

De acordo com Durão (1999), é possível expor duas versões da análise contrastiva: uma forte e 

uma fraca. Na primeira, através do contraste da LM com a LE, é possível prever as dificuldades que o 

aprendiz pode enfrentar no processo comunicativo. Já na versão fraca parte de processos reais advindos 

da comprovação da interferência linguística da língua materna com a língua estrangeira, essa versão insiste 

que a previsão não é igual ao resultado, que a análise contrastiva apenas pode interpretar os erros, e não 

preveni-los.  

Deste modo, nessa versão da análise contrastiva, considerada fraca, o contraste entre os dois 

sistemas linguísticos parte da produção dos alunos. Portanto, pode ser vista como mais operativa que a 

versão forte; no entanto, esta também defendia que a LM do aprendiz afetava a aprendizagem da LE de 

forma positiva ou negativa. 

Segundo Fernández (1997), a versão forte da análise contrastiva defende que se identificarmos 

as diferenças entre a LM e a LE, os erros podem ser prognosticados, visto que o motivo das dificuldades 

na aprendizagem de uma língua estrangeira seria a interferência da língua nativa do falante. 

Baseando-nos nesse modelo de análise contrastiva, quando podemos identificar as diferenças 

entre a língua materna e a língua estudada, seria possível evitar os erros sob a perspectiva de que estes são 

provenientes das diferenças existentes entre as línguas.  

A análise de erros se fundamenta no modelo da teoria de aquisição linguística de Chomsky, que 

questiona o behaviorismo. O estudioso e linguista não acredita que é possível adquirir uma língua por 

formações de hábitos e postula que o ser humano nasce com um dom inato para adquirir a linguagem 

buscando suporte na gramática universal. Sobre o assunto em questão, Durão (1999, p.60) aborda que:  

 
A teoria de Chomsky (1959), portanto, ensina que o homem nasce com uma 
propensão inata para se apropriar da linguagem e que está favorecido por um 
mecanismo que contem a gramática universal (GU), que facilita a geração da 
gramática de uma determinada língua a partir dos antecedentes linguísticos aos 
que estejam expostos.40  

 

Como vimos este teórico não acredita que o homem pode adquirir a linguagem por imitação, e 

sim que este tem a capacidade de criar seus próprios enunciados através dos princípios da gramática 

universal. Como se a capacidade da linguagem fosse uma herança genética que permite ao homem 

desenvolver as regras e os princípios aptos para aparecerem nas línguas ordinárias a partir de dados 

fornecidos pela comunidade em que vive.  

Assim, a interlíngua pode ser vista como os estados pelo qual o aprendiz passa antes de adquirir 

uma competência mais elevada no aprendizado. Refere-se ao sistema linguístico intermediário que o aluno 

                                                 
39  Interferência é vista neste trabalho como transferência negativa. 
40 La teoría de Chomsky, por tanto, enseña que el hombre nace con una propensión innata para apropiarse del 
lenguaje y que está favorecido de un mecanismo que contiene La gramática universal (GU), que facilita la generación 
de la gramática de una lengua dada a partir de los antecedentes lingüísticos a los que este expuesto. 
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usa para conseguir seus objetivos no processo comunicativo. Sobre o assunto em questão, Baralo (1999, 

p.39) aponta o conceito de interlíngua que se fixou de maneira definitiva na investigação de aquisição de 

L2 e LE: 

 
a) Interlíngua é o sistema estruturado que constrói o que aprende uma LE, em 
um estado dado do desenvolvimento da aprendizagem. b) Interlíngua é a série 
de sistemas entrelaçados que formam o que constitui o continuum 
interlinguístico41. 

 
Em outras palavras, a Interlíngua pode ser definida como o sistema linguístico do estudante de 

uma língua estrangeira na qual o aprendiz atravessa etapas no desenvolvimento da aprendizagem, e ainda 

como o sistema que está entre a língua nativa e a estudada, sem necessariamente ser um ou outro. 

 

3 Fossilização de erros 

 
  Percebemos, em um contato inicial com nossos dados de análises, que estudantes brasileiros 

cometem equívocos provenientes da interferência de elementos linguísticos transferidos de uma língua 

para outra, o que pode favorecer a permanência destes aprendizes na IL (interlíngua). Tendo em vista que 

esses aprendizes podem enfrentar problemas, ao se depararem, por exemplo, com os heterossemânticos. 

Esses, segundo Sanz Juez (1991 apud DURÃO, 1999, p.143), podem ser definidas como palavras que 

correspondem a mesma grafia nas duas línguas e sofrem algum tipo de alteração ou ampliação de seus 

valores semânticos. Logo, o reconhecimento destes vocábulos exige do falante um conhecimento mais 

amplo do léxico da língua estudada. 

Portanto, as semelhanças, entre o português e o espanhol, não apenas favorecem um bom 

desempenho na aprendizagem, em fase inicial, como também podem causar algumas dificuldades, como a 

fossilização de erros. Esse fenômeno é entendido como o momento no qual o aprendiz conserva 

elemento de sua língua nativa em relação à língua estudada. Assim, ele é induzido a cometer equívocos 

mesmo tendo o conhecimento do vocábulo ou estrutura estudada. Sobre esse assunto, Baralo (1999, p.45) 

afirma que:  

 
A fossilização é um mecanismo pelo qual um falante tende a conservar em sua 
interlíngua certos elementos, regras e subsistemas linguísticos de sua língua 
materna em relação a uma língua objeto dada. Os erros gerados por este 
processo voltam a surgir no sistema do nativo quando já pareciam erradicados e 
em circunstâncias muito variadas, em especial, quando se fala de temas novos, 
ou se sente cansaço ou ansiedade.42  

 

                                                 
41 a) Interlingua  es el sistema estructurado que construye  el que aprende una LE, en un estadio dado del desarrollo 
del aprendizaje. b) Interlingua es la serie de sistemas entrelazados que forman lo que constituye el continuum 
intralinguístico.  
42 La fosilización es un mecanismo por el que un hablante tiende a conservar en su interlengua ciertos elementos, 
reglas y subsistemas lingüísticos de su lengua materna en relación a una lengua objeto dada. Los errores generados 
por este proceso vuelven a surgir en el sistema no nativo cuando ya parecían erradicados y en circunstancia muy 
variadas, en especial, cuando se habla de temas nuevos, o se siente cansancio o ansiedad. 
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Para Selinker (1992, p.84-85), o fenômeno mais característico da interlíngua de aprendizes de LE 

é a fossilização: 

 
Chamamos fenômenos fossilizáveis àqueles itens, regras e subsistemas 
linguísticos que os falantes de uma LM particular tendem a conservar na sua IL 
em relação com uma Língua Objeto dada, sem importar qual seja a idade do 
aluno ou quanto treino tenham recebido na língua objeto. É importantíssimo 
observar que as estruturas fossilizadas tendem a permanecer como atuação 
potencial, ressurgindo na produção de uma interlíngua, inclusive quando já 
pareciam erradicada.43  

 
Assim sendo, compreendemos como erros fossilizados, aqueles que os alunos cometem ao 

transferir conhecimentos de elementos linguísticos da LM para LE como segunda língua, mesmo quando 

o aprendiz já tem adquirido o conhecimento do sistema da língua estudada, sendo que estes erros podem 

permanecer em um estado mais avançado da aprendizagem. 

 

4 Equívocos lexicais 

 

Como brasileiros aprendizes do Espanhol, percebemos que nas primeiras etapas da 

aprendizagem deste idioma, há certa segurança em falar e escrever, certamente devido à proximidade entre 

as duas línguas: o português e o espanhol. No entanto, em níveis mais avançados nos damos conta de que 

muitas dessas afinidades são enganosas e que é necessário ter consciência das diferenças, das falsas 

semelhanças existentes no sistema linguístico destas duas línguas.   

No que concerne ao campo lexical, a semelhança entre as duas línguas é um fator predominante. 

Por isso, os aprendizes brasileiros de espanhol, em etapa inicial, acreditam ser esta uma língua fácil e 

tendem a transferir conhecimento da LM para a LE. No entanto, quando estão em estágios mais 

avançados esse processo de transferência pode contribuir para que os aprendizes permaneçam numa 

interlíngua, o que não é um aspecto favorável no que concerne à aprendizagem da LE. 

Sob a ótica do campo lexical, escopo do nosso estudo, seguiremos um abreve apanhado de 

vários autores que defendem a respeito de erros advindos do léxico. 

Logo, para Johansson (1973 apud DURÃO, 1999), os erros principais que causam 

incompreensão são os lexicais. O autor observa através de estudos empíricos que esses erros são os que 

mais afetam a comunicação, acrescentando ainda os gramaticais que não afetam tanto quanto os lexicais. 

Referente a essa concepção, Fernández (1997), em seus estudos, acrescenta que os erros lexicais e os de 

organização da oração são um dos maiores responsáveis pela distorção da comunicação. 

Considerando o que postulam alguns teóricos sobre equívocos lexicais, podemos verificar que 

os erros que mais dificultam os processos de comunicação e impedem de se dizer aquilo que se deseja são 

                                                 
43 Llamamos fenómenos fosilizables aquellos ítems, reglas y subsistemas linguísticos que los hablantes de una LM 
particular tienden a conservar en su IL en relación con una LO dada, sin inportar cuál sea la edad del alumno o 
cuánto  entrenamiento haya recibido en la LO. es importante observar que las estructuras fosilizables tienden a 
permanecer como actuación potencial, reemergiendo en la producción de una IL incluso cuando ya parecían 
erradicadas. 
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aqueles referentes ao sentido, sendo que essa compreensão é mais afetada por problemas léxicos, como o 

uso de palavras inadequadas ao contexto, ou ainda a adição ou omissão de palavras não apropriadas a 

determinadas situações de comunicação. 

Aprofundando-se na questão do erro, Fernández (1997) aponta vários estudos sobre a gravidade 

destes, assinalando que, em geral, existem dois critérios: aquele que afeta a comunicação e aquele que se 

refere às incorreções mais pontuais de gramática, sendo o primeiro é mais grave que o segundo. Referente 

a esse sentido, Burt e Kiparsky (1973), citados pela autora anterior, consideram que os erros que 

bloqueiam a comunicação são “globais” e aqueles que se referem a algum constituinte da oração são 

“locais”. Diante dessa perspectiva erros lexicais são erros globais, visto que podem afetar a comunicação e 

causar confusão de sentido na transmissão da mensagem que se deseja obter. Em nosso estudo, 

trataremos mais especificamente dos erros globais por verificar que eles ocorrem no emprego de 

heterossemânticos e na transferência formal e literal da LM para a LE, equívocos esses que nos propomos 

a investigar em nosso corpus de análise.  

 

5 Discussão e análise dos dados  

 

Diante deste processo transitório que o aprendiz percorre antes de chegar ao nível mais elevado 

da aprendizagem, propomo-nos a investigar o processo de interferência da língua materna portuguesa para 

a língua estrangeira espanhola, analisando erros no léxico, através de produções escritas por alunos do 6º 

período de Letras/Espanhol, durante o semestre 2011.1, no Campus Avançado “Professora Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Para tal 

fim, trabalhamos com as produções textuais de cinco sujeitos de pesquisa e assim, adotamos as letras do 

alfabeto (A, B, C, D e E) para nos referirmos a esses alunos. Obtivemos contato com os dados a partir da 

aplicação de um exercício no qual os alunos tiveram que produzir um texto e algumas frases, para que 

pudéssemos analisar os equívocos de forma e de significado, do campo semântico do léxico. 

Descreveremos em nosso trabalho esses dados como atividade 1 (A1) e atividade 2 (A2).  

 

5.1 Atividade 1 (A1) 

Iniciaremos nossa discussão com a análise da primeira atividade (A1)44, apresentando os 

equívocos, citados anteriormente, no léxico das palavras. Dessa forma, observemos os equívocos no 

campo lexical presentes nas produções textuais escritas pelos alunos na A1. 

             O aluno A utilizou as palavras: “professores”, “estudiei” e “jugava” que deveriam ter sido escritas, 

em espanhol, da seguinte forma: “profesores”, “estudié”, “jugaba”. Nesta sequência fica visível a 

interferência da língua materna do aprendiz na língua estudada em virtude de uma falsa semelhança 

existente entre o português e o espanhol. Acreditamos que o aluno utiliza a estratégia de aprendizagem de 

transferência de conhecimento da LM para língua estudada e é levado a cometer equívocos. 

                                                 
44 Por limitações de espaço, nesta publicação, optamos por não apresentar as atividades na íntegra.  
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 O aluno B escreveu a expressão “salir de pasillo”, pelo contexto observamos que ele desejava 

escrever “salir de paseo”, visto que a palavra espanhola “pasillo” significa corredor, em português. Neste 

caso temos uma transferência no léxico da palavra precedida por uma falsa relação de semelhança, na qual 

o aprendiz distorce o significado da palavra e afeta a comunicação.  

O aluno C equivocou-se, na atividade 1, ao escrever a palavra: “participava” onde deveria 

escrever “participaba”. Neste caso o discente escreveu como se escreve em português. Portanto, 

observamos uma transferência negativa da LM para a LE no uso da letra v por b na escrita da palavra. 

Já o aluno D, escreveu as palavras: “com”, “dificuldad” “acostumando” e “sempre”. 

Percebemos, nestes usos, uma transferência literal da LM do aluno para a LE, visto que o aprendiz deveria 

escrever consecutivamente: “con”, “dificultad”, “acostumbrado” e “siempre”. Este mesmo sujeito utilizou 

inadequadamente as palavras: “Gustava”, “mirava”, “estudiava”, “preguntava”, “contestava”, “estava” e 

“necessitava”, respectivamente na forma correta: “gustaba”, “miraba”, “estudiaba”, “preguntaba”, 

“contestaba”, “estaba”, e “necesitaba”; neste contexto percebemos que o aprendiz faz confusão no uso 

das letras v e b ao transferir elementos da LM para a LE. Diante desses equívocos, verificamos uma 

transferência negativa, que se dá pela transferência de conhecimento prévio da LM para a LE no processo 

de aprendizagem do aluno, na qual fica evidente a mera transposição de elementos de uma língua para 

outra.  

O aluno E utilizou as seguintes expressões: “ha tenido algunos prejuicios”, “dolor bien 

exquisito”, “no comprendia o porque”, na qual queria escrever respectivamente: “he tenido perjuicio”, 

“dolor bien extraño”, “no comprendía lo porque” com base nesses equívocos foi possível perceber o uso 

inadequado de “falsos amigos” como nos exemplos “prejuicio” pensando ter o mesmo significado de 

prejuízo de sua LM, no entanto esta palavra traduzida para o português significa “preconceito”. O sujeito 

utilizou, ainda, “exquisito” traduzindo para o português como “esquisito”, no entanto “exquisito” é o 

mesmo que delicioso na língua portuguesa. Ainda verificamos que o aluno utilizou o artigo “o” do 

português ao invés do artigo “el” do espanhol, e usou inadequadamente as expressões: “brincadeiras de 

infancia” e “ainda está muy presente”, no qual deveria ter escrito respectivamente: “juegos de infancia” e 

“aun está muy presente”. Nesses casos estão visíveis a transferência no léxico destas palavras da LM do 

aluno para a LE.  

Diante desses casos, foi possível observarmos como ocorre a interferência da LM do aprendiz 

na aprendizagem E/LE e que alguns desses equívocos advindos da falsa relação de semelhança entre o 

português e o espanhol podem afetar a comunicação pelo fato de impedir o aprendiz a expressar e/ou 

comunicar a mensagem desejada. Conforme postula Burt e Kiparsky (1973), citados por Fernández, os 

erros que bloqueiam a comunicação são “globais”, assim, verificamos que esses equívocos cometidos 

pelos alunos são erros globais, já que estes afetam a comunicação modificando o sentido que o emissor 

deseja transmitir para o receptor. 
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5.2 Atividade 2 (A2) 

Sobre os equívocos que distorcem a comunicação em seu valor semântico, podemos citar os 

heterossemânticos, falsos cognatos ou “falsos amigos”, que confundem os aprendizes no momento em 

que estes transferem conhecimento prévio de sua LM para a LE. 

Sobre o assunto em questão, Durão (1999, p.141) afirma que “uma das dificuldades de luso 

falantes estudantes de espanhol é a utilização correta dos falsos cognatos”45. Neste sentido, trataremos 

agora das dificuldades dos alunos no uso do léxico com um olhar especial para os equívocos na utilização 

dos falsos cognatos, visto que esses podem comprometer o processo comunicativo. 

Continuamos nossa discussão analisando os equívocos dos alunos, agora, na segunda atividade 

(A2), na qual os aprendizes do E/LE deveriam contextualizar os seguintes heterossemânticos: 

“acordarse”, “asignatura”, “cerrar”, “cuello”, “exquisito”, “firma”, “latir”, “prejuicio”, “salada” e “zurdo”, 

respectivamente na Língua Portuguesa: lembrar, disciplina, fechar, pescoço, delicioso, assinatura, bater, 

preconceito, salgado e canhoto.  

Apresentaremos a forma como cada aluno contextualizou os heterossemânticos na A2 e em 

seguida descreveremos os equívocos analisando-os. Para fins deste trabalho, não comentaremos todas as 

respostas, caso a caso, somente as de uso inadequados dos falsos cognatos do espanhol em relação ao 

português.  

Antes, vale a pena destacar que, segundo Durão (1999, p.142), cognatos são palavras de uma 

língua que tem relação etimológica com as de outra língua, na qual ambas estão relacionadas 

historicamente em quanto à origem e ao significado. Dessa forma, neste estudo discutiremos sobre o uso 

adequado e inadequado dos falsos cognatos entre o português e o espanhol escritos nas produções dos 

alunos de Letras/Espanhol. 

Verificamos que o aluno A usou adequadamente quatro (04) heterossemânticos, 

inadequadamente apenas um (01), e deixou de contextualizar cinco (05). O discente ao contextualizar o 

heterossemântico “acordarse”, equivocou-se escrevendo “La abuela de Maria acordó enferma”, esta frase 

traduzida para o português tem o seguinte sentido: “A avó de Maria lembrou doente” como “acordarse” 

em espanhol significa lembrar-se de algo, constatamos que o aprendiz transferiu o conhecimento prévio 

da LM para a LE ao utilizar a expressão “acordó enferma” referindo-se ao verbo acordar do português, 

neste caso temos uma transferência negativa da língua materna para a língua espanhola. Assim, 

percebemos que a comunicação é afetada, pelo fato de haver uma mudança no sentido da frase, neste caso 

ocorre uma interferência.  

No caso do aluno B, observamos que ele usou adequadamente sete (07) falsos cognatos, 

inadequadamente dois (02), e deixou de contextualizar somente um (01), predominando a forma adequada 

de uso desses léxicos. Tal aprendiz contextualizou de forma equivocada os seguintes heterossemânticos: 

“prejuicio” e “zurdo” ao escrever as frases: “tuve un prejuicio enorme”, “¿estás zurdo?”, respectivamente 

traduzidas para o português ficariam: “tive um preconceito enorme” e “Está canhoto?” Nesse caso, o 
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 Una de las dificultades de lusohablantes estudiantes de español es la utilización correcta de los falsos cognados. 
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aluno não tinha conhecimento destas palavras e usou a estratégia de transferência de uma língua para 

outra ao acreditar que “prejuicio” em espanhol seria o mesmo que prejuízo do português e ainda “zurdo” 

como surdo de sua LM. Diante destes dados verificamos uma distorção na tentativa de comunicação, 

proveniente da transferência de elementos linguísticos da língua portuguesa para a língua espanhola. 

Quanto ao aluno C, pudemos verificar que ele utilizou adequadamente três (03) 

heterossemânticos, inadequadamente três (03), e deixou de contextualizar quatro (04), os não 

contextualizados ultrapassou o número de usos adequados e inadequados, o que pode caracterizar a falta 

de segurança no uso desses léxicos. Além do mais, o aprendiz em questão utilizou inadequadamente as 

seguintes palavras “exquisito”, “prejuicio” e “salada” contextualizando-as nas seguintes frases: “Hoy el día 

está exquisito”, “El prejuicio con una mala negociación fue alta” e “La salada está ensalada”. 

Sequencialmente traduzidas para o português: “Hoje o dia está gostoso”, “O preconceito com uma má 

negociação foi alta” e “A salgada está salada”. Percebemos que o discente utilizou estes heterossemânticos 

com o valor semântico das respectivas palavras em português: esquisito, prejuízo e salada, mas, 

“exquisito”, “prejuicio” e “salada” traduzidas para o português como vimos seria: delicioso, preconceito e 

salgada. Assim, foi possível observarmos mais uma vez a transferência negativa no uso dos falsos amigos 

pelo fato do aluno transferir o conhecimento prévio da LM para a LE estudada, ao utilizar os falsos 

cognatos de forma inadequada, causando incompreensão e/ou mudança de sentido na transmissão da 

mensagem no processo comunicativo.  

O aluno D usou corretamente cinco (05) heterossemânticos, de forma equivocada três (03), e 

não contextualizou em frases dois (02), prevalecendo o uso adequado nas produções da escrita dessas 

frases por este sujeito. Assim, observamos que esse aprendiz contextualizou incorretamente os falsos 

amigos “latir”, “prejuicio” e “salada” da seguinte forma: “El perro de Ana late mucho”, “Maria tiene 

prejuicio todos los dias” e “Juan le gusta comer salada todos los dias”. Pelo contexto compreendemos que 

o aluno tenta passar a mensagem que traduzidas para o português, como ele escreveu, ficariam 

respectivamente: “O cachorro de Ana bate muito”, “Maria tem preconceito todos os dias”, “Juan gosta de 

comer salgada todos os dias”. Podemos perceber que há um prejuízo na comunicação quando o aluno 

tenta se expressar e acaba transferindo o conhecimento prévio da LM para a LE estudada, ocorrendo, 

assim, uma interferência, distorcendo o valor semântico. 

Por último, verificamos que o aluno E usou adequadamente três (03) heterossemânticos, 

inadequadamente sete (07), como eram 10 falsos cognatos para contextualizarem o número de não 

contextualizados foi zero (0). Esse discente escreveu inadequadamente as seguintes frases: “yo hay hecho 

en esta mañana una asignatura”, “Aline dime la goma que está en su cuello”, “Qué clase de alumnos 

exquisitos”, “El perro late muchísimo”, “Yo puedo ficar en el prejuicio”, “A mí me gusta muchísimo 

salada de frutas” e “Ricardo me parece está zurdo”. Estas frases traduzidas para a língua portuguesa 

ficariam respectivamente: Eu há feito nesta manhã uma disciplina; Aline me dá a borracha que está no seu 

pescoço; Que aula de alunos deliciosos; O cachorro bate muitíssimo; Eu posso ficar no preconceito; Eu 

gosto muitíssimo de salgada de frutas e Ricardo me parece está canhoto.  
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Pelo contexto, no qual se inserem as frases, percebemos que o aluno E contextualiza os 

heterossemânticos equivocando-se ao apresentar frases totalmente sem sentido ou com sentido distorcido. 

Percebemos isso quando o discente escreve pedindo a borracha que está no pescoço de Aline, nesse caso 

o aluno pode ter se referido a “cuello” como coelho do português fazendo referência a um estojo de lápis 

ou o colo e não com o verdadeiro sentido que seria “pescoço”; e ainda ao se referir a aula de alunos 

deliciosos, o aprendiz utiliza de forma inadequada o heterossemântico “exquisitos”, já que pelo contexto 

da mensagem compreendemos que o aluno transfere esta palavra para o espanhol com o sentido de 

esquisito do português.  

Dessa forma em todas essas frases escritas dos sujeitos investigados há uma tentativa de 

comunicação desviada em seu valor semântico, ocasionada pela transferência negativa de elementos da 

LM para a LE. Nas produções dessas frases, nas quais os aprendizes contextualizaram os 

heterossemânticos, observamos um número significativo de sentenças que representam total 

desconhecimento dos falsos amigos, isso, considerando os utilizados de forma inadequada e os não 

contextualizados.  

Por serem, os sujeitos, alunos do nível pré-avançado por estarem no 5º período de um curso 

que tem oito semestres de duração, ou seja, quatro anos, consideramos que nessa fase do desenvolvimento 

da aprendizagem algumas distorções no processo comunicativo deveriam não mais ocorrer. No entanto, 

pudemos perceber, em nosso estudo, que os aprendizes de nível pré-avançado, sujeitos desta pesquisa, 

padecem do fenômeno da interlíngua proveniente da interferência da LM que, neste estágio de 

aprendizagem, se caracteriza como negativa.  

Observamos que os alunos ao contextualizarem alguns heterossemânticos, cometeram 

equívocos no campo lexical e distorceram o valor semântico das orações, afetando assim a comunicação, 

como na utilização do vocábulo “exquisito” ao produzir a frase: “Qué clase de alumnos exquisitos”, que 

em português ficaria: “Que aula de alunos deliciosos”.  

Os dados indicaram, ainda, que algumas formas mal aplicadas da LM na LE podem permanecer 

no insumo do aprendiz, já que a interferência ocorre em um nível pré-avançado do processo de 

aprendizagem dos alunos, assim, é provável que alguns erros cometidos pelos aprendizes sejam 

provenientes do fenômeno da fossilização de erros. Como destaca Baralo (1999), a fossilização é um 

fenômeno no qual o falante conserva em sua interlíngua regras e sistemas linguísticos de sua língua 

materna em relação à língua estudada, e acrescenta que esses erros voltam a aparecer na língua estudada 

quando pareciam não mais existirem.   

Dessa forma é possível que alguns equívocos encontrados nas produções escritas dos alunos 

possam estar fossilizados, visto que neste trabalho observamos alunos que não pertencem a um nível 

inicial da aprendizagem e, ainda assim, vivenciam problemas de interferência que afeta o processo 

comunicativo. Consideramos que para o nível de estudo desses discentes o número de equívocos foi 

significativo e digno de preocupação. Para Durão (1999), a fossilização dificulta o avanço da etapa da 

interlíngua para um padrão recomendável de produção na LE.  
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Pudemos constatar a partir deste estudo que, em nível já avançado, é preciso um 

direcionamento que enfoque a questão da proximidade linguística, realçando as diferenças para que o 

aluno possa percebê-las e superá-las evitando possíveis fossilizações. Neste contexto da aprendizagem em 

que os aprendizes se encontram numa abordagem contrastiva poderá ser construtiva a conscientização das 

diferenças e falsas semelhanças existentes entre a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola, para que os 

aprendizes não permaneçam na IL.  

Considerações finais 

 

Foi comprovado neste trabalho que é um mito dizer que aprender espanhol é fácil devido à 

proximidade tipológica com o português. Visto que se por uma parte a semelhança no léxico entre essas 

duas línguas pode facilitar o aprendizado, por outra, são comprovados casos de interferências, como no 

caso desta pesquisa, no uso das letras v por b, nas transferências de forma literal e no emprego 

inadequado de vocábulos heterossemânticos.  

A partir da verificação das dificuldades que os aprendizes de espanhol (sujeitos da nossa 

pesquisa) manifestaram nas produções escritas foi possível avaliar a interferência no léxico, e equívocos 

que afetaram a comunicação, sobre a perspectiva de que alguns desses erros podem estar fossilizados, já 

que a investigação teve como sujeitos alunos de um nível pré-avançado. 

Consideramos que todos esses equívocos pertencentes ao campo lexical afetam a comunicação, 

por modificar o verdadeiro sentido da oração, principalmente os equívocos advindos dos falsos cognatos. 

Esses erros lexicais podem ser vistos como globais, os quais segundo Burt e Kiparsky (1973 apud 

FERNÁNDEZ, 1997), bloqueiam a comunicação impedindo de se dizer aquilo que se deseja. 

Observando os dados, mais especificamente, referentes aos heterossemânticos, percebemos 

interferências bastante significativas ao considerarmos não só as tentativas de contextualizações 

equivocadas dos alunos, mas ainda na ausência de respostas nas construções de frases com os falsos 

cognatos, no qual pudemos perceber que alguns aprendizes optaram por não responderem por 

desconhecerem o sentido da palavra. 

É fundamental considerarmos que cada língua possui seu próprio sistema, e o aprendiz necessita 

ter consciência das diferenças e falsas semelhanças existentes entre essas línguas no processo de 

aprendizagem, para evitar as estratégias de transferência, que possam favorecer a interferência, erros que 

afetem a comunicação e venham ser eventualmente fossilizados.  

Por fim, ressaltamos que este trabalho pode contribuir para futuros estudos sobre o ensino de 

línguas próximas que venham a refletir sobre a metodologia mais eficaz no âmbito do ensino do espanhol 

como LE para aprendizes brasileiros. 
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É POSSÍVEL APRENDER ESPANHOL PELO FACEBOOK? UMA ANÁLISE DE 
POSTAGENS REALIZADAS NOS GRUPOS “APRENDER ESPAÑOL” E “HISPANISTAS 

POR EL MUNDO”46 
 

Mikelly Meireles de Fontes Silva  
Tatiana Lourenço de Carvalho 

 
Introdução 
 
 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em dois grupos do Facebook “Aprender 

Español” e “Hispanistas por el mundo”. Esses grupos reúnem estudantes, pesquisadores, professores e 

demais pessoas interessadas em praticar o espanhol e aprender mais sobre o referido idioma e cultura dos 

países hispanos falantes. Para tanto, seus usuários postam conteúdos diversos sobre a língua em questão e 

a cultura hispânica, que inclui curiosidades, materiais didáticos, vídeos, imagens etc. Logo, nosso objetivo 

é mostrar se as postagens realizadas pelos usuários desses dois grupos podem contribuir para a 

aprendizagem da língua espanhola. 

A princípio, convém esclarecer o porquê de escolher o Facebook. Tal eleição se deu devido à 

propagação e utilização da referida rede social no mundo. Atualmente, ela é acessada por milhares de 

pessoas de diferentes nacionalidades e a sua popularidade se deve ao fato de reunir vários aplicativos e 

semioses, como texto, som e imagem, o que faz com que a maioria das pessoas passe a maior parte do 

tempo conectada. Assim, em virtude da constância com que se tem utilizado o Facebook, nasceu a 

possibilidade de estudá-lo como mais um recurso a ser explorado em favor da educação, em especial do 

ensino-aprendizagem da língua espanhola. 

Logo, o interesse em pesquisar os grupos do Facebook surgiu a partir da seguinte indagação: É 

possível aprender espanhol pelo Facebook? Mediante a isso, começamos a investigar e chegamos à 

conclusão de que as interações realizadas nesta rede social não se limitavam a conversas informais, as 

postagens passaram a trazer informações relevantes para a educação. No caso dos grupos aqui analisados, 

os usuários postavam conteúdos relacionados à língua espanhola e a aspectos culturais dos países falantes 

do idioma. Com isso, notamos que esse compartilhamento de informações pode contribuir para a 

aprendizagem da língua. 

Para tanto, analisamos neste artigo, as postagens referentes a dois temas distintos, um de cada 

grupo. A partir das análises concluímos que as interações realizadas pelos usuários podem contribuir para 

a aprendizagem da língua espanhola. Trataremos mais detalhadamente desse aspecto na análise dos dados.   

 

 

 

                                                 
46

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “O gênero digital facebook: uma 
ferramenta didático-pedagógica para a aprendizagem da língua espanhola”, sob a orientação da professora Ms. 
Tatiana Lourenço de Carvalho (DLE/UERN). 
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O Facebook e o recurso “grupos” 

 

O Facebook foi lançado em quatro de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz 

e Chris Hughes, estudantes da Universidade de Harvard. Assim, essa rede social inicialmente era destinada 

somente aos estudantes da referida instituição. No entanto, em pouco tempo foi se expandindo para 

outras universidades e escolas. Ao passo que, em 2006, passou a aceitar também empresas. Hoje, o 

Facebook é acessado por milhões de pessoas de várias partes do mundo e é considerado o maior website de 

relacionamentos do planeta.  

Logo, vale salientar que o Facebook é gratuito para os usuários e se mantêm ativo pelas 

publicidades e destaques patrocinados no feed de noticias47. Para participar do site, os usuários criam perfis 

com fotos e interesses pessoais e trocam mensagens públicas ou privadas entre os amigos.  

Dentre os principais recursos do Facebook, podemos citar: o mural, um espaço no perfil do 

usuário que é destinado a postagens de mensagens por parte dele e de seus amigos. A ação de cutucar é o 

recurso usado como uma maneira de alertar ou chamar a atenção de um amigo; o status é o espaço 

destinado à publicação de fotos, links, comentários etc.; o recurso chamado eventos, permite, como o 

próprio nome denota, divulgar informações sobre possíveis eventos que irão acontecer, dentre outros 

acontecimentos.  

Outra ferramenta do Facebook que merece especial destaque neste trabalho é a intitulada grupos. 

Tal espaço é destinado a pessoas que querem se relacionar entre si e compartilhar informações sobre 

assuntos de interesse dos membros. Sobre os grupos, Macedo (2011) argumenta que eles são murais 

fechados para certo número de pessoas que podem postar status, fotos, links e comentários, em geral, igual 

ao que acontece no mural pessoal. A diferença é que essa publicação será no mural do próprio grupo e, 

por isso, visível apenas por seus integrantes, se assim for configurada a privacidade.   

Deste modo, os grupos podem ser abertos e fechados: nos abertos qualquer pessoa pode ter 

acesso ao conteúdo, mas nos fechados somente os integrantes podem vê-lo. Assim, a pessoa que cria o 

grupo torna-se administrador, e este, 

 
pode dividir as responsabilidades com outros administradores. Visando o 
controle, a administração nomeia um grupo de moderadores para cuidar 
exclusivamente do conteúdo do grupo. A moderação assim como em qualquer 
fórum, regula as discussões censuram conteúdo impróprio e mensagens que 
não condizem com a proposta daquela comunidade (MUNIZ, 2010, p. 01). 

 
 

Quanto à importância dos grupos, podemos dizer que eles proporcionam uma discussão 

abrangente, uma vez que, vários integrantes compartilham opiniões sobre um determinado assunto. No 

caso do nosso trabalho, estamos investigando a interação entre usuários de grupos de falantes ou 
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 O feed de notícias é uma lista com atualizações constantes de históricos de pessoas e de páginas que você segue. 
Fonte: <http://pt-br.facebook.com/help/327131014036297/> 
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estudantes de espanhol, especificamente dos grupos “Aprender español” e “Hispanistas por el mundo”, 

como um fator que pode facilitar  a aprendizagem da língua espanhola. 

 

Novas tecnologias e suas implicações para o ensino e aprendizagem de línguas: o caso do 
facebook  
 
 

No que diz respeito ao ensino de língua espanhola, entendemos que o facebook, pode contribuir 

para a aprendizagem de tal idioma, pois além de servir como ferramenta de apoio pedagógico, propicia a 

interação entre aprendizes da língua com nativos e outros estudantes que possuem como objetivos a 

comunicação neste idioma.  

Assim, compreendemos que essas novas formas de interação não devem ficar à margem da 

escola, na medida em que o letramento digital representa mais um estágio de evolução do homem no que 

diz respeito à apropriação das novas tecnologias da leitura e da escrita (SOUZA, 2007, p. 196). Isto é, a 

escola não deve desconsiderar o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), pois elas fazem 

parte do cotidiano das pessoas. Podemos dizer que essas ferramentas tecnológicas já são uma necessidade 

do ser humano para conviver em sociedade.  

Para tanto, segundo Jordão (2009, p. 10) é importante que o docente entenda a maneira como o 

aluno de hoje aprende e a partir de então, utilize estratégias que tornem a aprendizagem prazerosa.  

 
Já que o aluno nativo digital aprende de forma diferente, a partir de diversos 
estímulos, simultaneamente, cabe aos educadores se adaptarem a estas 
características e adequarem suas estratégias de ensino para apoiarem os jovens 
em seu caminho de desenvolvimento de aprendizagens. (Ibid, p. 12)  

 
 

Assim, acreditamos que o docente precisa ser um pesquisador sempre ativo no seu trabalho e 

que busque novas formas de ensinar e apoiar seus alunos na busca do conhecimento, sem se prender a 

modelos tradicionais. Por isso, observamos que o trabalho com o facebook pode ser uma alternativa para 

desenvolver no aluno o interesse pela aprendizagem de línguas, no nosso caso, da Língua Espanhola.  

Em contrapartida, ainda temos professores que se recusam a utilizar as tecnologias digitais em 

sala, devido à visão equivocada de que influencia negativamente na escrita dos alunos e prejudica a leitura. 

Neste sentido, Magnabosco (2009, p.53) não nega a influencia que o Internetês48 exerce sobre a escrita dos 

alunos.  

 
Inadequado ou não, ele é muito utilizado pelos usuários da WEB, 
principalmente por adolescentes, e esses, muitas vezes, dada a grande utilização 
dessa linguagem, a levam para as produções escolares tradicionais.  

 

Para a autora, a linguagem da Internet, o chamado Internetês, de certa forma é transferido para as 

produções escolares, devido ao seu frequente uso no cotidiano. No entanto, ela não despreza o seu uso 

                                                 
48

 Linguagem abreviada dos ambientes digitais. 
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em sala de aula acreditando haver uma construção conjunta de estratégias que contribuam para a 

conscientização do emprego adequado dos gêneros digitais nos diferentes contextos interacionais, ou seja, 

um trabalho levando em consideração a adequação linguística. Em se tratando do ensino de espanhol 

acreditamos que isso também ocorra. Neste caso, o professor deverá explicar aos alunos que a linguagem 

da Internet não deve ser transferida para as produções escolares, pois na escrita temos normas geridas pela 

gramática que devem ser seguidas.  

Ainda sobre a influência das tecnologias digitais na escrita, Lais (2011, p. 6) assegura que é 

possível enfatizar que o uso dos gêneros digitais não prejudica a aprendizagem da escrita dos adolescentes, 

em sala de aula, muito pelo contrário, deve servir de contraponto para a escola alertar esses usuários sobre 

a necessidade de se comportar diferentemente diante dos vários gêneros e suportes textuais adequados à 

escrita.  

Ainda, de acordo com a autora, é importante que a escola trabalhe na perspectiva da 

conscientização dos alunos no que concerne a adequação da língua. Isto é, eles precisam entender que a 

escrita se adéqua ao contexto ou a situação de comunicação em que o sujeito se insere em um dado 

momento. Assim, o fato de a Internet ser um espaço em que as informações veiculadas são transmitidas 

de maneira muito rápida contribui para que a escrita torne-se “simplificada”. Justamente para facilitar a 

comunicação, de modo que a mensagem chegue velozmente ao interlocutor.  

No caso do facebook, a comunicação também pode acontecer de maneira rápida, uma vez que há 

o recurso bate-papo, no qual vários usuários se comunicam entre si, ao mesmo tempo, por isso, a 

linguagem com abreviações de palavras é muito frequente no gênero.  

No que diz respeito à aprendizagem, podemos questionar se de fato os alunos conseguem 

aprender dividindo sua atenção com várias coisas de uma só vez, já que, quando estamos conectados a 

Internet, sobretudo ao facebook, abrimos várias páginas ao mesmo tempo, desde sites de relacionamentos a 

pesquisas sobre um determinado assunto. Jordão (2009, p.11) considera que é possível haver 

aprendizagem porque os alunos, além de ficarem motivados: 

 
[...] estão em constante movimento, no ritmo de seus pensamentos. Não 
adianta mais usar as mesmas estratégias utilizadas por nossos professores, e que 
funcionaram tão bem conosco. Temos que nos adaptar à agilidade de 
pensamento e à velocidade do acesso à informação que nossos alunos possuem 
atualmente.  

 
Logo, a motivação propiciada pelos recursos digitais pode servir de apoio para aqueles 

professores preocupados em motivar os seus alunos para que participem efetivamente do processo de 

ensino e aprendizagem. Morán (2007, p. 20) também fala de motivação. Para ele,  

 
A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos pela novidade e 
pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação 
aumenta se o professor a faz em um clima de confiança, de abertura, de 
cordialidade com os alunos.  
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As possibilidades de interação propiciadas pelas novas tecnologias também resultam em 

motivação para os alunos, vez que estes poderão não só procurar informações, mas também publicar 

trabalhos. Desta forma, os gêneros digitais podem ser grandes ferramentas educacionais (LAIS, 2011, p. 

8).  

Mediante os argumentos apresentados, ao longo desta seção, podemos inferir que o facebook 

pode ser usado como uma ferramenta didático-pedagógica para professores de línguas, alunos e demais 

usuários que ao interagirem entre si, trocando mensagens e compartilhando informações, estão 

aprendendo e exercitando o uso da língua estrangeira. 

 

Análise dos dados 

 

 
Quadro 01 – Postagem(s) do grupo “Aprender español” 49.  

 

                                                 
49

 Por questões de ética, a face e o nome dos usuários foram preservados com uma tarja na cor cinza. 
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Nesta postagem, apresentada no quadro 01, o usuário recomenda a leitura de um artigo sobre a 

comunicação no mundo do trabalho. Para isso, ele posta o link que leva o leitor para a página onde está 

localizado o artigo.  

Antes da análise da postagem, faz-se necessário conhecer o conceito de hiperlinks ou 

simplesmente links. Eles são responsáveis por levar o usuário de uma web página à outra através de um 

clique. Ou seja, funcionam como uma espécie de atalho, que remete o leitor ao conteúdo almejado.  

Souza (2007, p. 198) afirma que “os links representam uma entrada para outros textos virtuais, 

que, atualizados, vão centralizar a atenção do leitor, e assim sucessivamente novas entradas irão se 

abrindo, até quando o leitor achar conveniente”. De acordo com o autor, à medida que novas páginas vão 

aparecendo, novos links irão surgir. Neste caso, cabe ao leitor selecionar o que lhe é pertinente ou o que é 

seu foco no momento para não se perder na pesquisa. 

Xavier (2009, p.06) também traz a sua contribuição a respeito dos hiperlinks. Para o autor: 
 
 

O hiperlink é uma ferramenta que procura envolver o outro no processo 
dialógico, chamá-lo à participação ativa na construção do texto digital. 
Certamente isso propicia mais ação integrada, valorizando as atividades 
realizadas pelos internautas quando navegam na rede.  

 
 

Esse traço interacional do hiperlink, de conduzir o outro a participar do diálogo com outros 

textos, revela a importância dessa ferramenta para com a construção dos textos veiculados nos ambientes 

digitais.  

Na imagem do quadro 01, podemos identificar outros recursos semióticos, na postagem, como 

os emoticons. O usuário da referida postagem diz, no final da frase, que espera que o artigo seja útil ao leitor 

e expressa estar feliz através do emoticon :). Como sabemos, os emoticons podem transmitir a emoção e às 

vezes a própria identidade de quem os utiliza. Há pessoas que os usam com tanta frequência que acabam 

sendo identificados pelos outros usuários da rede através dos mesmos.  

Quanto à aprendizagem, podemos inferir que, o leitor ao ser impelido, através de um link, a ler o 

conteúdo postado no grupo “Aprender español”, ele está aprendendo e enriquecendo os seus 

conhecimentos, então, por isso, dizemos que a postagem em análise apresenta certa função didática. Logo, 

quem postou certamente tem interesse em compartilhar com os demais usuários o assunto em questão, 

neste caso “la comunicación en el mundo laboral”.  Isso mostra que no facebook, os internautas constroem 

conhecimentos como também os media. Quando alguém posta um conteúdo como o observado no 

quadro 01, ele está querendo partilhar algo considerado importante e útil para os demais usuários do 

grupo, que têm como interesse em comum o aprendizado da língua espanhola.  

Então, a partir do que foi exposto sobre os hiperlinks, podemos dizer que eles são recursos que 

aparecem nos textos para propiciar a interação do leitor com outros textos. Eles se associam a outros 

recursos multimodais e juntos compõem a linguagem dos ambientes virtual 

Seguimos, agora, com a análise da postagem do grupo “Hispanistas por el mundo”.  
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   Quadro 02 – Postagem(ns) do grupo “Hispanistas por el mundo”. 
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O conteúdo da postagem em si é didático. A intenção de quem postou é compartilhar, com os 

demais integrantes do grupo, o vocabulário dos itens listados para que eles conheçam como são, em 

espanhol, os elementos da maquiagem na Espanha. Esta postagem é de grande relevância tanto para quem 

quer aprender a língua espanhola como para professores de espanhol, pois, muitas vezes materiais como 

estes não são disponibilizados nos manuais didáticos, e com a divulgação no grupo, é possível que se 

tenha um ótimo e alternativo conteúdo para se trabalhar nas aulas de língua espanhola.  

Com relação aos comentários acrescidos a postagem, alguns questionamentos são levantados. 

Os usuários começam a questionar sobre um dos itens, “creyón labial”. Um deles se espanta com o nome 

do objeto, pois o conhecia como “pintalabios”. Mas, o usuário responsável pela postagem argumenta que 

é uma palavra francesa traduzida ao espanhol. A “conversa” continua, e surge um comentário apontando 

que essa palavra pode ser usada em países hispano-americanos, mas o usuário não tem certeza e pede a 

confirmação de algum hispano-americano que faça parte do grupo. Daí, uma pessoa responde dizendo 

que é sim uma palavra comum de alguns países da América Latina.  

Todas essas interações realizadas na postagem nos mostram como os grupos do facebook, 

especificamente os que estamos tratando neste artigo, têm sido importante na difusão do conhecimento, 

em especial da língua espanhola e da cultura hispânica. Sabemos que, por questões culturais, algumas 

palavras e expressões são ditas de formas diferentes em distintos contextos de países que falam a mesma 

língua. Assim sendo, ao serem acrescentadas informações sobre as formas de se dizer “batom”, os 

usuários estão podendo aprender as variedades da língua, pois têm a possibilidade de interagir e sanar suas 

dúvidas com hispanofalantes de diferentes países. Dessa forma, cada um pode trazer sua contribuição a 

respeito do assunto debatido. Isso nos mostra como a Internet ajuda a aproximar as pessoas.  

As interações nos grupos do facebook são facilitadas pelas multisemioses formadas na mescla do 

texto, do som, da imagem estática ou em movimento etc. No caso da postagem em análise, verificamos a 

presença de imagens para ilustrar a publicação. O usuário utiliza uma tabela com imagens de produtos de 

beleza, especificamente maquiagens, para transmitir o conteúdo aos demais membros do grupo.  

Como foi mencionado no início deste trabalho o objetivo destes grupos é reunir pessoas que 

tem interesse em aprender sobre a língua espanhola e a cultura a ela relacionada. Desta forma, o facebook 

proporciona a interação de modo dinâmico e real entre falantes da língua que procuram nestes grupos 

uma forma de intercambiar conhecimentos e, por conseguinte, aprender com as experiências dos 

companheiros. 

 

Considerações finais 

 

Com base na análise apresentada neste artigo concluímos que é possível aprender ou até mesmo 

aperfeiçoar o espanhol através do facebook. Tal afirmação é reafirmada, sobretudo, por meio das postagens 

apresentadas aqui, mais especificamente, dos grupos “Aprender español” e “Hispanistas por el mundo”, 

uma vez que por meio dos comentários e das discussões desenvolvidas de forma online, os usuários vão 
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tirando dúvidas entre si, a medida que elas vão surgindo, bem como acrescentando conteúdos e 

informações das mais variadas sobre diversos aspectos da língua espanhola. Professores e alunos, por 

exemplo, também podem usar os grupos do facebook como espaço de troca de informações. Caberão aos 

integrantes catalisarem as potencialidades pedagógicas das redes sociais. Esta tarefa pode ser aprimorada 

através da postagem de links com acesso a conteúdos relevantes que possam auxiliar nos estudos, 

acréscimos de imagens ilustrativas dos conteúdos, som, vídeos, notícias de jornais e revistas dentre outros 

e diversos recursos midiáticos. 

Por fim, acreditamos, a partir dos dados apresentados neste artigo, que os grupos do facebook são 

ótimos espaços para compartilhar materiais de aprendizagem, por isso os consideramos ambientes nos 

quais se pode desenvolver a aprendizagem de línguas especialmente, no caso do nosso estudo, da língua 

espanhola.  
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O USO DAS IMAGENS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE ESPANHOL COMO 
LÍNGUA ESTRANGEIRA NAS SÉRIES INICIAIS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E 

MÉDIO 50 
 

Aline Rafaella Costa Marques Silva 
Edilene Rodrigues Barbosa 

 

Considerações iniciais 

 

No panorama educacional em que vivemos atualmente, constatam-se fatores que desviam o foco 

da aprendizagem do aluno, nos quais podemos citar dois: primeiro, a falta de motivação e segundo, a 

inadequação de materiais didáticos. Deste modo, o sistema educacional acaba tendo que concorrer, quase 

sempre, em uma posição de desigualdade, pela atenção dos estudantes que vivem sendo bombardeados 

por inúmeras informações vindas dos mais diversos meios de comunicação, como banners, propagandas, 

televisão, rádio e a multimídia, que parecme, aos olhos dos discentes, sempre mais atrativos que os antigos 

métodos utilizados ainda hoje nas aulas, em especial, os utilizados para o ensino de línguas estrangeiras. 

Na maioria das vezes é muito mais prazeroso desfrutar da televisão ou mesmo ler um livro que 

está na moda do que preocupar-se em compreender algo que não está incluso na realidade do alunado, 

como é o caso do material didático. Parece, portanto, que filmes, novelas, revistas em quadrinhos, 

desenhos animados e outros meios da cultura pop são vilões no aprendizado de crianças e adolescentes.  

A dificuldade de chamar a atenção do estudante aliada à falta de material didático leva cada vez 

mais a uma defasagem na aprendizagem de crianças e jovens. Vale enumerar alguns desafios para o ensino 

de Língua Estrangeira, que são apontados pelos PCN (BRASIL, 1998, p.24): 

 

Todas as propostas apontam para as circunstâncias difíceis em que se dá o 
ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira: falta de materiais adequados, 
classes excessivamente numerosas, número reduzido de aulas por semana, 
tempo insuficiente dedicado à matéria no currículo e ausência de ações 
formativas contínuas junto ao corpo docente. 
 
 

Tais dificuldades evidenciadas no decorrer dos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante 

PCN), quando se fala do ensino de Língua Estrangeira, são também compartilhadas por vários outros 

componentes curriculares. Tais desafios apontados pelos PCN só demonstram o quanto o processo de 

ensino-aprendizagem continua sendo depreciado no que diz respeito a: conteúdo abordado, material 

didático, ações formativas e até mesmo quantidade de hora/aula semanal. 

Dessa forma ao refletir sobre a situação do ensino de Língua Espanhola no Rio Grande do Norte, 

no que concerne ao ensino fundamental, não difere muito da situação encontrada na maior parte do 

                                                 
50

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “A utilização do mangá Naruto no 

ensino de língua espanhola nas séries iniciais”, sob a orientação da professora Ms. Edilene Rodrigues Barbosa 
(DLE/UERN).  
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Brasil, pois, a não obrigatoriedade de sua inclusão do espanhol nos currículos de 5ª a 9ª séries51 dificulta o 

aprendizado. Visto que, quanto mais cedo os estudantes são apresentados ao idioma estrangeiro maior 

será a possibilidade de tornarem-se cidadãos aptos ao mercado de trabalho, em termos intelectuais e de 

comunicação, com maior chance, portanto, de sobressaírem-se sobre os que não obtiveram esta 

oportunidade. 

Segundo os próprios PCN, o ensino de Língua Estrangeira, e, especificamente, o de Língua 

Espanhola, continua sendo marginalizado frente a outras disciplinas e tido como não importante para a 

formação do cidadão. As aulas de Espanhol ocorrem em pouquíssimos horários e ainda são quase que 

exclusivamente ministrados com base na compreensão da escrita e no ato de se decorar regras gramaticais 

da língua.  

Como a educação enfrenta problemas referentes à falta de material didático para o ensino, surge 

uma indagação: estes meios midiáticos são realmente um problema? Ou a visão do sistema educacional 

ainda é míope por demais para dar conta de que o problema apontado também pode ser parte da solução 

para melhoria dos métodos de ensino-aprendizagem utilizados até este momento? 

Nesse caso, as ferramentas como gibis, comics, tiras, mangás, quadrinhos e outros gêneros de 

entretenimento, acabam tendo grande potencial didático.  O gênero, como afirma Marcuschi (2002, p.19) 

“não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa”, mas um fenômeno social mutável e 

com forte tendência ao desenvolvimento que acompanham as formas de comunicação humana. Como 

uma forma de expressão criada para mobilizar a atenção dos jovens o mangá pode ser entendido como um 

gênero textual, tendo sido por isto escolhido nesta investigação pela natural aceitação e popularidade junto 

ao público jovem. Sua riqueza de detalhes nas caracterizações dos fatores psicológicos, paisagísticas; 

históricos, mitológicos, bem como, o detalhamento das imagens, podem ser utilizadas nas aulas 

interdisciplinares que envolvam temas de diversos componentes curriculares, como geografia, sociologia, 

história, dentre outros. Com base na aceitação que este gênero de entretenimento tem tido ao redor do 

mundo, resta dúvida se tal receptividade pode ser encontrada também em sala de aula, caso tal gênero 

textual seja utilizado como ferramenta no desenvolvimento de aulas multidisciplinares com ênfase no 

ensino de Espanhol como língua estrangeira.  

O mangá, sendo um gênero textual, como resultado da justaposição das imagens entrelaçadas à 

linguagem verbal, ou aos textos, pode ser utilizado em várias frentes com o intuito de melhorar o ensino-

aprendizagem da língua espanhola ou mesmo de inúmeros outros componentes curriculares no ensino 

Fundamental ou Médio, como explana Vergueiro (2006), quando elucida sobre a usabilidade das histórias 

em quadrinhos nas diferentes áreas de ensino: 

 

As revistas de histórias em quadrinhos versam sobre os mais diferentes temas, 
sendo facilmente aplicáveis em qualquer área. Cada gênero, mesmo o mais 
comum (como o de super-herói, como por exemplo) ou cada história em 

                                                 
51 Segundo a Lei 11.161 de 08/2005 fica facultado a instituição a implantação do espanhol na grade curricular do 
ensino fundamental. Esse fator, acrescido a falta de profissionais formados na área, favorece a negligência do 
espanhol nos 5º a 9º ano. 
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quadrinhos oferece um variado leque de informações passíveis de serem 
discutidas em sala de aula, dependendo apenas do interesse do professor e dos 
alunos. Elas podem ser utilizadas tanto como reforço a pontos específicos do 
programa como para propiciar exemplos de aplicação dos conceitos teóricos 
desenvolvidos em aula. Histórias de ficção científica, por exemplo, possibilitam 
as mais variáveis informações no campo da física, tecnologia, engenharia, 
arquitetura, química, etc., que são muito mais facilmente assimiláveis quando na 
linguagem das histórias em quadrinhos. Mais ainda, essas informações são 
absolvidas na própria linguagem dos estudantes, muitas vezes dispensado 
demoradas e tediosas explicações por parte dos professores. (Idem, 2006, p 22). 
 

As imagens presentes nos mangás são de fundamental importância, não somente por fazerem a 

obra mais atrativa ao leitor, mas principalmente por seu caráter simplificador, facilitando o entendimento 

por meio do uso da inteligência espacial, aliada a inteligência verbal linguística52. Assim, mesmo antes da 

leitura, em uma visão preliminar, o leitor pode entender o andamento da história baseando-se somente nas 

ilustrações. 

 

Descrição de imagens 

 

O uso da descrição das imagens pode ser uma importante ferramenta no entendimento dos 

detalhes e outras características almejadas no componente curricular a ser ministrado, uma vez que a 

caracterização das imagens, quando observadas, dá o entendimento do movimento acontecendo, criam 

uma linguagem quase cinematográfica, dando fluidez à obra, como ressalta Moliné (2006): 

 
[...] as conexões das ações, de tema a tema e de cena a cena, são as mais 
frequentemente empregadas nas comics ocidentais, estes quase nunca utilizam as 
ligações de momento a momento e de ponto de vista; no entanto, estes últimos 
são muito habituais nos mangás. Assim, uma ação que em uma HQ ocidental 
poderia ser descrita em um ou dois quadros, em um mangá pode, 
tranquilamente, ocupar várias páginas. (MOLINÉ, 2006, p. 31) 

 
Este ponto de vista demonstra o intensivo uso das imagens nos mangás para a representação das 

ações que se desenvolvem no desenrolar de cada história. Uma página pode conter pouquíssimos diálogos 

e mesmo assim o leitor entenderá perfeitamente o desenrolar dos fatos. 

Outro ponto importante explanado por Moliné (2006) é o destaque que este dá ao fato de que 

“no ocidente os quadrinhos não sejam reconhecidos por seus valores educativos, no Japão eles se 

mostraram ser um eficaz meio de ensino”. Neste contexto, a descrição pode, portanto, ser utilizada como 

intuito de ajudar o leitor a compreender cada quadro em seus detalhes e com isso compreender a história 

em sua essência, mesmo que não prenda a sua atenção na parte textual da obra. 

                                                 
52 Segundo vários autores existem várias inteligências na mente humana, o que denota a necessidade de formas de 
ensino que consigam englobar e desenvolver ao mesmo tempo várias ou todas elas, são as propostas multimodais, 
como a convivência de materiais compostos por textos e imagens. Dentre os tipos de inteligências salientadas por 
Ramos (2002, p. 26) há a Inteligência Verbal Linguística, considerada como a capacidade de comunicar-se através de 
palavras e a Inteligência Visual Espacial, considerada como a capacidade de lidar com imagens, mapas e modelos. 
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Segundo o MEC (Ministério de Educação e Cultura), em sua Nota Técnica 21, “a descrição de 

imagens é a tradução em palavras, a construção de retrato verbal de pessoas, paisagens, objetos, cenas e 

ambientes, sem expressar julgamento ou opiniões pessoais a respeito” (BRASIL/MEC, 2012, p.2). Por 

esta razão a descrição de imagem pode ser considerada uma excelente ferramenta didática, devido à 

possibilidade de raciocínio que um indivíduo utiliza, escolhendo inúmeros adjetivos, no intuito de 

expressar da forma mais impessoal possível às qualidades, características físicas e psicológicas, paisagens, 

ações que componham a obra a ser descrita. 

O presente trabalho se justifica pela proposta multimodal para o ensino e o favorecimento que o 
leitor venha a ter ao fazer uso dos vários tipos de códigos empregados em diálogo e em materiais 
autênticos.  

 
No texto multimodal, os significados são percebidos por mais de um código 
semiótico. A imagem não é vista como uma mera ilustração para o texto verbal, 
pois ele não é mais importante que o texto imagético. 
[...] Por utilizar combinações de imagens e cores, o texto multimodal apresenta 
vantagens, pois as imagens são fortes e comunicam a mensagem mais 
facilmente do que o puramente escrito. Como consequência, penetram 
rapidamente no entendimento social, modificando pensamentos e formas de 
agir (VIEIRA, 2010, p. 123-124). 
 
 

Os textos multimodais, como charges, mangás, comics e outros, conseguem comunicar inúmeras 

mensagens por meio da interação entre texto e imagem, que se complementam para formar um sentido, 

por vezes mais amplo do que aquele que consegue ser passado da visão da imagem e do texto em 

separado. 

Vale evidenciar, portanto, que é o mangá uma amálgama entre a linguagem verbal e a não-verbal, 

entre o texto e a imagem, que se unem de forma coesa no intento de criar uma narrativa imagética, ou seja, 

uma narrativa contada por imagens.  

 

O mangá no ensino de ELE 

 

O mangá pode ser compreendido como uma ferramenta de enriquecimento do processo de 

aprendizagem, tanto para alfabetização quanto para uso do entendimento da cultura. Esse gênero foi 

escolhido principalmente por causa de algumas características importantes: sua aceitação já evidente entre 

o público jovem brasileiro; por tratar-se de um gênero já bastante utilizado no Japão como ferramenta de 

ensino de crianças, jovens e adultos nos mais diversos temas, como salienta Moliné (2006), Vergueiro 

(2007), quando falam dos usos do jôhô mangá; e por este mangá ter certo cunho motivacional, tratando-se de 

temas como aceitação e desenvolvimento dos personagens, bastante relevantes entre crianças e jovens. 

Como qualquer narrativa ou obra de ficção pode-se analisar o mangá segundo alguns elementos existentes 

nas histórias. Segundo De Nicola (1998, p. 40-41) “nas narrativas de ficção, podemos perceber, alguns 

outros elementos fundamentais: enredo, personagens, ambiente, tempo”. Como dito anteriormente, o 

gênero observado como ferramenta no ensino de LE foi o mangá, e, dentre os existentes, utilizou-se para 
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esta investigação o Naruto. No quadro a seguir, apresenta-se uma síntese das características do mangá 

Naruto. 

 

Elementos da narrativa Elementos no mangá Naruto 

Enredo Focado em conflitos (de ideias e de jutsus), aceitação e na evolução dos 
personagens no desenrolar da estória. 

 
 
 
Personagens 

Normalmente humanos ou seres antropomórficos (como os animais de 
invocação que falam ou têm ações humanas), com poderes especiais 
(jutsus). 
Protagonistas: Naruto, Kakashi, Sakura e Sasuke (até certo momento da 
obra); 
Antagonistas: Orochimaru, Akatsuki; 
Secundários: Kiba, Akamaru, Gaara, Hinata, Ino, Itachi, Kabuto, Rock Lee, 
Gai, Neji, Shouge, dentre centenas de outros que acabam tendo alguma 
influência no desenvolver da trama.   

 
Tempo 

Normalmente utiliza-se do tempo cronológico, com a adição do tempo 
psicológico em determinados momentos como forma de explicar fatos 
relevantes do passado de algum personagem. 

 
Espaço (ambiente) 

Ambientada na Vila Oculta da Folha (Konohagakure), no fictício País do 
Fogo, sendo uma vila militar de ninjas, num mundo a beira de grandes 
conflitos em busca do poder sobre os demais países ou vilas. 

Quadro 1 – Elementos da narrativa do mangá Naruto. 
 

São estes elementos estruturadores da narração que prendem a atenção em um texto e podem ser 

amplamente utilizados como subsídios nos mais diferentes tipos de aulas, como linguística, literatura, 

geografia, história, dentre outras. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização do presente estudo levaram em 

conta os elementos do mangá, como imagens e narrativas, e sua aceitação por parte do público alvo 

(discentes). A pesquisa enquadra-se, portanto, como descritiva, cujo enfoque é a descrição de um 

fenômeno junto ao ambiente em que este ocorre, neste caso a descrição de imagens do mangá Naruto. A 

verificação da usabilidade do mangá em sala de aula se deu por meio da observação da receptividade do 

mangá, como ferramenta para o desenvolvimento do vocabulário, da gramática, do conhecimento cultural, 

de expressões idiomáticas, dentre outros que compõem o componente curricular de Língua Estrangeira. 

 Tendo em vista a utilização de descrição de imagens para facilitar o ensino-aprendizagem do 

Espanhol no Ensino Fundamental, procurou-se utilizar o mangá Naruto como objeto de estudo por conter 

imagens dinâmicas, ou seja, por causar o efeito ilusório do transcurso de ações e tempo. Para tanto será 

utilizada a tradução da língua espanhola para a língua portuguesa como forma de compreensão do 

enfoque sociocultural existente nesta ferramenta. Sua estilística de escrita do mangá também foi levada em 

conta para a criação de um diálogo livre e real. 
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Para a inserção do mangá no ensino e a comprovação do mesmo como ferramenta didática, foi 

realizado um curso pelo Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua Espanhola (NECLE), com o 

intuito de ensinar noções básicas da língua espanhola, ao mesmo tempo em que se conseguia coletar os 

dados necessários para análise e construção da monografia, na qual esta investigação trata-se de um 

recorte. O curso em questão ocorreu no período de 11 a 24 de agosto de 2012 na cidade de Portalegre – 

RN. O público era alunos do ensino fundamental de uma escola local. Do curso de 60h ofertado para o 

ensino de ELE, foram utilizadas 8h/a para aplicação e coleta de dados. Nesse curso foram realizadas três 

atividades baseadas no mangá Naruto, que visavam à compreensão textual, à compreensão de imagens, à 

aquisição de vocabulários e à produção escrita. 

 

Descrição e análise das imagens no ensino de ELE 

 

A primeira atividade visava à aquisição de vocabulário mediada pela atividade com o mangá. Tal 

atividade foi avaliada com base no entendimento e na participação oral dos discentes acerca da descrição 

das imagens do quadrinho japonês Naruto. Para tanto, foi levado em conta à descrição de personagens 

(características físicas, psicológicas, emocionais), ações, paisagens e outros elementos relevantes. 

Na primeira atividade averiguou-se que as descrições que foram realizadas contribuíram bastante 

para que os alunos refletissem, e com isso progredissem em relação à compreensão leitora; ao mesmo 

tempo se obteve constatação que o ato de descrever, de maneira oral, os elementos existentes nas 

imagens, favorecia a aquisição de vocabulário. 

Nessa primeira fase, foi usado o livro didático Sin Fronteras (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; 

JIMÉNEZ GARCÍA, 2002) e as imagens do mangá Naruto (MASASHI, 2007).  

 

 

Quadro 02 – Imagens do livro didático Sin Fronteras (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; JIMÉNEZ 
GARCÍA, 2002) e do mangá Naruto (MASASHI, 2007). 
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As imagens presentes no mangá e na atividade do livro sobre o corpo humano foram importantes 

para o entendimento do texto trabalhado, mas principalmente para a aquisição de vocábulos por parte dos 

discentes. Vale assinalar o que diz Vergueiro (2006, p.11) sobre o impacto dos quadrinhos sobre os 

estudantes que os leem, por que: 

 
[...] são escritos em linguagem de fácil entendimento, com muitas expressões 
que fazem parte do cotidiano dos leitores; ao mesmo tempo, na medida em que 
tratam de assuntos variados, introduzem sempre palavras novas aos estudantes 
cujo vocabulário vai se ampliando quase que de forma despercebida para eles 
[...] (VERGUEIRO, 2006, p.11). 
 
 

Esta visão do autor demonstra que os mangás podem ser utilizados para aumentar o número de 

vocábulos assimilados pelos estudantes. As outras duas atividades se deram inicialmente com a tradução 

de diálogos do espanhol para o português dos diálogos.  

Logo, a segunda atividade visava verificar o cotejo entre a LM (língua materna) e a LE (língua 

estrangeira) através do mangá Naruto com base na compreensão e na produção escrita de diálogos da 

língua espanhola para língua portuguesa. 

Para fim de entendimento os alunos não foram marcados no estudo por seus nomes, mas 

meramente pela designação aluno (A), seguida de um número escolhido de acordo com a ordem que as 

atividades foram entregues na primeira atividade, tendo sido utilizada a mesma designação para as demais 

atividades. 

Foi solicitado aos alunos que passassem as falas do quadro 02 para o espanhol. De forma geral 

as atividades de tradução foram desempenhadas a contento, com o auxilio de dicionários, não tendo 

existido casos de estudantes que se negassem a realizá-la. Como exemplos das atividades realizadas em sala 

pode-se ver no quadro 3 as atividades dos estudantes A5 e A2 (entenda-se como aluno 5 e aluno 2), como 

forma de demonstrar como se deu o entendimento deles sobre o tema referido. 

 

A5                                                                              A2 

 

Quadro 03 – Tradução dos alunos A5 e A2. 
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A atividade feita por A5 está mais completa e organizada, com o sentido das frases e a tradução 

mais próxima da resposta final pretendida para a atividade em questão. Em contrapartida, o aluno A2 teve 

dificuldades, provavelmente por tratar-se de seu primeiro contato tanto com o ensino de língua estrangeira 

e com o gênero mangá.  

Vale ressaltar que, mesmo sem conhecimentos formais da disciplina, pode-se constatar uma 

familiaridade dos alunos entre as línguas portuguesa e espanhola. Por isso a dificuldade para se 

desenvolver a tradução da atividade parece ter sido inferior ao que era esperado inicialmente. 

A terceira atividade visava verificar a recepção dos alunos ao mangá, tendo em vista, a tradução da 

imagem para o desenvolvimento da compreensão leitora, e sempre observando de que maneira a descrição 

das imagens auxiliava o ensino de língua Espanhola. Portanto, foi pedido aos alunos que criassem um 

desfecho para a história que eles traduziram. Vale ressaltar que a atividade se deu com o auxilio de 

dicionários.  

O quadro 04 é um recorte da atividades de dois alunos envolvidos. O A6 e o A5. Podemos 

observar que A6 construiu um diálogo deduzindo um desfecho com base nas páginas anteriormente lidas 

do Naruto na qual o personagem principal bebe leite estragado e que os protagonistas dialogam sobre ele 

ir ou não a enfermaria. Tem-se, portanto, uma inferência clara das imagens lidas com o desfecho criado 

pelo discente. 

Já A5 criou um desfecho baseado no que ele compreendeu da página 88, onde o protagonista 

elogia Sakura, que no futuro Naruto viria a se casar com ela, o desfecho comum dos contos de fadas do “e 

viveram felizes para sempre”. 

 

 

A6                                                                                   A5 

Quadro 04 – Atividades de A6 e A5 de desfecho da história. 
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No geral, as atividades obtiveram bons resultados, já que houve a compreensão do que estava 

sendo solicitado, mas acima de tudo existiu uma produção de atividade realmente baseadas no que havia 

sido previamente explanado em sala. Valendo ressaltar, contudo, a dificuldade que eles apresentaram na 

realização desta devido ao pouco entendimento da língua e o primeiro contato deste com ferramenta 

alternativa como esta para o auxilio no ensino de língua espanhola. 

Em suma, observou-se que, como resultado da primeira atividade foi possível diagnosticar que as 

descrições de imagens possibilitou a compreensão por parte dos docentes e também a reflexão sobre as 

partes do corpo humano e as emoções passadas pelas imagens. Por sua vez, isso permitiu que os alunos 

progredissem em relação à compreensão leitora, ao mesmo tempo se obteve a constatação que o ato de 

descrever de maneira oral os elementos existentes nas imagens contribui para a participação mais efetiva 

do alunado durante a aula. Tal fato parece ter ocorrido provavelmente por tratar-se de um material 

aparentemente pouco relacionado com outros materiais já utilizados em sala de aula. 

Na segunda atividade, que era o cotejo entre a LM e a LE, foi observado que a inserção das 

descrições de imagens conseguiu auxiliar consideravelmente o processo de entendimento e posterior 

tradução do texto trabalhado, obtendo com isso um maior êxito no seu processo de tradução, 

apresentando até mesmo mais facilidade no uso de vocábulos para traduzir os balões em questão.  

Na terceira e última atividade, que foi a produção escrita pela descrição de imagens, verificou-se a 

descrição de imagens como auxiliar na produção escrita livre. Os objetivos desta última atividade proposta 

foram alcançados com êxito, pois os discentes apresentaram um melhor entendimento acerca de certos 

vocábulos da língua espanhola, ao passo que participaram das atividades voluntariamente e demonstraram 

interesse em conhecer o desenrolar da história do mangá criando sua própria versão e seu final. Verificou-

se de igual modo que não houve grandes desfechos para a história por se tratar de crianças desprovidas de 

vocabulário na Língua Espanhola que lhes proporcionassem um desenrolar mais amplo dos 

acontecimentos.  

Os resultados apresentados demonstraram a relevância do recurso mangá para o ensino de Língua 

Estrangeira no atual cenário de ensino brasileiro. Tal constatação tem importância ao ensino de Línguas, 

pois indica uma alternativa viável de material que pode ser utilizado como ferramenta no ensino de 

Espanhol. Ou seja, com isso o mangá torna-se um recurso importante para melhorar o aproveitamento dos 

estudantes que tendem a aprender mais com atividades relacionadas a este instrumento, por tratar-se de 

algo presente em seu entretenimento. O mangá pode ser considerado, portanto, como um recurso para 

atividades lúdicas no aprendizado e que consegue utilizar-se de várias das habilidades e inteligências 

presentes em cada discente.  

 

Considerações finais 

 

Com base no que foi explanado no decorrer do presente texto, pode-se averiguar que as imagens 

e suas descrições ter um papel de grande importância ao ensino de Línguas, tornando-se uma alternativa 

viável de material que pode ser utilizado como uma ferramenta a mais no ensino de Espanhol. Em outras 
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palavras, as imagens tornam-se recursos de valor para a melhoria e o aproveitamento dos estudantes que 

tendem a aprender mais com atividades relacionadas a este instrumento, por tratar-se de algo presente em 

seu entretenimento. O mangá pode ser considerado, deste modo, como um recurso para atividades lúdicas 

no aprendizado e que consegue utilizar-se de várias das habilidades e inteligências presentes em cada 

discente. 

Dentre as contribuições da presente pesquisa podemos enumerar a averiguação de um material 

alternativo de se ensinar Língua Estrangeira, quando não se tem em mãos números suficiente de materiais 

didáticos que subsidiem o aprendizado deste componente curricular. Outra contribuição é a verificação de 

que o material apresentou grande aceitação por parte dos alunos, visto que tal recurso já se encontra 

incluído entre suas várias formas de entretenimento, o que facilita bastante seu uso em atividades 

relacionadas às aulas de línguas. Vale ainda pontuar que o mangá conseguiu apresentar aos discentes 

elementos de duas outras culturas aparentemente ainda pouco exploradas, neste caso, a cultura espanhola, 

a qual foram apresentados elementos linguísticos presentes na cultura de países hispano-falantes e, por se 

tratar de um produto japonês, a cultura japonesa.  

Mas seu mérito vai muito além, por demonstrar que materiais tidos como sem importância e até 

marginalizados pelo sistema educacional podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de aulas 

que consigam prender melhor a atenção dos discentes. Torna-se importante, portanto, o desenvolvimento 

de novas pesquisas que primem pela utilização de novos materiais em sala de aula como forma de suprir as 

deficiências causadas pela falta de material didático. Tais estudos podem ser voltados tanto para o uso de 

mangás em outras disciplinas da grade curricular, quanto no uso de outros materiais que tenham aceitação 

entre os estudantes, como HQs, comics, gibis nacionais, textos de redes sociais, blogs ou qualquer gênero 

literário que seja lido por crianças e jovens, não por obrigação, mas por pura diversão. 
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O USO DE LEGENDAS COMO SUPORTE PARA A COMPREENSÃO LEITORA NO 
ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA53 

 
Felipe Roberto Araújo 

Edilene Rodrigues Barbosa 
 
Considerações iniciais  
 

O ensino da língua espanhola na história da educação brasileira há muito tempo galga seu 

espaço na grade curricular escolar. Podemos dizer que o ensino do referido idioma sempre se fez de 

maneira tímida e arredia, pois seu enfoque sempre foi a abordagem de estruturas linguísticas, no mais das 

vezes de modo descontextualizado. Uma grande mudança nesse quadro aconteceu quando interesses 

culturais, políticos e econômicos se agregaram ao ensino de espanhol no Brasil. Isso ocorreu quando foi 

promulgada a Lei nº. 11.161, de 05 de agosto 2005, que torna o ensino de língua espanhola obrigatório 

para o ensino médio (em escolas públicas e privadas) e facultativo, (em escolas de ensino fundamental, de 

5ª a 8ª séries (atualmente 6º ao 9º anos)). 

Tomando como ponto de partida o pressuposto de que a implantação definitiva de língua 

espanhola como componente curricular deveria ter ocorrido no ano de 2010 e, considerando a atual 

importância atribuída a este ensino, percebemos que, para uma boa formação, a busca incessante pelo 

conhecimento e a dedicação aos estudos tornam-se extremamente importantes para o sucesso do processo 

de aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.  

Assim, este processo busca renovar-se com o intuito de aperfeiçoar e melhorar a aprendizagem, 

por isso se tornam evidentes as transformações nos enfoques de ensino. Assim, vários enfoques já se 

fizeram presentes no ensino de línguas, baseando-se desde os mais estruturalistas, a exemplo do método 

gramática-tradução, passando pelo ensino comunicativo, que defende o uso do contexto real de 

comunicação para a aprendizagem de uma língua, até os mais atuais, que buscam não se prender a um 

único método, mas tentam mesclar possibilidades de ensino diversas. 

O processo de ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira (E/LE) perpassa o 

âmbito de competências linguísticas que subjazem tanto a compreensão do aluno quanto o uso de 

materiais didáticos. Diante disso, podemos afirmar que o uso de livros didático nas escolas regulares para 

o processo de ensino-aprendizagem de E/LE volta-se quase sempre para o estudo de formas gramaticais, 

para a memorização de regras do uso da língua e para priorização da língua escrita, o que gera uma forma 

de ensino-aprendizagem descontextualizada e desvinculada da realidade na qual o aluno se insere, o que 

afeta diretamente a aprendizagem. 

Com isso, torna-se visível o anseio por novas formas e práticas de ensino que favoreçam ao 

aluno um contato real e menos artificial com a língua, visando, assim, o aumento de materiais que saiam 

dos muros da escola e adentrem realmente o contexto de uso da língua que se aprende. De tal modo, 

                                                 
53 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: O uso da legenda como suporte para a 

compreensão leitora no ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira, sob a orientação da professora Ms. Edilene 
Rodrigues Barbosa (DLE/UERN). 
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percebemos que os materiais autênticos que, em poucas palavras, podemos defini-los como aqueles feitos 

não só com objetivo de serem didático, mas textos e criações da vida cotidiana de um povo, ou seja, 

exemplos reais de vida e de uso da língua, ganham espaço no ensino de línguas. 

Nesse sentido podemos citar, além do livro como material didático, a televisão, o DVD, os 

jornais, as revistas e as demais produções que nos colocam frente a frente com a língua usada no cotidiano 

de quem tem o espanhol como língua oficial como exemplos de materiais autênticos. A televisão aproxima 

o aluno da língua, visto que ela possibilita o acesso a filmes legendados e/ou dublados, além de uma vasta 

programação em língua estrangeira. Já o DVD permite, ao aprendiz, a oportunidade de assistir a filmes, 

shows, documentários legendados, com áudios em diferentes idiomas. Considerando o exposto, 

percebemos que os materiais acima citados podem favorecer melhorias no processo de ensino 

aprendizagem de E/LE. 

O uso pedagógico desses recursos tecnológicos (aparelhos eletrônicos) como materiais didáticos 

já foi pesquisado em outros países por estudiosos como Kikuchi (1997); Willians e Thorne (2000); Cayuela 

(2001); Díaz Cintas (2003) e D‟ydewalle e Pavakanum (1996). Esses autores comungam da opinião de que 

esses materiais favorecem o aprendizado de uma língua. Além do mais, são bons materiais didáticos, 

despertam o interesse dos alunos, desenvolvem melhor a compreensão e a produção orais, como também 

aperfeiçoam a linguagem mesmo de falantes nativos.  

No Brasil, estudos acerca de recursos tecnológicos com fins didáticos contam com o apoio de 

Araújo (2006); Santos (2003); Gomes (2006); Cunha (2007); Veras Filho (2007); Oliveira Filho (2008); 

Barbosa (2009), dentre outros que corroboram a ideia de que a televisão, o DVD, entre outros meios 

didaticamente usados auxiliam no desenvolvimento da proficiência oral. Os mesmo autores ainda afirmam 

que estes aparatos de tecnologia utilizados em uma abordagem comunicativa oferecem melhores 

resultados no processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

Ante o exposto, o presente trabalho objetiva desenvolver um estudo acerca da legenda, 

identificando possíveis melhorias e contribuições para o ensino de língua espanhola. Especificamente 

pretendemos analisar em que aspectos o uso da legenda contribui no processo de compreensão leitora de 

Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE). A seguir, expomos aspectos teóricos e metodológicos de 

nossa pesquisa.  

 
Tradução e ensino: o uso de legendas 

 

Notoriamente, a tradução audiovisual (doravante TAV) a cada dia ganha espaço em campos de 

estudo e investigação. Isso faz com que esse assunto se torne mais conhecido e tenha maior número de 

trabalhos desenvolvidos na área. Estudos sobre este tema ainda são recentes. Os primeiros datam-se a 

partir dos anos noventa. Para falar da TAV, buscamos suporte teórico em Gomes (2006), Cunha (2007), 

Oliveira Filho (2008), Barbosa (2009), entre outros. 

A TAV pode ser definida como uma forma de tradução para os meios de comunicação, como o 

cinema, a televisão, o vídeo cassete, o DVD e o computador. Este tipo de tradução faz uso de diferentes 
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meios de tradução, como legendagem, dublagem, voice-over, audiodescrição, entre outros. Como nos 

propomos a investigar a legenda, direcionaremos um olhar mais cauteloso sobre ela, deixando a dublagem, 

a audiodescrição e outros para futuras pesquisas. 

A legendagem representa, através da escrita, as falas de um programa ou de um filme. Ela deve 

durar o tempo suficiente para que o espectador possa ler o que está escrito. A legendagem é a 

representação, e não a transcrição, de elementos verbais orais e escritos, e não verbais. Geralmente, as 

legendas são postas na parte inferior da tela e não alteram as imagens nem o sentido do que se está 

legendando. As legendas podem ser classificadas por seus aspectos linguísticos e técnicos.  

As legendas, quanto as suas características linguísticas, são divididas em intralingual e 

interlingual. A intralingual é aquela que é feita na mesma língua em que se apresenta o áudio, ou seja, áudio 

e legenda em português, por exemplo. Já a interlingual acontece quando a legenda é feita para traduzir o 

áudio, assim teremos o áudio em espanhol, a legenda em português. Outra característica da legenda é a 

técnica, que pode ser aberta e fechada. A aberta acontece quando a legenda é apresentada pelo próprio 

filme ou programa, e a fechada acontece quando as legendas são voluntariamente acrescentadas pelos 

espectadores. (CUNHA, 2007).  

A legenda interlingual é a tradução da oralidade da língua em que se apresenta o filme ou 

programa para a escrita da língua de chegada. Já a intralingual corresponde à tradução da fala para a 

escrita, ambas na mesma língua. Como dito, no parâmetro técnico, a legenda pode ser classificada como 

aberta ou fechada. Na legenda aberta, o telespectador tem acesso a ela de maneira natural, ou seja, não 

cabe a ele decidir se vai ver ou não com a legenda, uma vez que ela aparece na tela independentemente de 

sua vontade. Com relação à legenda fechada, cabe ao espectador eleger aopção de ter acesso à legenda. No 

que diz respeito à legenda fechada, é importante mencionar que ela se apresenta de duas formas, “roll-up” e 

“pop-on”. Vejamos suas definições através do que Alvarenga e Araújo (2001, p.4) afirmam: 

 
1. “Roll-up”. Legendas cujas linhas sobem da parte inferior da tela 
continuamente, em um máximo de 4 linhas por vez (aqui no Brasil são duas 
linhas por vez), sendo que as palavras que a compõem vão sendo exibidas da 
esquerda para a direita. Geralmente, este tipo é usado para legendagem fechada 
ao vivo. [...] 2. “Pop-on”. Frase ou sentença que aparece como um todo e fica 
temporariamente na tela (linha por linha), geralmente em sincronismo com o 
áudio, e depois desaparece ou é substituída por outra. Geralmente, este tipo é 
usado em legenda prévia. 

 

Pelo exposto, percebemos que as legendas possuem suas restrições e que podem variar de país 

para país. No Brasil, a legenda é feita em várias etapas A primeira delas é a tradução do filme ou programa 

por um tradutor contratado pela empresa legendadora. A segunda é a marcação do início e do fim de cada 

legenda por um profissional chamado de marcador. Às vezes, esse processo também pode ser feito pelo 

tradutor, usando softwares específicos para este trabalho. A terceira etapa, então, é a revisão das legendas 

pelo revisor. Por fim, a última etapa consiste na gravação das legendas no filme por um profissional 

chamado legendador (ARAÚJO E ALVARENGA, 2001). 
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O processo da produção de legenda aberta para TV e vídeo, no Brasil, é ilustrado por Alvarenga 

(1998, p. 216). A ilustração do estudioso será reproduzida abaixo para fins de contextualização dos 

processos sobre os quais falamos: 

 

Tradução →            Marcação →          Revisão →          Gravação 
         ↓                                ↓                             ↓                               ↓ 
                        Legendista                Marcador                  Revisor              Legendador 

Figura 01 – O processo de legendagem no Brasil (ALVARENGA 1998, p.216).   
 

Após vermos como se dá o processo de legendagem no Brasil, é importante mencionar que o 

texto que se insere nas produções audiovisuais, ou seja, as legendas, geralmente, correspondem às falas 

dos personagens, por isso a tradução deve respeitar algumas convenções. Vejamos estas convenções 

detalhadas a partir do que nos apresenta Chaume (2003, apud BARBOSA 2009, p. 25): 

Os pontos suspensivos ao final da legenda indicam ao receptor que o texto está 
incompleto e que irá aparecer o resto do mesmo na legenda seguinte; o ponto 
final de uma legenda denota o final da ideia ou do discurso; o travessão indica a 
fala dos personagens, quando há mais de um personagem interagindo na 
legenda; as aspas são empregadas para demarcar citações, apelidos, palavras 
estrangeiras ou para gírias; a vírgula, o ponto e vírgula e os dois pontos devem 
ser evitados na legenda, porque podem provocar pausas longas e interferir no 
ritmo de leitura do receptor; o itálico é usado para os discursos de personagens 
que não estão aparecendo na tela, para sonhos, pensamentos, letras de musicas 
e palavras estrangeiras transcritas em sua forma original; os títulos devem estar 
em letras maiúsculas. 

 

Como vimos, para fazer as legendas é necessário obedecer a algumas regras que ajudam na 

compreensão do todo. Outra regra a ser seguida na produção de legendas é a da formatação, que limita a 

aparição de apenas duas linhas com caracteres que correspondam a, no mínimo, um e no máximo, quatro 

segundos de fala de cada personagem ou pessoa.  

Ante ao exposto, percebemos que a legenda não se resume apenas a mais uma opção de 

entretenimento, pois, como mencionamos, ela pode contribuir com a inclusão, em se considerando casos 

de surdos ou pessoas com problemas auditivos. Esta é uma das funções da legenda, além de servir como 

ferramenta para a compreensão de uma segunda língua, o que também caracteriza uma forma de inclusão. 

Outra e não menos importante função da legenda se dá através de sua aplicabilidade em 

contextos educacionais. Visto que atualmente se comenta muito a respeito da utilização desta como 

material didático, isso vem crescendo nos dias atuais e teve sua origem no método comunicativo. Como já 

foi mencionado, tal método abriu as portas para a tradução audiovisual, consequentemente para a legenda. 

Dando continuidade ao estudo, propomo-nos agora a fazer algumas considerações a respeito do 

uso didático da legenda. Encaramos este ponto como relevante ao nosso trabalho, porque nos 

propusemos a ver a legenda como recurso para a compreensão leitora no ensino-aprendizagem de língua 

espanhola. A legenda, como material didático, há pouco vem sendo estudada, mas já é considerável o 

número de trabalhos que apontam suas contribuições para o ensino de línguas. Dentre tais trabalhos, 
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podemos citar os de Araujo (2006), que vem se dedicando a investigar como as legendas podem melhorar 

a competência oral dos alunos em língua estrangeira.  

Ainda, nesse campo, pesquisadores como Spanos e Smith (1990), Brett (1995), Nobili (1995), 

Kikuchi (1997), Baltova (1999), De Linde (1999), Williams e Thorne (2000), Cayuela (2001), 

Gottlieb(2001), Danan (2004), Gomes (2006), Barbosa (2009), Oliveira Filho (2008) e Cunha (2007), 

dentre outros, também encontram usos educacionais das legendas no processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. 

Sendo assim, percebemos que o uso da legenda em sala de aula realmente tem suas contribuições. 

A utilização de filmes legendados propicia ao aprendiz da língua um contato com a escrita e a audição ao 

mesmo tempo, fazendo com que os alunos captem estruturas tanto da fala como do texto escrito. Além 

do mais, o uso de filmes em sala de aula favorece uma descontração no ambiente escolar e permite 

inovação às aulas, despertando um maior interesse por parte dos alunos que, em sua maioria, acredita que 

o uso da TV nas aulas é uma forma de sair da rotina. 

O uso de filmes, e consequentemente o de legendas, contribui para o ensino de línguas, mas tem 

de ser planejado e deve ter um objetivo. Filmes e legendas não devem apenas ser utilizados como recursos 

para inovar a aula. Cabe ao professor conseguir tornar a legenda, seja ela a de um filme ou não, em um 

suporte para a aprendizagem, fazendo com que ela (a legenda) se torne um bom material didático, para 

proporcionar ao aluno o desenvolvimento dos objetivos ansiados por ele. 

 

Compreensão leitora 

 

  Ler não é apenas decodificar letras e palavras. Para além da decodificação, há a compreensão. 

Considerando este apontamento, pretendemos, neste momento, traçar alguns levantamentos acerca da 

compreensão leitora, visto que pretendemos verificar a legenda como suporte para o ensino dessa 

habilidade. Nesta perspectiva, vejamos o que Jouve (2002, p.17) nos aponta: 

 
A leitura é, antes de mais nada, um ato concreto, observável, que recorre a 
faculdades definidas do ser humano. Com efeito, nenhuma leitura é possível 
sem um funcionamento do aparelho visual e de diferentes funções do cérebro. 
Ler é anteriormente a qualquer análise do conteúdo, uma operação de 
percepção, de identificação e de memorização dos signos.  

 

Como pudemos perceber, o fato de ler está correlacionado às nossas funções neurofisiológicas. 

Encarando a leitura nessa perspectiva e considerando-a em seu aspecto físico, temos uma atividade de 

antecipação, de estruturação e de interpretação ligadas ao ato de ler (JOUVE, 2002). 

Quando conseguimos decifrar ou decodificar letras, palavras ou símbolos, estamos iniciando 

nosso processo de leitura. A partir de então, estaremos aptos a partirmos a um próximo passo, que é o de 

procurar entender e compreender o que se leu para, assim, poder se construir um sentido na leitura. Esta 

compreensão pode ocorrer minimamente, mas sempre ela ocorrerá. 
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Em se tratando de compreensão, essa acontece de maneiras distintas, pois cada leitor, melhor 

dizendo, cada ser leitor, é único. Cada um tem seu ponto de vista e sua capacidade de interpretação de um 

determinado assunto. A competência interpretativa varia muito de acordo com o momento em que 

estamos vivendo. Isso fica perceptível quando, em um mesmo texto, conseguimos encontrar 

compreensões diferentes justamente pelo que já foi dito anteriormente. Esse raciocínio se confirma nas 

palavras de Kleiman (2008, p. 151): 

 

A compreensão é um processo altamente subjetivo, pois cada leitor traz à tarefa 
sua carga experimental que determinará uma leitura para cada leitor num 
mesmo momento e uma leitura diferente para o mesmo leitor, em momentos 
diversos. Como podemos unificar e homogeneizar aquilo que é por natureza 
heterogêneo, idiossincrático? Não podemos, é claro. 

 

Como dito anteriormente, as palavras de Kleiman (2008) só vêm consolidar o pensamento já 

traçado até aqui. Prosseguindo nosso estudo acerca da compreensão leitora, sentimos a necessidade de 

apontar possíveis estratégias que contemplem o ensino dessa habilidade. Para isso, teceremos ideias sobre 

o processo de ensino da compreensão leitora. 

A relação ler e compreender, atualmente, tem sido uma constante nos ambientes escolares. 

Relatos e pesquisas realizadas acerca da leitura e da compreensão apontam deficiências na aprendizagem 

decorrentes das dificuldades de interpretação nas mais diversas formas em que os textos se apresentam. 

Essas dificuldades apresentadas em língua materna, de certa forma, são transferidas para o processo de 

aprendizagem de uma segunda língua. 

Considerando o exposto, tentaremos, resumidamente, elencar algumas estratégias para a 

compreensão leitora. Primeiramente, o processo de compreensão passa pela leitura e assim pode ser 

construída a compreensão, sendo relevante para a compreensão o conhecimento prévio do assunto em 

questão por parte de quem faz a leitura, no caso, o aluno. 

A competência do leitor também conta nesse processo de ler e compreender, em se 

considerando o propósito da cultura na qual o sujeito está inserido, seu potencial linguístico, suas atitudes 

e seus esquemas para a leitura e a compreensão. Tudo que se compreende depende crucialmente do que 

ele acredita e conhece antes do que leu.  

De acordo com Kleiman (2008, p.13), os níveis de conhecimento que entram em jogo durante a 

leitura são: “a) o conhecimento linguístico, b) o conhecimento textual; e c) o conhecimento de mundo ou 

conhecimento enciclopédico”. O conhecimento linguístico se refere ao vocabulário, às regras e ao uso da 

língua. O conhecimento textual abrange as estruturas e tipos de textos, e o conhecimento de mundo volta-

se para as crenças e verdades do leitor. 

Nestas condições, o processo de leitura envolve questões mais pessoais, no tocante à 

compreensão, pois, quando lemos, buscamos compreender e, quando assim fazemos, estamos utilizando 

conhecimentos que já temos e às vezes nos passam despercebidos. Com isso, o processo de compreensão 

se dá de forma natural e espontânea.  
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A seguir, iremos nos debruçar em considerações de ordem teórica e reflexiva a respeito da 

legenda no ensino da leitura a partir das considerações traçadas até aqui. 

 

A legenda no ensino da leitura 
 
 

A pesquisa aqui desenvolvida se trata de um estudo acerca das possíveis contribuições da 

legenda para a compreensão leitora no processo de ensino aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira. Nesse sentido, pretendemos fazer um estudo descritivo de natureza qualiquantitativa. 

Descritivo porque pretendeu descrever, identificar e analisar os procedimentos da pesquisa, buscando 

interpretá-los, e qualiquantitativa pelo fato de a pesquisa apresentar números e estatísticas dos dados 

coletados, a fim de interpretá-los (RUDIO, 1988). 

Os instrumentos utilizados para desenvolver esse estudo correspondem a um questionário de 

sondagem aplicado aos sujeitos que foram pesquisados. Dando continuidade aos instrumentos, tivemos 

dois testes.  Primeiramente o teste A, em seguida o teste B, que se constituem por questões elaboradas 

pelo pesquisador, a partir de trechos do filme “Manolito Gafotas54”. E, por fim, há um questionário de 

percepção. É importante que fique claro que tivemos quatro instrumentos de pesquisa, dois questionários 

e dois testes e que esses foram distintos entre si.  

No teste A, os sujeitos responderam a questões feitas a partir de um trecho do filme já 

mencionado. Este trecho foi apresentado aos sujeitos sem legendas com o intuito de verificar sua 

capacidade de compreensão (neste caso, a compreensão oral, auditiva e visual). 

Já no teste B, novamente os sujeitos responderam a questões feitas a partir de outro trecho do 

filme, sendo que desta vez os sujeitos tiveram acesso ao trecho com o uso de legendas, para novamente 

verificarmos sua capacidade compreensiva. Desta vez, os sujeitos se apoiaram na compreensão oral, 

auditiva, visual e leitora. Após os dois testes, vimos se houve melhor compreensão em algum dos testes e 

identificando porque isso ocorreu. 

Por fim, apresentamos um questionário de percepção, a fim de que este nos desse suporte para 

uma melhor análise. Após os testes, os sujeitos tiveram a oportunidade de relatar as duas experiências que 

tiveram, esclarecendo se em alguma delas teve melhor compreensão e por que isso aconteceu.   

A pesquisa que realizamos aconteceu no Campus Avançado Professora Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), localizado 

em Pau dos Ferros, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte. O CAMEAM é composto 

                                                 

54
 O filme “Manolito Gafotas” conta a história de um menino que, junto com sua família, encena um cotidiano não 

muito comum, aprontando as mais inesperadas aventuras. Com sua família, Manolito (personagem principal do 

filme) faz da noite de Natal e da noite de Ano Novo eventos fora do comum, vivenciando estes momentos de 

maneira mais atrapalhada e divertida. Com sua turma, Manolito vive as mais absurdas travessuras, desde brincadeiras 

até a rivalidade com a turma de outro bairro. A família de Manolito é composta por seu pai, sua mãe, seu irmão 

menor e seu avô. 
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por 07 departamentos e 145 professores e atende a uma clientela de 1715 alunos que, em sua maior parte, 

reside em municípios circunvizinhos.  

A pesquisa se desenvolveu no Departamento de Letras que apresenta um quadro de 42 

professores. Tem uma média de 574 alunos e, dentre esses, 108 estão matriculados na Licenciatura em 

Língua Espanhola, sendo estes sujeitos que nos interessam muito na nossa pesquisa, pois o estudo foi 

desenvolvido com alunos do 6º (sexto) e do 8º (oitavo) períodos do curso de Letras/Espanhol  

Os sujeitos da pesquisa foram alguns dos alunos regularmente matriculados no 6º (sexto) e no 8º 

(oitavo) períodos do curso de Letras/Espanhol que foram escolhidos pelo pesquisador. Entretanto nem 

todos foram utilizados na análise dos dados, pois nem todos responderam aos questionários e testes 

utilizados na coleta. 

O número total dos sujeitos que inicialmente participaram da aplicação dos instrumentos de 

pesquisa para coleta de dados foi de 31 alunos, entre homens e mulheres, com idades distintas. Dos 31 

alunos participantes, apenas 19 contribuíram com todos os instrumentos necessários para a pesquisa, 

portanto foram nossos sujeitos: 10 alunos do oitavo período e 09 alunos do sexto. Desses 19 sujeitos, 06 

são do sexo masculino e 13 do sexo feminino, e suas idades variam entre 20 e 41 anos. 

Como dito, fizemos uso de um questionário de sondagem, que nada mais é do que um 

apanhado geral dos sujeitos que se disponibilizaram a participar do estudo, pois foi através deste 

questionário que aconteceu um primeiro contato com quem estava sendo estudado. Buscamos, a partir 

das questões propostas, construir um perfil dos que contribuíram para a realização da pesquisa. Através do 

questionário de sondagem, foi possível conhecer o perfil e o grau de intimidade e conhecimento que os 

sujeitos apresentam da língua espanhola, como também do uso da legenda que, é o nosso foco de 

investigação.  

O teste A foi composto por 06 (seis) questões que foram elaboradas pelo pesquisador do 

trabalho a partir de um trecho de seis minutos e dez segundos retirados do filme “Manolito Gafotas”. 

Esse trecho inicia-se nos 32h50min (trinta e dois minutos e cinquenta segundos) e termina aos 39h00min 

(trinta e nove minutos) e se localiza entre o fim do capítulo 04 (quatro) e o início do capítulo 05 (cinco). O 

teste A foi realizado sem legenda e as questões apresentadas nele se propuseram a verificar o grau de 

compreensão dos sujeitos a partir da produção audiovisual, as imagens e as falas.  

O teste B corresponde a 07 (sete) questões que também foram elaboradas pelo pesquisador, a 

partir de outro trecho de 07h37min do filme já citado. O trecho escolhido desta vez está presente entre 

47h40min (quarenta e sete minutos e quarenta segundos) e 55h15min (cinquenta e quinze segundos), 

compreendendo quase todo o capítulo 06 (seis) do filme. Desta vez, o teste foi realizado com o auxílio da 

legenda, com o intuito de também verificar a compreensão dos sujeitos, através do audiovisual e da leitura.  

O questionário de percepção foi realizado com o objetivo de apoiar a análise dos dados 

coletados a partir dos testes realizados anteriormente, pois as questões propostas neste questionário 

possibilitam ao pesquisador um conhecimento da opinião dos sujeitos sobre a realização e participação 

nos testes. 
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Através do questionário, os sujeitos se auto-avaliaram e relataram sobre sua compreensão, 

esclarecendo em qual teste acredita que teve melhor compreensão, e qual fator propiciou essa melhor 

compreensão. A seguir, apresentamos um apanhado representativo do quadro de resultados a quem 

chegamos após a análise dos dados. 

Análise dos dados 

Através do questionário de sondagem, pudemos ter um primeiro contato com os sujeitos e, 

dessa forma, desenhar um perfil para cada um daqueles que contribuíram com a coleta de dados para a 

realização desse trabalho. Dessa forma, ficou claro que a maioria só teve seu primeiro contato com a 

língua espanhola na graduação, exceto quatro dos sujeitos que estudaram o idioma ainda no ensino médio 

e fundamental. Outro ponto importante que conhecemos através do questionário foi o de que todos 

procuram algum contato fora sala de aula com a língua que estão aprendendo. Por fim, o questionário nos 

possibilitou saber que todos assistem a filmes legendados, porque acreditam no potencial da legenda para 

uma melhor compreensão. 

Antes de partirmos para análise dos testes A e B, acreditamos ser de suma importância 

esclarecer que, para a análise, buscamos verificar o nível da compreensão dos sujeitos através dos testes já 

mencionados. No teste A, a compreensão audiovisual (audição e imagens) foi o foco, já no teste B a 

compreensão audiovisual e leitora (audição, imagens e leitura das legendas) foi o foco. É importante 

esclarecer que, para verificar a compreensão, utilizamos questões criadas com base no filme “Manolito 

Gafotas”, objetivando com isso averiguar se houve ou não a compreensão em cada resposta atribuída às 

questões.  

Ao nos depararmos com as questões e as respostas, criamos uma tabela em que aparecem os 

seguintes pontos: a) resposta satisfatória; b) resposta incompleta; c) resposta insatisfatória; e d) 

não respondeu. Na sequência, detalharemos cada uma na exata ordem que aqui foram expostas. 

Resposta satisfatória: aquelas em que os sujeitos mostrassem total compreensão do trecho 

assistido e em que, mesmo não reescrevendo toda a cena, conseguissem repassar que haviam 

compreendido o conteúdo e o sentido a que haviam assistido; resposta incompleta: quando o sujeito 

demonstrasse alguma compreensão do todo a que assistiu, mas deixasse passar despercebidos detalhes 

importantes para a compreensão e o sentido geral; resposta insatisfatória: toda e qualquer resposta que 

fugisse totalmente do contexto que se apresentasse no filme e, ainda, respostas que não relação ligação 

com o sentido real do trecho apresentado; não respondeu: como o próprio nome deixa claro, seriam as 

questões em que os sujeitos não atribuíssem nenhuma resposta. Após o exposto, partiremos agora para a 

análise do teste A sem legendas: 
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              Respostas 

 

Questões 

Resposta 

satisfatória 

Resposta 

incompleta 

Resposta 

insatisfatória 

Não 

respondeu 

Questão 01 9 = 47,34% 4= 21,4% 1= 5,26% 5=26,3% 

Questão 02   2= 10,52% 17=89,42% 

Questão 03 9=47,34% 3=15,78% 2=10,52% 5=26,3% 

Questão 04   10=52,6% 9=47,34% 

Questão 05 7=36,82% 1=5,26% 1=5,26% 10=52,6% 

Questão 06   5=26,3% 14=73,64% 

Percentagem total 25,56% 8,32% 18,41% 52,6% 

Tabela 01 – Resultados em números de sujeitos e porcentagem do teste A – Sem legendas. 

 

Nas questões 1 (um), 3 (três) e 5 (cinco), como vimos, tivemos um número satisfatório de 

compreensão, considerando a porcentagem dos dois primeiros pontos, o de resposta satisfatória e o de 

resposta incompleta. Como podemos perceber, os sujeitos, nessas questões, apresentaram um grau de 

compreensão, mas não compreenderam totalmente, no que diz respeito à totalidade dos sujeitos. Já nas 

questões 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis), como a tabela nos mostra, não houve compreensão, pois os 100% 

dos sujeitos ou apresentaram resposta insatisfatória ou não respondeu. 

Analisando a porcentagem total da compreensão no teste A sem legendas, percebemos que esta 

não foi satisfatória, pois fica perceptível que a maior parte dos sujeitos não conseguiu captar a mensagem 

repassada através do trecho assistido. Isso pode ter ocorrido por vários fatores e agora, nos valendo do 

questionário de percepção, podemos afirmar que os sujeitos atribuíram a não compreensão ao fato de os 

atores falarem rápido e até mesmo à acústica da sala, fatores que podem ter contribuído para a não 

compreensão. Analisaremos o teste B, que foi feito com o mesmo filme e na mesma sala para 

confrontarmos o grau de compreensão. 

Continuando nossa análise, partiremos agora para a análise do teste B com legendas: 

 

            Respostas 

Questões 

Resposta 

satisfatória 

Resposta 

incompleta 

Resposta 

insatisfatória 

Não respondeu 

Questão 1 6=31,56%  1=5,26% 12=63,12% 

Questão 2 4=21,4% 3=15,78% 4=21,4% 8=42,8% 

Questão 3 14=73,64%   5=26,3% 

Questão 4 11=57,86%  1=5,26% 7=36,82% 

Questão 5 6=31,56% 7=36,82% 3=15,78% 3=15,78% 
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Questão 6 9=47,34% 5=26,3% 1=5,26% 4=21,4% 

Questão 7 4=21,4% 5=26,3%  10=52,6% 

Porcentagem total 40,68% 15,2% 7,56% 34,72% 

Tabela 02 – Resultados em números de sujeitos e porcentagem do teste B – Com legendas. 

 

No teste B, é percebível uma melhor compreensão em todas as questões. Identificamos nas 

questões 2 (dois) e 7 (sete) um pequeno grau de compreensão. Digamos que, mesmo de maneira tímida, 

os sujeitos conseguiram demonstrar melhor compreensão em relação ao teste A. 

Nas questões 1 (um) e 5 (cinco), há um aumento considerável da compreensão, já que 

encontramos uma porcentagem superior a 30% dos sujeitos no tocante À resposta satisfatória. Isso 

mostra que os sujeitos conseguiram compreender a mensagem do trecho assistido e tiveram autonomia 

em expressar sua compreensão, mostrando a capacidade compreensiva que tiveram a partir das imagens, 

da audição, como também da leitura das legendas. 

Na questão 6 (seis), percebemos um maior grau de compreensão, ultrapassando a margem dos 

47% dos sujeitos que atribuíram  resposta satisfatória. Isso é mais uma prova de que no teste B os 

sujeitos tiveram uma melhor e maior compreensão que no teste A, o que comprova que a legenda foi 

fundamental para a compreensão. 

Já nas questões 3 (três) e 4 (quatro), alcançamos uma marca acima dos 50% na compreensão. 

Mais uma vez, os sujeitos conseguiram captar o sentido do que tinham assistido. Comprovamos isso 

quando mais de 73% dos sujeitos conseguiram atribuir uma resposta satisfatória à questão 3 (três). 

Analisando o quadro da porcentagem total, reconhecemos que nesse teste com legenda os 

sujeitos conseguiram apreender muito mais do conteúdo assistido. Outra vez nos valendo do questionário 

de percepção, apresentamos o posicionamento dos sujeitos que afirmaram ter tido essa significativa 

compreensão por conta do uso da legenda. Para concluirmos nossa análise, vemos a importância de 

reforçar nosso posicionamento quanto à legenda, visto que acreditamos que a ela, como recurso, por 

favorecer a leitura, possibilitou uma melhor compreensão no teste B, que foi realizado com o uso de 

legendas.  Confirmamos nosso pensamento através do que bem afirma Cunha (2007, p.21), ao afirmar 

que: 

Vários estudiosos como Sousa (2004), Ryan (2005) e Willians e Thorne (2000) 
concordam que a utilização de filmes legendados em sala de aula aumenta a 
motivação dos alunos no processo de aprendizagem. Segundo Spanos e Smith 
(2003), o uso de legendas em sala de aula e a atração por esta tecnologia fizeram 
com que os alunos se empenhassem mais na compreensão da linguagem. Sousa 
(2004) afirma que a legenda tende a redobrar a atenção para o uso correto da 
ortografia do idioma ao desenvolver a capacidade de compreensão leitora. 

 
Nessas condições, concluímos que nossa análise, como também nosso trabalho, vem cada vez 

mais reforçar uma gama de teorias e estudos que atribuem ao uso de legendas o status de material didático, 
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configurando-se como uma grande contribuição para o processo de ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira, no nosso caso o espanhol. 

Comparando os resultados dos testes, evidenciamos que o trecho do filme visto na realização do 

teste B, feito com o auxílio da legenda, foi bem mais compreendido pelos sujeitos que o teste A, em que 

não utilizamos a legenda. Os resultados apontam para uma significativa compreensão para o teste em que 

os alunos puderam contar com algo além das imagens e das falas. 

No teste A, sem o uso da legenda, é percebível que houve um pouco de compreensão 

audiovisual, ou seja, os sujeitos conseguiram obter alguma compreensão através do áudio e do vídeo. 

Considerando como compreensão, especialmente nos pontos resposta satisfatória e resposta 

incompleta, temos um total de uns 30%, que é uma porcentagem pequena por corresponder a menos de 

um terço dos sujeitos entrevistados. 

No teste B, com o uso da legenda, a compreensão aumenta consideravelmente. Nesse teste, os 

sujeitos conseguiram compreender bem mais, e o que facilitou foi a compreensão leitora relacionada à 

possibilidade que os sujeitos tiveram de ler as legendas enquanto viam as imagens. Considerando os 

pontos resposta satisfatória e resposta incompleta como questões que apresentam compreensão por 

parte dos sujeitos, nesse teste a porcentagem atinge o grau de mais de 55%, que é uma boa margem já que 

representa mais da metade dos sujeitos.  

Considerando o exposto, é evidente a contribuição da legenda para uma melhor compreensão. 

Possibilita ao sujeito a capacidade de compreender o trecho assistido não só pelo audiovisual, mas 

também pela leitura, estratégia de compreensão oferecida pela legenda. Assim, reafirmamos que o uso de 

legendas contribui como suporte para compreensão leitora no ensino- aprendizagem de E/LE. 

O questionário de percepção foi feito com o intuito de conhecer o posicionamento de cada 

sujeito após a realização dos dois testes, com a finalidade de avaliar sua participação enquanto sujeitos nos 

testes. Nesse questionário, os sujeitos tiveram a oportunidade de dizer em qual teste obtiveram melhor 

compreensão dos trechos assistidos e o que lhes tinha influenciado para uma melhor compreensão. 

Nesses termos, dos 19 (dezenove) sujeitos que responderam os instrumentos para coleta dos 

dados (dezoito) categoricamente responderam que tiveram uma melhor compreensão no teste B, e esses 

todos reafirmaram que atribuíam esse desempenho ao uso das legendas (e que essas tinham contribuído e 

muito para essa compreensão).  

1 (um) dos sujeitos afirmou que teve uma melhor compreensão no teste A, que acreditava na 

contribuição da legenda, mas que naquele momento tinha visto a legenda como um empecilho, pois se 

prendeu a leitura e não conseguiu visualizar as imagens, nem ouvir o áudio. Ainda sobre o questionário de 

percepção foi perguntado sobre a aplicabilidade didática da legenda, e todos comungaram da mesma 

opinião de que a legenda pode sim ser usada como material didático.  
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Considerações finais 
 
 

Em consideração ao que foi desenvolvido neste trabalho, percebemos que o espanhol nunca 

esteve tão presente em nossa realidade. Ainda observamos que tal fato se dá por motivos que vão além 

dos educacionais, englobando assim uma rede de ligação cultural, social, política e econômica. São vários 

os interesses por trás da língua que foi implantada nas grades curriculares de nosso país. 

Além disso, entendemos que, a partir dessa implantação, vem-se buscando melhores enfoques e 

metodologias para fazer com que o ensino dessa língua aconteça da melhor forma possível. Devemos 

procurar nos materiais didáticos convencionais mais um apoio, para esse ensino-aprendizagem e não 

apenas o único suporte para desenvolvermos nossas aulas. 

Mesmo com essa busca incessante por melhorias na maneira de se ensinar, ainda muito se escuta 

falar em tradicionalismo, ou seja, as maneiras tradicionais de se ensinar línguas, como por exemplo, aquela 

que tem o livro didático como única fonte de conhecimento, e único material capaz de fazer com que os 

alunos apreendam e desenvolvam a língua em estudo. 

Neste ponto, deparamo-nos com os novos materiais que buscam romper o universo escolar 

tradicional e tentam adentrar no cotidiano dos aprendizes de línguas. Nesse contexto, encontramo-nos 

com o uso didático de objetos midiáticos, como televisão, DVD, jornais, revistas e outros que nos 

proporcionam um contato real com estruturas e uso de uma língua. 

Como foi elencado no nosso estudo, o uso didático desses materiais já foi pesquisado no Brasil 

e em outros países e estudiosos dessa área que foram abordados nesse trabalho corroboram a mesma 

opinião de que esses são materiais que realmente contribuem para o processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. Sobre o nosso foco de estudo, destacamos a TAV com enfoque na legenda. Nesse tópico, 

compreendemos que a TAV ganha espaço a cada dia e que a legenda também vem se tornando cada vez 

mais conhecida nos campos escolares, sendo encarada por muitos como um bom e eficaz material 

didático. A legenda como material didático há pouco vem sendo estudada, mas estudiosos já oferecem 

discussões que servem como suporte para acreditarmos e defendermos que a legenda de fato contribui 

para o ensino-aprendizagem de línguas. 

Sobre o nosso foco de estudo, buscamos conciliar a legenda como suporte para a compreensão 

leitora, e assim fizemos porque enxergamos nas legendas a oportunidade de o aluno ver as imagens e ler o 

texto que se insere nelas, oferecendo uma maior qualidade a sua compreensão geral, através da 

compreensão leitora. Já sobre a análise, acreditamos que a legenda contribui sim para um melhor ensino-

aprendizagem e que esta serve de apoio para ser utilizada em aulas de línguas podendo favorecer aos 

alunos um melhor aprendizado. Ainda vimos que a legenda, por se tratar de um texto inserido em cenas 

de filmes ou programas, ajuda para uma melhor compreensão, pois quem assiste tem a preocupação de 

além de ver e ouvir, fazer a leitura. 

Ainda sobre a legenda, observamos que ela pode desenvolver a compreensão leitora, porque, 

através da legenda, o aluno tem acesso à leitura, e, a partir do objetivo traçado pelo professor, a legenda 

será o suporte para que o aluno compreenda o conteúdo e o sentido do que está se assistindo. Nesses 
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termos cabe ao professor traçar objetivos que favoreçam a aprendizagem de qualquer conteúdo referente 

ao ensino de línguas. 

Na análise propriamente dita percebemos, nos testes que foram feitos a partir do filme 

“Manolito Gafotas”, a distinção entre o nível de compreensão em cada teste. O teste B, que foi feito com 

o uso da legenda, possibilitou aos sujeitos uma melhor compreensão do que no teste A, que foi realizado 

sem o uso da legenda. Isso vem ao encontro do que já mencionamos que a legenda pode ser trabalhada 

como material didático e que pode auxiliar no ensino-aprendizagem de língua, nesse caso, no ensino de 

(E/LE). 

Em conclusão, cremos que o trabalho aqui realizado virá a servir como mais um suporte para 

futuras pesquisas nessa área e que esse é apenas mais um passo na construção de uma grande caminhada 

que o estudo sobre a tradução audiovisual e a legenda nos oferece. Muito ainda se tem para estudar e 

aprender sobre esses temas. No entanto, diante de tudo que já foi estudado, pesquisado e dito, podemos 

acreditar que de fato a legenda vem ganhando um merecido espaço como material didático, e que 

realmente é de grande valia sua contribuição no processo de aquisição de línguas. 

Nessas condições, temos de encarar a legenda como mais um suporte e não o único como a 

muito vem sendo feito com o livro didático, no ensino de línguas.  Enfim, encontramos na legenda mais 

uma ferramenta para o desenvolvimento dessa difícil e árdua tarefa que é a de tentar mediar o processo de 

ensino-aprendizagem no outro para que esse desenvolva seu próprio conhecimento, principalmente 

quando estamos tratando de uma língua estrangeira. 
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LETRAMENTO CRÍTICO NAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES NACIONAIS PARA O 
ENSINO MÉDIO (OCNEM): UMA LEITURA INTRODUTÓRIA55 

 
Francisca Aline Lopes Cajé 
Lucineudo Machado Irineu 

 

Considerações iniciais 

 

Em meio ao mundo globalizado e a tantos avanços tecnológicos que nos cercam, o que vem 

sendo constatado frequentemente é que o nosso sistema de educação tem se mostrado em certos aspectos 

frágil, principalmente quando se trata do objetivo de proporcionar, aos alunos, um ensino de língua 

estrangeira (LE) que acompanhe o ritmo da modernidade e das exigências dela advindas. E esta 

fragilidade, muitas vezes, apresenta-se pela redução da carga-horária das aulas destina à LE e ainda devido 

à falta de recursos didático-metodológicos específicos para tais aulas. Em razão de tudo isso, acreditamos 

que seja importante que a escola tenha o compromisso de levar o ensino de uma segunda língua na grade 

curricular de modo responsável e planejado, a fim de que se alcancem os objetivos lançados para o ensino 

de línguas na educação básica.  

Nesse contexto, acreditamos na importância que exercem os documentos oficiais de ensino, em 

especial as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), dentro do campo 

educacional, uma vez que estas diretrizes definem um novo perfil para o ensino de espanhol como LE, 

principalmente porque propõe ao professor práticos pedagógicos relacionadas às situações reais de uso da 

linguagem, em perspectiva ampla. 

 Sendo assim, no presente trabalho objetivamos analisar a sessão sobre o ensino de LE nas 

OCNEM (BRASIL, 2006). Destacamos que este estudo nasceu a partir da reflexão sobre como o ensino 

de ELE está sendo ofertado e executado na educação básica, a partir do que propõem documentos de 

ensino como as OCNEM (Idem, 2006), considerados de fundamental importância para a concretização de 

um projeto de ensino de língua social e historicamente situado, capaz de formar cidadãos conhecedores da 

diversidade cultural que envolve as línguas estrangeiras por todo o mundo. 

 

As Orientações Curriculares Nacionais Para O Ensino Médio: breve incursão aos objetivos deste 

documento 

 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio OCNEM (BRASIL, 2006), segundo o 

próprio documento, “foram elaboradas a partir de ampla discussão com equipes técnicas dos Sistemas 

Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e representantes da comunidade acadêmica” 

(p. 05). Desta forma, este documento não se trata de um manual a ser seguido, mas um meio de apoiar os 

                                                 
55 O artigo ora apresentado é parte integrante da monografia intitulada: “O letramento crítico como 
abordagem didática no ensino de espanhol como língua estrangeira nas Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio”, orientada pelo professor Ms. Lucineudo Machado Irineu 
(DLE/UERN). 
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professores na reflexão sobre o processo de ensino em perspectiva ampla, pois seu objetivo é colaborar 

para o diálogo entre professores e escola sobre a prática docente.  

Assim, as OCNEM (Idem, 2006) apresentam propostas didáticas e reflexões sobre o papel da 

educação, a nosso ver fundamentais para a inserção do aluno em um mundo cada vez mais globalizado e 

moderno. Para isso, o documento apresenta uma área específica que trata do ensino de línguas 

estrangeiras (LE), e mais especificamente ainda um capítulo dedicado à Língua Espanhola. Nesse sentido, 

o documento mostra a importância do ensino de línguas estrangeiras no ensino médio, além de reforçar a 

relevância da noção de cidadania e relatar a sua prática através das teorias sobre linguagem, dentre as quais 

podemos citar o letramento. 

 É importante lembrarmos que este documento não traz soluções prontas e acabadas para as 

dificuldades que existem no ensino. No entanto, o seu conteúdo busca, como o próprio nome diz, 

orientar o meio educacional por meio de ideias teóricas que possam ajudar a desenvolver o que já vem 

sendo trabalhado nas áreas pedagógicas e educacionais no tocante às aulas de LE.  

De acordo com o pensamento de expansão do ensino de LE, as OCNEM (Idem, 2006) sugerem 

trabalhar atividades e temáticas do dia a dia na escola e por meio delas desenvolver a noção de cidadania, 

isso porque existe a ideia de que, em boa parte das práticas existentes nas escolas regulares (nos 

reportamos desta forma por existir diferença entre um curso regular e cursos de idiomas), o foco 

encontrar-se centrado no ensino apenas gramatical ou instrumental da língua. Por sua vez, isso reforça a 

ideia de que se busca o aprendizado do idioma separado dos valores sociais, culturais, políticos e 

econômicos que estão agregados a ele.  

Em resumo, acreditamos que o objetivo do ensino de LE seja na escola regular ou no curso de 

idiomas, independente dos centros de formação educacional, é incentivar a formação do indivíduo 

expandindo a sua consciência social. Para isso, prima-se por um ensino que busque novos conhecimentos, 

criatividade e principalmente que permita ao individuo pensar, agir e ver o mundo de uma forma 

diferenciada. 

Assim, compreendemos que as OCNEM (Idem, 2006), mais que um documento elaborado para 

orientar o corpo docente em sala de aula, caracterizam-se como uma forma de apoio ao ensino na 

atualidade, sendo viável que reforcemos algumas ideias a cerca do ensino de LE previstas pelo documento, 

tal como procederemos nas análises deste trabalho com fins a uma discussão de natureza crítica e 

reflexiva, também sobre a importância deste documento no âmbito do ensino de espanhol como língua 

estrangeira em contexto brasileiro. 

 

O que são os conhecimentos de Língua Estrangeira previstos nas Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio? 

 

Quando nos reportamos sobre o ensino de LE nas OCNEM (BRASIL, 2006) estamos nos 

referindo a que prioridades o documento destaca para a formação do indivíduo em relação ao ensino de 

um novo idioma. Neste documento, menciona-se que, de acordo com a visão tradicional, o ensino de LE 
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na escola tende a apresentar aos alunos os conteúdos (objetos do conhecimento) voltados somente para o 

aspecto gramatical do idioma, ou seja, o ensino ofertado tende a ser direcionado apenas a questões 

estruturais da língua. Por outro lado, nas propostas atuais das OCNEM (Idem, 2006), essa visão restrita se 

transformou e pretende ir além de qualquer ensino gramatical da língua estrangeira. 

Neste caso, constatamos que o valor educacional do ensino de uma segunda língua, presente nas 

OCNEM (Idem, 2006), ultrapassa completamente a ideia de apenas capacitar o estudante de LE para 

ingressar no meio comunicativo ou linguístico a que ainda vive preso. Ao contrário, o ensino de uma nova 

língua prima pela preparação do aprendiz para a vida em todos os aspectos do cotidiano, em destaque para 

os aspectos em que se discute um ideal de cidadania. 

Em essência, observamos que as OCNEM (Idem, 2006) adotam os conhecimentos de LE como 

uma relação que envolve uma série de fatores contextuais, sociais, como o uso da linguagem como prática 

social, além da abordagem de fatores culturais e históricos. Assim sendo, a preocupação maior a ser 

defendida no documento trata-se de fazer com que o indivíduo compreenda que há várias formas de se 

comunicar e interagir socialmente por meio do ensino de outra língua que não seja a sua língua materna. 

Mas, para isso, outras atividades como as de leituras e escrita, são necessárias na aula de LE e devem ser 

desenvolvidas de modo processual, dia a dia. 

No que se refere ao ensino nas escolas regulares (públicas) ainda se faz necessário realizar 

algumas observações relacionadas ao papel educacional para o ensino de LE. Nesta direção, há 

informações nas OCNEM (Idem, 2006) que apontam que o ensino de línguas na educação básica difere do 

ensino praticado nos institutos de idiomas (os chamados “cursos livres”), na medida em que esses cursos 

se caracterizam por se constituírem de turmas menores no mais das vezes, sendo as aulas realizadas fora 

da grade escolar e os professores nomeados e habilitados pelo instituto que oferece o ensino de LE, o que 

difere e muito da realidade da educação básica regular, a quem se direcionam as OCNEM (Idem, 2006). 

Embora muitas interpretações possam surgir acerca do ensino de LE, o que ainda se observa, 

em alguns casos, é o predomínio da falsa ideia de que o aprendizado só se concretiza através de cursos 

livres, levando-nos a pensar que não existe essa expectativa em relação ao ensino regular. Pensamento 

errôneo, pois há muitos meios viáveis para o ensino de LE, entre eles podemos citar as universidades, os 

grupos de estudos e mesmo em casa. 

Em meio a todo o cenário de discussão aqui apresentado, reconhecemos que as OCNEM 

discutem o ensino de LE como um modo de inclusão social, na medida em que proporciona aos 

aprendizes a oportunidade de integrar práticas diversas e sociais de uso da leitura e da escrita a seu 

contexto de vida, em contexto situado, ou seja, proporcionando aos aprendizes a oportunidade de 

protagonizar práticas de letramento nas mais diversas instâncias discursivas da esfera humana de produção 

do conhecimento. Nesta direção argumentativa, a seguir teceremos algumas considerações sobre o 

letramento crítico nas OCNEM (Idem, 2006). 
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A concepção de letramento nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

Em busca de uma concepção situada de letramento  

 

A concepção de letramento está profundamente relacionada à proposta de inclusão social e 

busca atender a um fim educacional, pois viabiliza o ideal de cidadania proposto como um dos pontos 

basilares da educação básica no Brasil. A referida concepção, assim, prevê que o ensino das LE se realize a 

partir da abordagem dos modos culturais de uso da linguagem. Assim, o que as OCNEM (BRASIL, 2006) 

pretendem com os novos estudos do letramento é mostrar que o conceito “letramento” não pode ser 

interpretado desvinculado das atividades sociais de leitura e de escrita, pois, quando analisamos o enfoque 

da escrita e da leitura como letramento, fica claro que cada língua e cada cultura usam a leitura e a escrita 

em diversos contextos como também as práticas de linguagem para diferentes fins, o que explica a 

necessidade de abordagem de tais práticas na rotina escolar. 

Assim, os novos conceitos de letramento possibilitam a compreensão das novas e complexas 

formas de uso da língua que estão inseridas em contextos socioculturais. Mas é importante ressaltarmos 

que o termo letramento só aparece de forma mais clara no capítulo destinado ao ensino de línguas, mais 

especificamente o de inglês, nas OCNEM (Idem, 2006). 

Nesse ínterim, compreendemos que o conceito de letramento funciona como base não só para o 

ensino de LE, mas também para a vida em geral, uma vez que podem contribuir para expandir a visão de 

mundo dos alunos e trabalhar a noção de cidadania para que, por meio desse conhecimento, eles possam 

aumentar a capacidade crítica e reflexiva que exige o mundo contemporâneo. Desta forma podemos 

chamar de letramento crítico uma prática de uso da linguagem que acreditamos ser tão importante para 

que os alunos possam vivenciar cidadania dentro da dimensão ética e ideológica das práticas de linguagem. 

De um modo especial, o ensino de Língua Espanhola pode apresentar positivamente práticas de 

ensino que levem o estudante a constituir-se como sujeito, uma vez que, ao ser exposto a outras formas de 

linguagem e culturas da língua objeto, o estudante de LE se envolve em práticas sociais de linguagem.  

Assim, questiona-se: como se dá, então, o ensino da Língua Espanhola hoje, com vias a quebrar a 

concepção de homogeneidade da língua, algo como preso sempre às mesmas práticas pedagógicas 

limitadas?  

Para chegarmos a uma resposta clara a esta questão é preciso que destaquemos a necessidade de 

substituir o discurso hegemônico do ensino de LE pela ideia de pluralidade linguística e cultural que existe 

no mundo hispânico. Neste sentido, reconhecemos a necessidade de se criarem condições para que os 

alunos possam eleger a sua variedade, “aquela mais viável, seja por facilidade ou por gosto pessoal” (Idem, 

2006, p. 137). Não é tarefa simples, mas dá oportunidades para que os alunos possam desenvolver a 

consciência necessária para se consigam se posicionar diante das diversas formas de variação de uma 

mesma língua.  

Neste sentido, entendemos que o conhecimento de LE tem um valor imenso na área 

profissional, pois a cada dia percebemos que o uso de uma segunda língua está cada vez mais presente na 

sociedade atual, seja no mercado de trabalho, seja na mídia ou mesmo no nosso dia a dia. Assim, 
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acreditamos que o ensino de LE, principalmente no ensino regular médio, é mais do que ver uma nova 

língua como um caminho que pode levar o aluno ao crescimento intelectual, é necessário que este entenda 

o ensino de um novo idioma como uma forma de interagir como cidadão, pois o ensino de LE um meio 

para que os alunos se conheçam como cidadão e se incluam nas práticas sociais de uso da linguagem que o 

cercam. 

É claro que não se pode descartar a utilidade do conhecimento em LE para fins escolares e 

profissionais, como citam as OCNEM (Idem, 2006), pois, como se relata no documento, na nossa 

sociedade a realidade é que as ações de reconhecer ou dominar um idioma estrangeiro requer a ação de 

integrar-se principalmente aos valores e crenças presentes em diferentes grupos sociais vinculados à 

língua.  

Com isso, o ensino de LE para o nível médio deve considerar algumas características e situações 

de uso em todos estes aspectos da língua, além de visar à noção de cidadania e de identidade dada a 

especial relação que a língua estrangeira mantém com a realidade onde se oferece o ensino. Somente, 

acreditamos, é possível pensarmos um ensino de LE com fins ao desenvolvimento, pelos sujeitos, dos 

mais diversos letramentos dispostos nas práticas de linguagem contemporâneas.  

 

E, afinal, o que é letramento? 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado, é evidente que apenas conhecer a escrita, ler um 

texto ou um enunciado são ações que não bastam para sermos considerados sujeitos letrados. Para tal, é 

preciso desenvolver habilidades e competências e fazer uso delas em situações específicas. Nesta direção, 

segundo Kleiman (2005, p. 11): “o letramento não é alfabetização, mas a inclui. Em outras palavras, 

letramento e alfabetização estão associados”. Com esse pensamento a autora ainda define o letramento 

como: 

 

O conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um 
determinado objetivo numa determinada situação, associadas aos saberes, às 
tecnologias e às competências necessárias para a sua realização. Exemplos de 
práticas de letramento: assistir a aulas, enviar cartas, escrever diários 
(KLEIMAN, 2005, p. 12).  

 

A princípio, o conceito de letramento pode parecer semelhante ao de alfabetização ou mesmo 

ao de alfabetismo. De fato, não se pode negar a proximidade entre eles, pois, como se pode prever, o 

conceito de “letramento” traz, em sua construção, grandes colaborações de ambos dos dois conceitos 

anteriores.  Deste modo, compreendemos que os termos “alfabetização” e “alfabetismo” são tratados a 

partir de um foco individual. Já o termo “letramento” é tratando em referência aos usos e às práticas 

sociais de uso da linguagem em situações diversas, sejam elas locais ou globais, partindo principalmente de 

uma perspectiva sociocultural.  



 
130 

ESPANHOL NA UNIVERSIDADE: PESQUISAS EM LÍNGUA E EM LITERATURA 
Tatiana Carvalho, Edilene Barbosa e Lucineudo Irineu 

Segundo Kleiman (2005, p. 05) “letramento é, pois um conceito criado para referir-se aos usos 

da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a escrita está por todos os lados, 

fazendo parte da paisagem cotidiana”, o que evidencia a importância e o dever da escola em preparar o 

aluno para a vida, em letrá-lo para que ele possa participar de diversas atividades que não seja somente as 

atividades escolares. Do mesmo modo, segundo Irineu (2010, p. 96):  

 
(...) é interessante que se pense o letramento não só como um conjunto de 
habilidades, como salienta Soares (1998), mas também como um conjunto de 
práticas de uso da linguagem, nos mais diversos contextos, envolvendo sujeitos 
empiricamente constituídos, representativos de suas ideologias dentro da 
dinâmica da produção e recepção de textos.   
 

A partir deste ponto de vista surge a seguinte indagação: como a escola se coloca em relação ao 

letramento? E ainda: como documentos oficiais de ensino, a exemplo das OCNEM (BRASIL, 2006) 

colocam-se igualmente em relação ao letramento? 

Neste tocante, sabemos que a instituição escola tem a obrigação de preparar o indivíduo para se 

inserir nas práticas letradas. Isso se constata nas observações de Rojo (2009, p. 107) quando menciona que 

“um dos objetivos da escola é justamente possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas 

sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 

democrática”.  

Nessas circunstâncias, podemos compreender o letramento como um complexo de habilidades 

e competências capaz de ultrapassar os limites da ação de aprender a ler e escrever. E, nesse caminho, 

incluiremos um dos letramentos mais exigidos no meio social, que é o letramento crítico, nosso foco de 

estudo nas diretrizes do ensino brasileiro expostas nas Orientações Curriculares Nacionais, nosso objeto 

de investigação no presente estudo. 

 

Letramento crítico 

 

A cada avanço da tecnologia, a sociedade atual abarca uma série de novos eventos de 

letramento, dentre os quais podemos citar, por exemplo, as práticas de linguagem mediadas por formas de 

conhecimento digital.  Assim sendo, podemos identificar que, igualmente aos demais processos de ensino, 

o letramento crítico também traz a característica interdisciplinar em sua constituição. E é pensando nisso 

que estudiosos da Linguística buscam conceituar o letramento crítico e mostrar opiniões e estudos na área, 

cujo objetivo primordial é guiar o aluno no conhecimento de novas práticas discursivas presentes tanto no 

meio escolar como em diversos lugares da sociedade. 

Comecemos, então, fazendo a discussão em torno ao conceito de Paulo Freire, isso porque as 

reflexões deste pensador influenciaram a constituição da busca pela definição do termo “letramento 

crítico”. A esse respeito Freire (2005, p. 242) menciona que “a conscientização não era outra coisa senão o 

esforço da compreensão do mundo histórico-social sobre que se está intervindo ou se pretende intervir 
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politicamente”. O mesmo ocorre com o letramento crítico quando um leitor dá sua interpretação sobre 

um texto em determinado contexto social, mas respeitando o trabalho realizado.  

Nesse contexto, a principal diferença em relação a outras práticas educacionais no ensino de 

língua estrangeira está na maneira como a língua é concebida. Assim, entendemos por letramento crítico 

uma série de princípios educacionais que traz como resultado o desenvolvimento de práticas discursivas 

na construção de sentidos ideologicamente situadas. Ao apontar o leitor como sujeito crítico, Freire (2005, 

p. 151) cita que: 

 

O letramento crítico deve promover uma percepção do papel da história e da 
temporalidade da linguagem e do conhecimento enfocando sua origem na 
história do conjunto de comunidades a qual se pertence. O letramento crítico 
deve promover a percepção resultante de que essa história, longe de ter 
acabado, constitui e afeta a percepção do presente. 
 

À luz dessas considerações, podemos definir o letramento crítico como uma variedade de 

habilidades, entre elas as de uso social da linguagem ideologicamente situado, bem como as práticas de 

escrita e de leituras em perspectiva ampla. Segundo Soares (2000, p. 69), ao se referir à leitura para além da 

decodificação: 

 
A leitura inclui, dentre outras, a habilidade de decodificar símbolos escritos; a 
habilidade de captar significados, a capacidade de interpretar sequências de 
ideias ou eventos, analogias, comparações, linguagem figurada, (...) e ainda a 
habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir 
significado combinando conhecimentos prévios e informação textual, (...) de 
reflexão sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 
julgamentos sobre o conteúdo.  
 

O que estamos tentando revelar é a importância do ensino de LE visando o letramento crítico 

como ponto-chave a ser explorado. Assim sendo, concordamos com a ideia de que a língua estrangeira 

não é meramente uma matéria escolar a ser aprendida, uma vez que “exerce função educacional, tal qual 

mencionado nas OCNEM” (BAPTISTA, 2010, p. 122) e que, portanto, a língua deve ser vista como 

realidade ideologicamente marcada. 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos imaginar que dar ao letramento crítico a significativa 

dimensão esperada é contribuir para a integração dos jovens na construção do conhecimento de mundo, 

de modo crítico e consciente. Desta forma, os sujeitos serão capazes de criar suas próprias concepções 

para as distintas práticas discursivas. Segundo Baptista (2010, p. 122), a esse respeito: 

 
Por reconhecer essa função educacional, entendemos que o ensino do espanhol 
integra um projeto muito mais amplo de construção de saberes e traz em seu 
bojo a inclusão pela linguagem, inclusão essa que compreende dimensões 
múltiplas como a ética, a social e a linguística. 

 

São justamente questões como as apontadas por Baptista (2010) que as OCNEM (BRASIL, 

2006) buscam trazer para as discussões sobre o ensino de LE em perspectiva crítica. Assim, acreditamos 
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que a proposta ao desenvolvimento do letramento crítico baseia na ideia de proporcionar aos sujeitos a 

oportunidade de ampliar seu espírito crítico. Assim, ainda segundo Baptista (2010, p. 123): 

 

Ao optar por uma abordagem como a do letramento crítico, deslocamos o foco 
das principais habilidades de leitura que valorizam a simples decodificação e o 
foco no conteúdo e na memorização para ênfase em atividades que favoreçam a 
compreensão e avaliação dos discursos produzidos nas diferentes sociedades e 
práticas letradas. 
 

Diante do exposto, a colocação da autora só concretiza a nossa concepção em relação ao 

letramento crítico, que é a que se refere à necessidade de criar condições para que os indivíduos possam 

dar a sua interpretação às mais diversas atividades de uso da linguagem na sociedade. No que se refere ao 

ensino de espanhol como LE especificamente, as observações sobre o letramento crítico também são 

direcionadas de modo situado, pois trabalhar em consonância com línguas estrangeiras na educação 

básica, a nosso ver, significa discutir o ensino sobre diferentes visões, entre elas a critica e a ideológica. 

Ainda nesta direção, defendemos igualmente que os princípios que orientam o ensino do 

espanhol nos mostram que o letramento crítico como abordagem didática “pode contribuir para ampliar 

as possibilidades de escolhas dos sujeitos, para a sua formação cidadã e para a sua inclusão no universo 

letrado”. (BAPTISTA, 2010, p. 135). 

Dito isto, entendemos que o letramento crítico busca engajar o sujeito em atividades 

interpretativas por meio da linguagem, de modo crítico e situado, utilizando como método o 

questionamento das relações de poder, das representações presentes nos discursos e dos efeitos que isto 

pode trazer para a pessoa na vida e comunidade.  

Neste contexto, a seguir apresentaremos uma breve análise da presença do letramento crítico, 

como abordagem didática, em amostras nas OCNEM (BRASIL, 2006), a partir do comentário 

interpretativista de menções explícitas ao letramento crítico ao longo do texto em análise. 

 

O letramento crítico nas OCNEM: análise de menções explícitas 

 

Considerando o ponto de vista das exposições realizadas sobre as práticas educacionais até o 

momento, trataremos de nossa análise sobre as OCNEM (BRASIL, 2006), isto é, discutiremos uma 

amostra dos resultados obtidos com o estudo analítico realizado nesse documento referente ao letramento 

crítico para o ensino de LE. Nesta etapa do trabalho, analisamos as OCNEM (Idem, 2006) e verificamos se 

o documento trata do letramento crítico como abordagem para o ensino de LE. Para isso, foi necessária a 

leitura das OCNEM (Idem, 2006) e a análise de passagens desse documento em uma seção referente às 

menções explicitas, sobre o tema estudado, no documento em questão. 

Começamos afirmando que, no capítulo 3 do documento, já na sessão introdutória de 

Linguagens e Códigos destinada ao no ensino de LE, é possível perceber os primeiros indícios que 
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sinalizam para a presença da concepção de letramento crítico nos chamados “Conhecimentos de LE” na 

grade escolar, como se vê a seguir: 

 

As Orientações Curriculares para Línguas Estrangeiras têm como objetivo: 
retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de Línguas 
Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância dessas, além de 
introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, 
multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática 
do ensino de Línguas Estrangeiras por meio dessas (BRASIL, 2006, p. 87). 

 

Analisando esse trecho, percebemos que as OCNEM (Idem, 2006) têm como prioridades 

trabalhar e desenvolver os conhecimentos de LE e, dentro desse meio, impulsionar a construção de visão 

de mundo por partes dos aprendizes. Neste caso, o objetivo maior para com esse ensino é reforçar a 

importância da noção de cidadania além de incentivar a sua prática no ensino de Língua Espanhola. Nesta 

direção, sabe-se que, com a publicação desse documento, o ensino de Língua Espanhola ganhou um novo 

direcionamento em seus procedimentos metodológicos, isto é, o ensino de Espanhol na escola não se 

limita apenas a aquisição de habilidades linguísticas, mas amplia-se para a ideia de responsabilidade ao 

valorizar a formação do aluno como cidadão crítico, o que nos faz pensar que as OCNEM (Idem, 2006) 

abordam em suas reflexões o letramento crítico como abordagem didática, como se vê a seguir: 

 
O valor educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além 
de meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua estrangeira 
para fins comunicativos. Além disso, conforme sugestões feitas em outros 
parâmetros curriculares, os temas transversais podem ser de grande valia. As 
atividades de leitura (mas não apenas essas) e concepções como letramento, 
multiletramento, multimodalidade aplicadas ao ensino podem contribuir 
igualmente para o ensino de línguas (p. 92). 

 
Da forma como sugere o documento no trecho acima, as OCNEM (Idem, 2006), em sua 

essência, recomendam a inclusão de temáticas transversais no currículo escolar, tais como os direitos 

humanos, a ética, a questão ambiental, a pluralidade cultural, o respeito à diversidade, a sexualidade, etc., o 

que se justifica dado o fato da utilização dessas temáticas em sala de aula representar um diálogo entre o 

aluno e a realidade que o cerca, favorecendo assim a sua inserção nas práticas letradas, desenvolvendo, 

assim, o letramento crítico. 

Ainda nesse aspecto, as OCNEM (Idem, 2006) se mostraram bastante relevantes em relação às 

propostas para o ensino, pois constatamos a preocupação em apontar certos tipos de atividades que 

possam desenvolver algumas habilidades em LE, entre elas o desenvolvimento do letramento crítico, 

como se vê a seguir:  

 

O projeto de letramento pode coadunar-se com a proposta de inclusão digital e 
social e atender um propósito educacional, pois possibilita o desenvolvimento 
do senso de cidadania. O projeto prevê trabalhar a linguagem (em língua 
materna e em línguas estrangeiras) desenvolvendo os modos culturais de ver, 
descrever, explicar (p. 98). 
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De fato, não se pode negar que esse trecho mostra uma significativa variedade de competências 

a serem estimuladas com o ensino do letramento crítico como abordagem didática no ensino de LE. 

Dessa forma, acreditamos que as OCNEM (BRASIL, 2006) tratam de uma série de usos diferenciados da 

linguagem que envolve diversas práticas socioculturais. 

Em síntese, os trechos analisados, parte integrante de um conjunto maior de reflexões a este 

respeito, mostram que as OCNEM apresentam, em sua composição, uma preocupação central com os 

letramentos, especialmente com o letramento crítico, o que justifica a necessidade de sua ampla circulação 

e problematização nas escolas de todo o país, a fim de que cada vez mais se pense um ensino de LE que se 

faça de modo crítico, consciente e questionador. 

 

Considerações finais 

 

No presente trabalho, propusemo-nos a analisar o letramento crítico como abordagem didática 

no ensino de LE. Para tanto, através de uma pesquisa documental, procuramos analisar como esse 

documento aborda, em suas reflexões teóricas, o letramento crítico para a prática de sala de aula. Em 

outras palavras, como as OCNEM (BRASIL, 2006) observam essa prática para os conhecimentos de uma 

segunda língua bem como a formação do aluno como sujeito crítico. 

Compreendendo que o ensino de LE no mundo globalizado reflete não apenas o simples 

conhecer de uma nova língua, mas sim a necessidade de uma visão ampla e crítica no meio social, 

podemos considerar que as propostas apresentadas nas OCNEM (Idem, 2006) são uma tentativa de levar a 

educação a um nível mais elevado. Uma vez que mais do que ter contato com um idioma estrangeiro 

meramente por obrigação do currículo escolar, esse ensino proporciona ao aluno reconhecer a diversidade 

e interpretar a realidade conflituosa que o cerca. 

Enfim, concluímos que o estudo realizado indica que as OCNEM (Idem, 2006) defendem que o 

ensino de LE deve garantir ao aluno a sua inclusão nas práticas letradas em uma perspectiva ampla, 

abrangendo os mais diversos conhecimentos voltados para a vida cotidiana, propondo compreender a 

complexidade da realidade e a superar uma visão limitada do mundo que posteriormente vai acarretar na 

atuação do aluno como cidadão crítico na sociedade letrada. Tal pensamento caracteriza exatamente o 

letramento crítico ponto principal da nossa pesquisa, ao visualizar a colaboração para a necessidade de 

expansão das discussões e pesquisas sobre letramento nas OCNEM (Idem, 2006) para além de outros 

documentos oficiais de ensino. 

Por fim, destacamos a necessidade de estudos futuros que sigam na esteira de problematização 

das práticas letradas como proposta metodológica nos documentos oficiais de ensino, a exemplo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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LITERATURA E CINEMA: ANÁLISE DO CONTO E DO FILME LA LENGUA DE LAS 
MARIPOSAS SOB O FOCO DO DIALOGISMO BAKTHINIANO56 

 
Ana Cristina da Silva Fontes 
Edilene Rodrigues Barbosa 

 
Considerações iniciais 
 

A presente pesquisa tem por objetivo realizar uma análise comparada entre literatura e cinema, 

bem como analisar as estratégias utilizadas na adaptação cinematográfica do conto de Manuel Rivas (1995) 

intitulado La lengua de las mariposas, extraído do livro ¿Qué me quieres, amor?, para o filme La lengua de las 

mariposas, de José Luis Cuerda (1999). Sob um olhar dialógico, analisaremos o signo textual e o signo 

imagético, a partir das especificidades do meio em que as obras se realizam e a inter-relação entre ambas. 

Analisaremos também as diferenças e as semelhanças entre texto e imagens no que se refere à 

comunicação verbal e visual. Neste tocante, Xavier (2003, p. 62) nos afirma que:  

 
[...] livro e filme estão distanciados no tempo; escritor e cineasta não têm 
exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de se esperar 
que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu próprio 
contexto, inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o objetivo é a 
identificação com os valores nele expressos.  

 
O que se percebe é que a literatura é cada vez mais o alvo principal dos cineastas, na medida em 

que ela (a literatura) fornece-lhes um amplo acervo e materiais para as produções cinematográficas. A 

exemplo disso estão obras de todos os estilos, desde as clássicas como: Odisseia, de Homero, A divina 

comédia, de Dante Alighierie, Romeu e Julieta, de Shakespeare, Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, Madame 

Bovary, de Flaubert, até os best-sellers pós-modernos como: Harry Potter, de J. K. Rowling, Código da Vinci, 

de Dan Brown, As crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis, e a saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer. 

Aqui analisaremos, de acordo com as ideias de Bakhtin (apud FARACO et al, 2003) as teorias do 

dialogismo inseridas na transmutação do conto La lengua de las mariposas para o cinema, examinando as 

relações de intertextualidade e de culturalidade presentes na adaptação. Considerando que o filme é uma 

forma distinta da obra na qual foi inspirado, e que sistemas literários e cinematográficos vivem uma 

parceria, nossa análise se caracteriza como um estudo dialógico entre literatura e cinema, já que “todo e 

qualquer discurso traz as marcas de outros, e não há fala que não se estruture a partir de vozes alheias, da 

mesma forma, toda produção reflete uma ulterior” (ANDRADE, 2011, p.11).  

A estruturação, a partir de vozes alheias, é o que gera o efeito interpretativo, e tal efeito depende 

diretamente do modo como o signo representa o objeto, assegura Santaella (2005, p. 9). Nosso objetivo é 

mostrar como se deu o desenvolvimento do enredo57 no texto e no filme; para isso, nos detivemos na 

                                                 
56

 O presente trabalho é parte integrante da monografia intitulada: “Literatura e cinema: o dialogismo que 
estabelece a transposição das personagens em um recorte da obra „¿qué me quieres amor?‟ ”, sob a 
orientação da professora Ms. Edilene Rodrigues Barbosa (DLE/UERN). 
57

 Enredo é o encadeado de ações executadas pelas personagens numa ficção, a fim de criar sentido ou emoção no 
leitor ou espectador.  
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verificação de como as imagens transmitiram a essência do conto selecionado para esta análise e, 

principalmente, como as personagens do conto foram transpostas para o filme. 

No processo dialógico e intertextual, no qual a forma particular da literatura é impactada nos 

novos contextos de linguagens (nesse caso, o cinema), a palavra e a imagem contribuem para um mesmo 

pensamento, e a mesma ideia pode ser tecida de vários modos, implicando em “muitas interpretações 

diferentes a partir de um mesmo material bruto extraído de uma sucessão de fatos, de um percurso de 

vida.” (XAVIER, 2003, p. 66). O filme traz novas vertentes para a literatura, e, através da análise que será 

apresentada adiante, nos debruçamos sobre os elementos que se mantiveram e se modificaram na obra 

fonte, assim como o que foi retirado e o que foi acrescentado para que a mensagem principal conseguisse 

ser transmitida em sua essência.  

 
Considerações sobre literatura e construção de personagem na literatura 

 

Para que melhor se compreenda o nosso trabalho é preciso que façamos uma breve incursão pela 

história da literatura.  Massaud Moisés (2003) nos informa que a palavra Literatura vem do latim 

litteratura(m), derivada de littera, que significa “o ensino das primeiras letras”. Esse termo foi firmado na 

segunda metade do século XVIII contextualizado à Revolução Industrial. 

Literatura é a arte de compor e está extremamente ligada à ideia de estética, pois, desde sua 

origem, sempre esteve subordinada à escrita e mais tarde à letra impressa. Como diz Massaud Moisés 

(2003, p.20), “[...] se não tivermos o texto diante de nós, estamos impossibilitados de realizar o nosso 

ofício de leitores ou de críticos da literatura [grifo nosso].” Esse autor toca em um ponto fundamental 

para a literatura, pois o texto escrito, objeto concreto, é a principal condição para que uma obra possua 

caráter literário. 

Coimbra58 (2012), ao parafrasear Fiorin e Savioli, autores do livro Para entender o texto, relata as três 

possíveis características que distinguiriam o texto como literário.  A primeira característica está ligada ao 

conteúdo do texto e é logo descartada pelos autores pelo fato de que “não há conteúdos exclusivos dos 

textos literários nem conteúdos que não possam ser explorados pelos literatos” (COIMBRA, 2012, [s.n]59). 

A segunda, por sua vez, está atrelada ao caráter ficcional e não-ficcional dos textos, e a terceira está 

vinculada à função do texto e é a versão aceita pelos autores pelo fato de que em um texto não literário 

predomina a objetividade, a denotação, o respeito pela norma, possui característica utilitária e serve para 

convencer, documentar etc., enquanto que um texto literário está voltado para a produção de efeitos 

estéticos, a subjetividade, a conotação, o desvio da norma com o objetivo de alcançar a expressividade e a 

função poética, não servindo, assim, para a transmissão de conteúdos, uma vez que “nele importa menos 

o que é dito, e mais o como é dito.” (COIMBRA, 2012, [s.n]). 

                                                 
58 Disponível em: <http://www.guarulhosweb.com.br/noticia.php?nr=46398>. Acesso em: 25/12/2012. Oswaldo 
Coimbra é jornalista e pós-doutor em Jornalismo pela ECA/USP. 
59 Artigo retirado da internet (por isso não há referência da página). 
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 Segundo Massaud Moisés (2003, p. 71), o texto literário está dividido em dois gêneros literários, 

a poesia e a prosa; duas espécies, a lírica e a épica; e várias formas textuais, como: soneto, poema, 

poemeto, epopeia, conto, novela, romance etc. Detivemo-nos, exclusivamente, ao exame do gênero conto 

por ser parte integrante de um dos nossos corpora de estudo. 

As principais características do conto, segundo Gotlib (2006), são: narrativa curta (reduzindo 

assim o espaço e o tempo), poucos personagens, estória contada através de uma estrutura fixa, introdução, 

desenvolvimento, clímax e desfecho. Na introdução, o narrador nos apresentará os fatos iniciais, 

momento em que poderemos identificar as personagens, o tempo e o espaço nos quais se passa a estória. 

O desenvolvimento do conto dá início ao conflito. O clímax é o momento mais tenso da narrativa. Poe 

(apud GOTLIB, p.37) informa que esse é o momento que “vai ocorrer algo, e esse algo será intenso”. E o 

desfecho da narrativa vem nos revelar a solução do problema, o final da estória, seja ele feliz ou triste. 

Cortázar (apud GOTLIB 2006, p.10) admite que: 

 
Se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo, 
porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem onde a 
vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for 
permitido o termo; e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese 
viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada, algo assim como um tremor de 
água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Só com imagens 
se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a profunda ressonância que 
um grande conto tem em nós, e que explica também por que há tão poucos 
contos verdadeiramente grandes. 
 

Sendo assim, na literatura, especificamente nos contos, não há somente personagens, há também 

testemunhas de algo a ser contado, um recorte, uma limitação da realidade vivenciada por eles e que vão 

além daquele espaço reproduzido.  

Com relação às personagens, Massaud Moisés (2007) assegura que elas ocupam lugar de destaque 

na análise literária, tendo em vista que é através de suas ações (dos personagens) que o enredo se 

movimenta, e é, como diria Candido (2009, p. 21), “[...] a personagem que com mais nitidez torna patente 

a ficção, e através dela a camada imaginária se adensa e se cristaliza.”. Dentro do texto, podemos 

encontrar vários tipos de personagens como: protagonista, personagem central, coprotagonista, 

antagonista, oponente, falso-protagonista, coadjuvante, figurante. Falando em relação existencial, podem 

se classificar em: real ou histórico, fictício ou ficcional, real-ficcional e ficcional-ficcional60. E, ainda 

conforme as características básicas, podem ser divididas em dois grupos: “as personagens planas e as 

personagens redondas.” (MASSAUD MOISÉS, 2007, p.110), como se pode ver, em detalhes, no quadro a 

seguir: 

 

Personagens Características 

Protagonista Personagem principal de uma narrativa. É em torno e através dele que o enredo é 
desenvolvido. É quase sempre caracterizado como herói ou simplesmente como 

                                                 
60

Essa classificação está disponível em: <http://ficcao.emtopicos.com/criar-personagem/classificacao/>. Acesso 
em: 27/12/2012, cujo autor não se identifica. 
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uma pessoa de boas qualidades. Em raros casos o protagonista se caracteriza 
como anti-herói ou vilão da estória. Independente de suas qualidades ou defeitos, 
ele é o eixo central da narrativa, pois tudo e todos giram ao seu redor. 

Central Pode ser o protagonista da narrativa, ou não, o fato é que, apesar de suas 
características serem praticamente iguais o que os diferem é a personalidade 
marcante deste, tornando a estória mais excitante e curiosa, causando ansiedade 
no leitor e/ou espectador. 

Coprotagonista Atua junto ao protagonista. É a segunda personagem mais importante e é 
também aquele que ajuda a personagem principal na resolução dos conflitos que 
o rodeiam.  

Antagonista É o inverso do protagonista, mais conhecido como o vilão da estória, aquele que 
busca atrapalhar os planos da personagem principal. Este tipo de figura pode não 
ser necessariamente uma pessoa, mas também um objeto, um animal, uma 
limitação física ou qualquer coisa que dificulte os objetivos do protagonista.  

Falso-protagonista “É um personagem que é apresentado de forma a induzir o leitor a acreditar que 
ele é o foco principal da trama para, na sequência, revelar quem é o verdadeiro 
protagonista como uma dose de surpresa61”. 

Coadjuvante Auxilia no desenrolar da estória e dependendo da obra, sua função pode variar, 
enquanto o figurante apenas ilustra o cenário, não tendo nenhuma outra função 
para a trama principal. 

Quadro 01 – Categorização das personagens (MASSAUD MOISÉS, 2007, p. 110).  
 

Com relação às características básicas, a personagem pode se classificar e/ou dividir em dois 

grupos. Segundo Massaud Moisés (2007), a personagens podem ser planas ou redondas e, no século 

XVIII, já eram definidas, segundo Johnson62, como “personagens de costume” e “personagens de 

natureza” (JOHNSON apud CANDIDO, 2009).  

Massaud Moisés (2007) ainda nos aponta duas formas de se analisar as personagens: estaticamente 

e dinamicamente. A análise estática está mais voltada para o processo descritivo, tal qual se mostra a 

personagem na obra ou como ela é interpretada. Por dentro e por fora, a análise estática “procura ser 

integral, abarcando os aspectos físicos e psíquicos da personagem, suas vestimentas e suas idiossincrasias 

[...]” (MASSAUD MOISÉS, 2007, p. 111). Fosse a personagem plana estaticamente analisada, revelar-se-ia 

uma figura “[...] pré-moldada, cujas ações no curso do romance tenderão a confirmar o retrato físico e 

psíquico que dela nos fornece o ficcionista” (MASSAUD MOISÉS, 2007, p.112). Fosse a personagem 

redonda, “haveria que considerá-la complexa e polimórfica, infensa a qualquer pré-classificação, como se 

o escritor desconhecesse o material humano com que lida.” (MASSAUD MOISÉS, 2007, p.112). 

 

Considerações sobre cinema 

 

Considerado como sétima arte por Ricciotto Canudo em 1911, o cinema é. assim, a arte que 

registra acontecimentos e narra histórias, ficando então dividido em duas grandes correntes, o cinema 

documental e o cinema de ficção.  

                                                 
61Disponível em: <http://ficcao.emtopicos.com/criar-personagem/classificacao/>. Acesso em: 27/12/212. Não há 
identificação do autor. 
62 O autor do livro não especifica o ano dessa definição de Johnson. 
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Segundo Rossini (200763), o cinema possui um ideal que é o de “apresentar histórias de forma que 

estas sejam de fácil entendimento e fascinantes para o público através do maniqueísmo e da 

verossimilhança, de forma a contribuir para o reconhecimento do cinema como arte”. E para isso fazem-

se necessárias boas condições de produção e infraestrutura demandada. 

A imagem é a unidade elementar do cinema, por isso, de acordo com Metz (apud JOHNSON, 

1982), o cinema expressa, torna-se linguagem porque comunica, mas não é uma língua porque a imagem 

não pode ser reduzida em unidades como a linguagem verbal. 

Metz (apud JOHNSON, 1982) nos dá a noção de códigos específicos ao cinema, códigos estes 

que, teoria de Metz, significa “máquinas formais construídas na análise para explicar uma área determinada 

de (o processo de) significação num conjunto de mensagens”. Nesse sentido, códigos e mensagens estão 

distanciados, e os códigos voltados para a imagem fílmica são divididos em dois tipos: “específicos 

(cinematográficos: analogia visual, montagem, enquadramento, movimentos de câmera etc.) e não 

específicos (não- ou extra-cinematográficos: vestuário, gestos, tons de voz etc.). 

 

A construção da personagem no cinema 

 

O cinema, ou seja lá qual for a forma de se contar uma narrativa, antes de tudo, cria as 

personagens (estas sendo as condutoras de todo o enredo a ser contado). A caracterização da personagem 

cinematográfica é quase a mesma de personagens em narrativas quanto a sua posição no filme, 

protagonista, coprotagonista, antagonista, figurante etc., o que diferencia é o que está por trás da estória 

mostrada, diretores, codiretores, produção, figurinista, dentre outros. É evidente que o cinema torna uma 

personagem identificável através da presença física do corpo, sua fisionomia e sua voz, e graças aos 

recursos narrativos, pois as personagens, em sua maioria, devem sua “vida” ao teatro e/ou ao romance, na 

medida em que vão adquirindo mobilidade e se desenvolvendo no tempo e no espaço a elas impostos. 

No cinema, o espaço está livre para as personagens. Trata-se de uma arte objetiva e por isso quase 

sempre dispensa a presença de narradores em prol das ações dos atores enquanto personagens. Nesse 

caso, o narrador é a própria personagem, pois, como nos diz Candido (2009, p.107), o narrador “[...] 

assume em qualquer filme corrente o ponto de vista físico, de posição no espaço, ora desta, ora daquela 

personagem.”. Candido (2009) também explana a questão das personagens serem feitas exclusivamente de 

palavras ou não, pois é fato que são constituídas de palavras sim (no caso das personagens de obras 

narrativas), mas quanto aos filmes, e isso em regra geral, as personagens são “encarnadas em pessoas” 

(CANDIDO 2009, p.111) e dependem exclusivamente de um contexto visual para existirem. 

Na tela é mais fácil identificar as personagens, assim como é mais fácil também adquirirmos maior 

intimidade com elas, porém, devido ao fato de pessoas se transformarem em personagens, o que fica de 

uma obra cinematográfica são os atores. Salvo personagens clássicos interpretados por vários atores com 

                                                 
63Disponível em: <http://www.chasqueweb.ufrgs.br/~miriam.rossini/class_ideal.html>. Acesso em: 28/12/2012. 
Texto criado por alunos de fundamentos do cinema, turma de 2007, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Não há referência de página. 
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o passar dos anos, esquece-se da personagem e lembra-se do ator que o interpretou e que interpretará 

ainda muitos outros. 

Percebemos, então, que Candido (2009) nos mostrou bem que as personagens não são feitas 

exclusivamente de palavras. Como ele mesmo diz, “seria absurdo pretender que se deve ao exclusivo 

poder da palavra a extraordinária presença da personagem.” Sendo que, diante de tudo que foi visto, 

notamos que as personagens permanecem vivas tanto através de palavras quanto de imagens. Porém, essas 

indicações a respeito das personagens cinematográficas são apenas conceitos preliminares ao nosso 

trabalho. O que precisamos saber é que a personagem é sempre um ser que domina em um mundo 

imaginário, apresentado por um ator real que salienta e evidencia alguns aspectos visuais e auditivos da 

figura que pretende representar.  

 

Dialogismo entre literatura e cinema 

 

O processo de adaptação cinematográfica deve ser entendido como uma reescrita textual, o que 

nos remete aqui ao conceito do dialogismo bakhtiniano e à teoria de tradução como recriação de Haroldo 

de Campos (apud JOHNSON, 1982, p. 6), que nos mostra que literatura e cinema “serão diferentes 

enquanto linguagem, mas como corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo sistema [...] 

Assim, além de ser um ato de recriação, a tradução é também uma leitura crítica da obra original.” (ibidem, 

p. 6). Campos (1982) nos atesta que “todo ato de linguagem é um diálogo, pois leva em conta um 

receptor, ainda que apenas imaginário, e suas possíveis reações” (SILVA, 2003, p. 130).  

Essa concepção é bastante importante para a análise do dialogismo, pois dispõe de várias 

possibilidades interpretativas para nosso estudo, já que Bakhtin (FARACO et  al, 2003) percebe esse 

processo dialógico como um documento sociológico ligado diretamente ao processo de interação das 

vozes sociais, como se observa a seguir: 

 

[...] o diálogo concreto é a conversação cotidiana, a discussão científica, o 
debate político, e assim por diante. As relações entre réplicas de tais 
diálogos são um tipo mais simples e mais extremamente visíveis de 
relações dialógicas. As relações dialógicas, no entanto, não coincidem de 
modo algum, é claro, com relações entre réplicas do diálogo concreto – 
elas são muito mais amplas, mais variadas e mais complexas. 
(BAKHTIN apud FARACO et al , 2003, p. 59). 
 

Compreendemos, assim, que todo discurso, do mais simples ao mais complexo, está 

inevitavelmente repleto de inúmeros discursos, sejam eles sociais, ideológicos ou culturais. Neste tocante, 

Tezza (1988, p. 221) afirma que: 

 

Para Bakthin [grifo nosso][...] só um outro pode nos dar acabamento, assim 
como só nós podemos dar acabamento a um outro. Cada um de nós, daqui de 
onde estamos, temos sempre apenas um horizonte; estamos na fronteira do 
mundo que vivemos – e só o outro pode nos dar um ambiente, completar o 
que desgraçadamente falta ao nosso próprio olhar. 
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É exatamente como Koch (2001, p.50) interpreta o dialogismo bakhtiniano: ela nos mostra que é 

através da palavra que nos relacionamos, e é a palavra que se torna “[...] recíproca entre falante e ouvinte, 

emissor e receptor. Cada palavra expressa o „um‟ em relação ao outro. Eu me dou forma verbal a partir do 

ponto de vista da comunidade a que pertenço”.  

Pelo princípio dialógico, Tezza (1988, p.221) reforça a interpretação de Koch ao dizer que “[...] a 

minha palavra está inexoravelmente contaminada do olhar de fora, do outro que lhe dá sentido e 

acabamento. Em suma, no universo bakhtiniano, nenhuma voz jamais fala sozinha”. Quanto ao 

dialogismo, Bakhtin (apud TEZZA 1988, p. 226) ainda nos diz que: 

 
O excedente da minha visão contém em germe a forma acabada do outro, cujo 
desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe tirar a 
originalidade. Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu 
sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, 
de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do 
lugar que ocupo, fora dele; devo emoldura-lo, criar-lhe um ambiente que o 
acabe, mediante o excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de 
meu sentimento (p.45).   
 

Em uma linha dialógica, toda adaptação deve algo a textos anteriores, o que torna essa relação 

consonante com o dialogismo bakhtiniano, segundo o qual os textos estão sempre relacionados a outros 

textos, e, no nosso caso, essa relação intertextual é bem explícita.  

A relação dialógica que se estabelece entre literatura e cinema é um processo natural desde os 

primórdios da história da arte, assim como o diálogo é útil quando se trata da análise de dois meios 

interagindo numa mesma concepção. O homem sempre criou e ouviu histórias, e a literatura, específica e 

particular, sempre foi considerada uma arte intocável, esse tabu foi quebrado quando se começou a 

surgirem adaptações que, de certo modo, eram vistas como desacatos no que se referia ao texto original, 

“uma prática que nunca produziria um texto de igual ou maior valor do que o texto literário” (SILVA, 

2008, p.13). 

A recriação de uma obra sempre parte de um dado específico, daquilo que mais chamou a atenção 

do recriador, que pode ser o espaço, o clima, a atmosfera, o estilo do escritor, uma imagem, ou mesmo um 

simples gesto de uma personagem. Um livro ao ser transformado em filme não perde sua essência; ao 

contrário, ganha um enriquecimento mútuo no que se refere ao tema, à estética e aos elementos 

contextuais, no tocante à troca intensa e constante entre essas duas formas artísticas.  

As personagens são de fundamental importância na identificação do processo dialógico que se 

apresenta nas obras em questão, pois são elas que absorvem as palavras do texto tornando-se, então, sua 

constituição, a fonte direta delas, trazendo-as para um contexto real. No que concerne à adaptação como 

tradução, Stam (2000) foi um importante colaborador da teoria dialógica bakhtiniana. Para Stam (2000, p. 

64):  

 
Adaptações, então, podem ter uma postura ativista (engajada) em relação ao 
texto fonte, inserindo-o em um contexto muito mais amplo. Uma adaptação, 
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nesse sentido, é menos uma tentativa de ressuscitar o original e mais uma virada 
em direção de um processo dialógico. 
 

Assim, podemos perceber que, no processo de adaptação, “as imagens também moram nas páginas, assim 

como as palavras também vivem nas telas”, pois trata-se de uma relação mútua e interativa de 

contribuição uma para com a outra, apesar de suas divergências. É a partir dessas considerações que 

podemos observar as inúmeras relações entre o conto La lengua de la mariposa, da obra ¿Qué me quieres amor?, 

de Manuel Rivas, e sua adaptação para o cinema em La lengua de las mariposas, de Cueda.  

 
Análise da transposição das personagens Moncho e Don Gregório 

 

Utilizamos neste trabalho o método de investigação analítico-descritivo, de natureza qualitativa, 

tendo em vista que trabalhamos com a análise e a descrição do conto La lengua de las mariposas, de Manuel 

Rivas, e sua adaptação para o cinema. Como foi uma análise feita sob o olhar de Bakhtin e sua teoria 

dialógica, buscamos encontrar o clímax do diálogo entre as obras em questão no que diz respeito à 

transposição das personagens. 

O conto La lengua de las mariposas é protagonizado por Moncho e Don Gregório e relata a história 

de uma amizade fraternal entre um aluno e um professor republicano, uma vez que este consegue 

despertar em Moncho a curiosidade de conhecer o amor, a natureza, as coisas mais simples da vida e a 

poesia. Todo esse clima é destruído pela brutalidade de 1936, já que o conto foi ambientado na época em 

que acaba a 2ª República e começa a Guerra Civil Espanhola. Em nossa análise, mostramos como esses e 

outros elementos adicionados ao filme em nada lhe foram infiéis, na medida em que somente 

contribuíram para uma melhor ampliação e redundância da mensagem a ser transmitida, considerando que 

“uma adaptação cinematográfica como „cópia‟, por analogia, não é necessariamente inferior à novela como 

„original‟” (STAM 1979, p.22).  

A escolha do conceito bakhtiniano sobre dialogismo se deu devido à noção de intertextualidade que ele 

carrega consigo, fazendo-nos entender que toda adaptação literária nos leva a certos níveis de diálogos 

entre duas linguagens. Sendo assim, a nossa pesquisa não se preocupou em estabelecer valores ao filme ou 

à obra, mas sim em estabelecer um diálogo entre o conto e o filme que integram os nossos corpora. 

Moncho é a personagem principal do conto. Nesse contexto é o narrador de sua própria estória, 

tornando-se assim, segundo Gotlib (2006), o narrador em primeira pessoa, o protagonista, aquele que 

vivencia a estória e compartilha seus sentimentos com o leitor. Podemos provar isto com o segundo 

parágrafo do conto quando ele diz que “tanto nos falava de como se agradava das coisas miúdas e 

invisíveis vistas por aquele aparelho que nós meninos chegávamos a vê-las de verdade, como se suas 

palavras de entusiasmo tivessem o efeito de poderosas lentes64*” (RIVAS, 1995, p.21). No filme, Moncho 

também é o protagonista. Aliás, La lengua de las mariposas é o conto que dá vida ao filme, apesar de estarem 

                                                 
* Todas as traduções no corpo deste trabalho foram feitas pelas autoras do artigo. 
64Tanto nos hablaba de cómo se agradaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato que los niños 
llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuviesen el efecto de poderosas lentes. (RIVAS, 
1995, p.21). 
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inseridos outros dois contos, é aquele que serve de pano de fundo à obra cinematográfica. Em um 

contexto visual, o narrador é dispensável, já que tudo acontece em torno da personagem principal, uma 

vez que “o texto literário narra para mostrar, já o fílmico mostra para narrar” (CONTE, 2009, p.86). 

Apesar de contarem a mesma estória, o que muda aqui é a forma de contar mais especificamente a 

sequência dos acontecimentos. O conto começa relatando a satisfação de Moncho em ter Don Gregorio 

como professor: “Eu gostava muito daquele professor65” (RIVAS, 1995, p. 21). Já o filme começa 

mostrando o medo que Moncho tinha de ir à escola, pois temia apanhar de seu professor. A imagem das 

primeiras cenas do filme mostra a expressão de medo, da preocupação e da insônia na noite anterior à ida 

à escola:  

 
Figura 01 – Moncho preocupado com a ida a escola66 

 
O medo que Moncho tinha de ir à escola está expresso no conto a partir do quarto parágrafo e é 

aqui que percebemos que ele já é adulto e relata fatos de sua infância. Comprovamos isso nas linhas 21 e 

22: “quando eu era pequenino, a escola era uma ameaça terrível67” (RIVAS, 1995, p.21). A figura 1 

corresponde, então, ao décimo primeiro parágrafo, onde se diz: “à noite, na véspera, não dormi. 

Encolhido na cama, escutava o relógio de parede na sala com a angústia de um condenado68” (RIVAS, 

1995, p.23). 

Na narrativa textual, o protagonista tem seis anos: “eu ia para seis anos e todos me chamavam de 

Pardal69” (RIVAS, 1995, p.22). No filme ele já tem entre oito e nove anos, e lhe é acrescentado o fato de 

ser asmático, motivo pelo qual o faz regressar à escola mais tarde que os outros, como se pode ver na 

figura a seguir: 

 
Figura 02 - A chegada de Moncho à escola 

                                                 
65 “Yo quería mucho a aquel maestro.” (RIVAS, 1995, p. 21). 
66 O uso de imagens, extraídas do filme La lengua de las mariposas, está amparado pela Lei 9.610/98, Art. 46, parágrafo 
III, que justifica que não constitui ofensa aos direitos autorais “a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro 
meio de comunicação, de passagem de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada 
para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a obra e a origem da obra”.   
67 “Cuando era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible.” (RIVAS, 1995, p.21). 
68 “La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de pared en la sala con la angustia de un 
condenado.” (RIVAS, 1995, p.23). 
69 “Yo iba para seis años y todos me llamaban Pardal.” (RIVAS, 1995, p.22). 
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Na cena, a prova do contexto adicionado, a mãe de Moncho aparece com o aparelho usado por 

quem tinha asma naquela época. A narrativa, enquanto conto, é essencialmente descritiva, o que direciona 

o olhar do cineasta para a construção da personagem fazendo com que as cenas adicionadas sirvam para 

aprimorar a estória a ser contada sem perder a sua essência. Com essa observação, percebemos que, 

mesmo pautado na obra, o cineasta expressa, no filme, suas crenças, seus objetivos e sua estilística, sem 

perder o rumo da estória. 

A partir do parágrafo 14 do conto, Moncho relata seu primeiro dia de aula: 

 
Estava sentado na ultima carteira, meio agachado com a esperança de que 
ninguém reparasse na minha presença, até que pudesse sair e voltar a voar pela 
Alameda. << Vejamos, você, ponha-se de pé! >>. O destino sempre avisa. 
Levantei os olhos e vi com espanto que aquela ordem era para mim. [...] << 
Qual é seu nome? >>. << Pardal >>. Todos os garotos riram a gargalhadas. 
Senti como se me golpeassem com latas em minhas orelhas. [...] E foi então 
quando me mijei. Quando as outras crianças se deram conta, as gargalhadas 
aumentaram e ressoavam como latidos. Fugi. Pus-me a correr como um louco 
com asas70 (RIVAS 1995, p. 23-24). 
 

Na sequência de imagens, percebemos que o cineasta se predispôs a traçar um diálogo concreto 

entre palavra e imagem. As cenas dizem exatamente o que está escrito: é o dialogismo bakhtiniano 

expresso nas imagens da tela, pois até as falas das personagens são as mesmas que estão no texto: 

  

   
Figura 03 – Moncho de pé, 
atendendo a ordem do professor. 

Figura 04 – Moncho se 
apresentando, ao fundo seus 
colegas rindo. 

Figura 05 – Moncho se 
urinando. 
 

 
Percebemos nestas imagens que a maioria das cenas no filme é fiel ao texto de origem. Nelas, o 

cineasta capta os fatos e os transporta para a tela apontando elementos figurativos das personagens e 

também do espaço, facilitando, assim, o diálogo entre as obras. Como já apontamos, o cineasta adicionou 

fatos para o aprimoramento da estória no filme. Sua estrutura é distinta porque a estória é visual, mas o 

conteúdo é descrito mediante cenas exatas e reais construindo gradativamente a personalidade das 

personagens principais. Depois de fugir da escola, fato ocorrido no parágrafo 24 do conto e intensificado 

no filme, Moncho tem um ataque asmático. É como se o diretor e cineasta Cuerda quisesse preencher os 

espaços vazios das palavras sem perder o clima da estória, e não perde.  

                                                 
70 Estaba sentado en el último pupitre, medio agachado con la esperanza de que nadie reparase en mi presencia, hasta 
que pudiese salir y echar a volar por la Alameda. << A ver, usted, ¡póngase de pie! >>. El destino siempre avisa. 
Levanté los ojos y vi con espanto que aquella orden iba por mí. […] << ¿Cuál es su nombre? >>. << Pardal >>. 
Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me golpeasen con latas en las orejas. […] Y fue entonces cuando 
me meé. Cuando los otros chavales se dieron cuenta, las carcajadas aumentaron y resonaban como latigazos. Huí. 
Eché a correr como un locuelo con alas. (RIVAS, 1995, p. 23-24). 
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O escritor, assim como o cineasta, vai construindo gradativamente a inocência de Moncho e a 

integridade de Don Gregorio. Percebemos também que Cuerda busca não só a adaptação do texto para o 

cinema, mas também se preocupa em dialogar com ele, pois, como nos afirma Stam (2000, p.64): 

 
Adaptações, então, podem ter uma postura ativista (engajada) em relação ao 
texto fonte, inserindo-o em um contexto muito mais amplo. Uma adaptação, 
nesse sentido, é menos uma tentativa de ressuscitar o original e mais uma virada 
em direção de um processo dialógico.   

 
Ao final do parágrafo 28 do conto temos a seguinte descrição:  

 
[…] me levou pela mão até sua mesa e me sentou em sua cadeira. […] << 
Temos um novo companheiro. É uma alegria para todos, vamos recebê-lo com 
um aplauso. >> Pensei que ia me mijar de novo pelas calças, mas só notei uma 
humildade nos olhos71 (RIVAS, 1995, p. 25). 
 

Nas cenas a seguir é perceptível que, ao serem transpostas ao cinema, as personagens descritas 

não necessitaram de grande esforço por parte do cineasta para serem adaptadas: 

 

  
Figura 06 – Os colegas aplaudindo Moncho Figura 07 – Moncho sentado ao lado de seu 

professor. 
 
O texto escrito é de percepção imediata no filme. Além disso, o tom de voz do professor, o olhar 

de Moncho, a captação de elementos subentendidos por parte do cineasta que perpassam a narrativa 

atribuem grandes valores à obra. E, como nos diz Johnson (1982, p.11), “assim como as palavras se 

combinam em frases, os planos se combinam em sequencias”.  

Cuerda, além de reafirmar as figuras do texto, também acrescenta outros elementos realçadores. 

Nos planos a seguir há mais exemplos desse processo de reinterpretação do texto por parte do cineasta, 

que perpassa a simples transferência da obra, chegando à adição de novos personagens: 

 

   
Figura 08 – José Maria, 
“inimigo” de Moncho 

Figura 09 – O pai de José Maria. Figura 10 – Aurora, primeiro 
amor de Moncho. 

                                                 
71

 […] me llevó por la mano hasta su mesa y me sento en su silla. [...] <<Tenemos un nuevo compañero. Es una 
alegria para todos, vamos recibirlo con un aplauso.>> Pensé que me iba a mear otra vez por los pantalones, pero 
solo percibi una humedad a los ojos (RIVAS, 1995, p. 25). 
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Além de adicionar personagens, Cuerdas também faz mudanças significativas, como no caso do 

nome do melhor amigo de Moncho, que no conto se chama Dombodán: “assim foi como conheci a meu 

melhor amigo, Dombodán, grande, bondoso e desajeitado72” (RIVAS 1995, p. 28). No filme, Dombodán 

chama-se Roque. Vale salientar que as mudanças e os acréscimos na forma, feitos pelo cineasta, não fazem 

desmerecer a obra, tão pouco perder a sua essência. 

Sigamos com mais alguns pontos em que há diálogo entre as obras, em inter-relação entre cenas e 

imagens:  

 
[...] A forma que Don Gregorio tinha de mostrar-se com muita raiva era através 
do silencio. << Se vocês não se calam, eu terei que me calar. >> E se dirigia até 
a janela, com o olhar ausente, perdido no Sinai. Era um silêncio prolongado, 
desanimado, como se houvesse nos deixado abandonados em um país 
estranho. Pronto, me dei conta de que o silêncio do professor era o pior castigo 
imaginável 73 (RIVAS 1995, p.28).    
 

 

  
Figura 11 - O silêncio do professor. Figura 12 - Pai de Moncho tirando as 

medidas de Don Gregorio.  
 

O tempo em que acontece a narrativa também se dá igual no conto e no filme. Pelo princípio 

dialógico, a palavra está contaminada do olhar de fora, do outro que lhe dá sentido e acabamento. O filme 

como obra original não teria relações dialógicas com nenhum outro texto, mas, enquanto baseado em 

outra obra, possui marcas dialógicas significantes, pois materializa as palavras e as personagens, tornando-

as existentes em outro campo através de códigos específicos ao cinema. 

No caso do referencial que marca o tempo no conto, temos o seguinte trecho: “Don Gregorio 

vestiu aquele terno durante um ano, e o vestia também aquele dia de julho de 1936, quando cruzou 

comigo na Alameda, a caminho da prefeitura74” (RIVAS 1995, p. 31). Então percebemos que, no conto, o 

tempo é codificado linguisticamente, enquanto no filme é apresentado através de imagens e ações 

concretas. Na cena que segue, temos a prova de que o filme reflete o mesmo tempo descrito no texto: 

 

                                                 
72 Así fue como conocí a mi mejor amigo, Dombodán, grande, bondadoso y torpe (RIVAS 1995, p. 28) 
73 […]La forma que don Gregorio tenía de mostrarse muy enfadado era el silencio. << Si vosotros no os calláis, 
tendré que callarme yo. >> Y se dirigía hacia el ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio 
prolongado, descorazonador, como si nos hubiese dejado abandonados en un extraño país. Pronto me di cuenta de 
que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. (RIVAS 1995, p. 28). 
74 “Don Gregorio llevó aquel traje durante un año, y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó 
conmigo en la Alameda, camino de ayuntamiento.” (RIVAS 1995, p. 31). 
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                       Figura 13 – Fachada da entrada da festa dos republicanos. 
 
Ambientados pelo momento pré-Guerra Civil Espanhola que serviu de pano de fundo à estória, o 

conto e o filme abordam temas políticos e sociais em um espaço simples visto nas encenações da palavra 

escrita e imaginada no silêncio da leitura no momento da interpretação do leitor. 

É, como nos diz Johnson (1982, p. 11), “com uma imagem visual que o espectador tem a ilusão 

de perceber objetos representados como se fossem os objetos mesmos, mas com a linguagem escrita o 

leitor pode criar sua própria imagem mental dos acontecimentos narrados”. Nesse caso, a casa de 

Moncho, a escola, as ruas, o rio, o campo, tudo é retratado dialogicamente com o texto. É como ver o 

pensamento de quem está lendo o conto. 

A Guerra Civil Espanhola marca o momento crucial da estória, o clímax do conto, o instante em 

que as vidas das personagens principais, Moncho e Don Gregrorio, são impactadas pela repressão que 

acompanha uma guerra.  

No filme, o olhar de Moncho, a reação do professor diante do ápice de uma revolta política, o 

semblante de sua família, o rosto dos condenados por assumirem seus ideais e seu desejo de serem livres, 

a trilha sonora, dentre outros, são gestos e efeitos considerados “códigos específicos ao cinema” como já 

nos disse Metz (apud JOHNSON, 1982), que adaptam e expressam a obra da qual deriva. Vejamos nas 

figuras a seguir um exemplo do que temos tratado: 

 
Figura 14 – O semblante de 

sua família. 
 
 

 
Figura 15 – O rosto dos 

condenados 
 

 
Figura 16 – O último olhar 

de Moncho para Don 
Gregório. 

Tudo o que está revelado na tela está expresso no conto. Segundo a categorização dada por 

Genette (apud STAM 2006, p.33), a adaptação dos contos ao filme seria vista como do tipo 

hipertextual. “A „hipertextualidade‟ se refere à relação entre um texto, que Genette chama de 

„hipertexto‟, com um texto anterior ou „hipotexto‟, que o primeiro transforma, modifica, elabora ou 

estende.” Em nosso caso, o filme seria então um hipertexto derivado de hipotextos que é o conto, 

este “transformado por operação de seleção, amplificação, concretização e efetivação.” (STAM 

2006, p.33). 

Das cenas acima extraímos dos contos os seguintes trechos:  
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Algo estranho estava sucedendo. Todo mundo parecia ter pressa, mas 
não se moviam. […] Toda atenção estava posta na fachada da prefeitura. 
[…] Da porta escura do edifício, escoltados por outros guardas, saíram 
os detidos. Iam todos atados pés e mãos, em saliente corda. […] E ao 
final da corda, corcunda e feio como um sapo, o professor. […] Pouco a 
pouco, da multidão foi saindo um murmúrio que acabou se 
transformando em insultos. << Traidores! Criminosos! Esquerdista! >> 
<< Grita tu também, Ramón, por tudo que mais queres, grita! >> […] 
Quando os caminhões arrancaram, carregados de presos, eu fui um dos 
meninos que correram atrás, atirando pedras. Buscava com desespero o 
rosto do professor para chamar-lhe traidor e criminoso. Mas o comboio 
era já uma nuvem de poeira ao longe e eu, no meio da Alameda, com os 
punhos fechados, só fui capaz de murmurar com raiva: << Sapo!  
Tilonorrinco! Iris! >>75. (RIVAS 1995, p. 32) 
 

A relação dialógica está presente entre conto e filme do início ao fim. Don Gregorio e 

Moncho são sujeitos de mesmo peso e medida nas duas obras, o que nos dá a impressão de estarem 

vivos, respirando. Assim, o texto dá voz aos sujeitos fílmicos, é como dizer que a forma de um está 

inextricavelmente ligada ao outro, completando-se, definindo-se, como se fosse um caminho de 

mão dupla. O próprio Bakhtin (apud TEZZA 1988, p. 226) traduz esse processo da seguinte 

maneira: 

 

O excedente da minha visão contém em germe a forma acabada do 
outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe 
tirar a originalidade. Devo identificar-me com o outro e ver o mundo 
através de seu sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em 
seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com 
tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo emoldurá-lo, 
criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha 
visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento (p.45).   
 

Sendo assim, La lengua de las mariposas traduz o processo dialógico bakhtiniano. Perde o 

narrador, mas atribui aos sons e às imagens o poder de nos apresentar o universo paralelo existente 

entre eles, conto e filme possuem o mesmo significado, mas cada um a seu estilo, estritamente em 

termos bakhtinianos. 

 

 

 

 

                                                 
75 Algo extraño estaba sucediendo. Todo el mundo parecia tener prisa, pero no se movía. […] Toda la 
atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. […] De la boca oscura del edificio, escoltados por 
otros guardias, salieron los detenidos. Iban todos atados de pies y manos, en saliente cordada. […] Y al final 
de la cordada, chepudo y feo como un sapo, el maestro. […] Poco a poco, de la multitud fue saliendo un 
murmullo que acabó imitando aquellos insultos. << ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! >> << Grita tú también, 
Ramón, por lo que más quieras, ¡grita! >>. […] Cuando los camiones arrancaron, cargados de presos, yo fui 
uno de los niños que corrieron detrás, tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro de maestro para 
llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la 
Alameda, con los puños cerrados, sólo fui capaz de murmurar con rabia: << ¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris! >>. 
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Considerações finais 

 

No desenvolver da nossa pesquisa discutimos pontos estilísticos no que diz respeito à 

transposição das personagens do conto La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas (1995), para o 

filme, também intitulado La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda (1999). Essa discussão nos 

levou a verificar que a adaptação não só é uma releitura da obra, mas uma ação que busca uma 

correspondência imediata com o texto original. 

Constatamos também que as adições de personagens e cenas feitas pelo cineasta ao 

contexto da estória não alteraram a trajetória da narrativa original nem modificou o seu sentido e a 

sua essência, pois, como analisado, o cinema possui códigos específicos, os quais, ao serem 

utilizados por Cuerda, apenas reforçaram as ideias impostas pelos contos. Foi posto em questão, 

ainda, o fato de o filme possuir um diálogo direto com o texto, o qual foi seu ponto de partida o 

que comprovamos através do conceito bakhtiniano de dialogismo que diz que um discurso só existe 

através de outro.  

De acordo com a perspectiva bakhtiniana, constatamos então que há sim um efeito 

dialógico entre o filme e a obra e que, apesar do cinema possuir, seus códigos específicos como 

trilha sonora, movimentos de câmera, enquadramento, ritmo de montagens, figurinos etc., Cuerda 

fez do filme um demonstrativo plausível da essência que emana da obra escrita. Percebemos, então, 

que “[...] o cinema é uma linguagem com suas regras e convenções. É uma linguagem que tem 

parentesco com a literatura, possuindo em comum o uso da palavra das personagens e a finalidade 

de contar histórias [...]” (COSTA 1989, p.27).  

Por fim, esperamos que o nosso trabalho contribua para os estudos voltados para a relação 

cinema-literatura, vendo o cinema como arte constitutiva de grande carga dialógica quando baseada 

em obras literárias em e grandes acervos, que podem ser analisados na perspectiva bakhtiniana, o 

que demonstra, de alguma forma, que um discurso não parte do nada, mas se constrói a partir de 

outros, num produtivo processo de recriação. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM CIEN AÑOS DE SOLEDAD: 
UMA ANÁLISE DA PERSONAGEM ÚRSULA76 

 
José Lindomar da Silva 

Manoel Freire Rodrigues 
 

Introdução 

 

As transformações ocorridas na estrutura organizacional das sociedades contemporâneas 

receberam influência, sobretudo, dos avanços provocados pelo crescimento tecnocientífico, pelo 

incentivo ao consumismo, pelo crescimento em massa dos meios de comunicação, que permitiram 

a dispersão de informações em tempo real e escala global, e, principalmente, pela globalização, que 

permite uma macro circulação de mercadorias, informações, bens, serviços; dentre outros aspectos 

que as sociedades se esforçam para acompanhar e ampliar. Acreditamos que todas essas 

características têm, inevitavelmente, influência direta na constituição da identidade dos sujeitos 

enquanto seres essencialmente sociais ou na sua relação com o contexto sócio-histórico-cultural. 

De acordo com Jameson (2006), o contexto contemporâneo decreta a morte do próprio 

sujeito, ao enfatizar o seu descentramento. Partilhando dessa mesma ideia, Hall (2006) afirma que as 

identidades centradas e unificadas, que solidificavam os sujeitos assentando-lhes o status de 

estabilidade, não encontram mais espaço neste contexto: “[…] as velhas identidades, que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (Ibid., p. 7). Dessa 

forma, confiamos que as mudanças sofridas pela sociedade influenciam na forma como os sujeitos 

constroem sua(s) identidade(s). 

As considerações levantadas a respeito das sociedades contemporâneas migram de forma 

explícita para o campo literário, influenciando, dentre outros aspectos, a forma como alguns 

escritores constroem a(s) identidade(s) de seus personagens. Na literatura hispano-americana, 

especificamente, essa visão do sujeito em busca de sua identidade aparece desde tempos pré-

colombianos e se manifesta, de forma distinta, até a contemporaneidade. 

Da antiguidade aos dias atuais, passa-se, nas representações da construção da identidade 

feminina, do homogêneo ao heterogêneo, sendo o homogêneo o legado patriarcal, e o heterogêneo, 

o espaço que a mulher conquistou para se tornar agente em uma sociedade de domínio masculino. 

É necessário ressaltar que a dominância patriarcal em relação ao universo feminino, apresentada por 

vários escritores não se manifesta apenas nas literaturas hispano-americanas, já que no Brasil, por 

exemplo, essa temática é vista nas personagens Marília de Dirceu, Macabeia e Capitu, por exemplo. 

Entre os gregos, temos Platão, em O banquete, como representante. A este respeito, segundo 

                                                 
76

 O presente trabalho é parte integrante da monografia de graduação intitulada: “A construção da identidade 
feminina em Cien años de soledad: uma análise da personagem Úrsula”, sob a orientação do professor Dr. 
Manoel Freire Rodrigues (DLV/UERN). 
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Magalhães (2008, p. 33), “[...] este [o próprio Platão] constrói uma forma de silenciar o „outro‟, o 

feminino, ao encenar uma reverência masculina (ilusória) diante de um discurso dito de mulher”.  

A construção da identidade feminina é, na verdade, um processo evolutivo. Conforme 

aponta Alves (2003), a mulher da antiguidade (séculos XVI e XVII) era completamente submissa ao 

homem, mantida em espaços estritamente delimitados, o que a impossibilitava de exercer qualquer 

função que ultrapassasse os limites do lar. A partir dos séculos XVIII e XIX, a mulher começa a 

ganhar espaço, a libertar-se do domínio patriarcal e a ganhar voz para se impor diante de 

determinados contextos sociais. Mas é somente a partir do século XX que a mulher passa a ser vista 

socialmente como agente e dona da própria voz, atuando livremente nos cenários antes reservados 

exclusivamente aos homens. Este processo evolutivo na construção da identidade feminina pode 

ser visto, na literatura hispânica, em escritores como Miguel de Cervantes, Leopoldo Alas, Laura 

Esquivel e Gabriel García Márquez (no presente estudo, iremos nos deter apenas neste último). 

Assim, percebe-se que as representações da mulher em busca de uma identidade 

aparecem, no âmbito da literatura hispânica, como uma temática que tem conquistado certo espaço 

e certa proeminência. Dessa forma, busca-se, nesta abordagem, compreender como a construção da 

identidade feminina representada na literatura hispano-americana, tendo como foco principal a 

construção dessa identidade expressa na contemporaneidade, a partir da personagem Úrsula do 

romance Cien años de soledad77, de Gabriel García Márquez, autor de grande destaque no cenário 

literário hispano-americano e mundial.  

Dessa forma, a partir das inquietações propostas anteriormente, será necessário 

apresentar algumas questões teóricas a respeito do romance hispano-americano e o real 

maravilhoso, pois trabalhamos com o romance Cien años de soledad que, por sua vez, pertence à 

estética do real maravilhoso. Trataremos, também, da construção da identidade, fundamentando as 

relações tradicionais e híbrido-culturais pelas quais alguns sujeitos ganharam voz e uma 

identificação na sociedade, bem como algumas abordagens sobre o ponto nodal da nossa pesquisa 

– a representação social da mulher na literatura hispano-americana contemporânea, enfocando todo 

o percurso na construção da sua identidade. Esses pressupostos são de estrema necessidade, visto 

que é através da articulação contextual dessa teia indissolúvel que lançaremos nosso olhar, nas 

análises, sobre a construção da identidade feminina hispano-americana, configurada na personagem 

Úrsula.   

 
O romance hispano-americano e o real maravilhoso 

 
Conforme aponta Josef (1986), o romance hispano-americano, desde seu início, 

comprometido com a circunstância e correspondendo a uma necessidade vital, tem sido 

instrumento de captação da problemática de uma sociedade em transformação. No século XX, este 

                                                 
77 Neste trabalho, fazemos um estudo da edição em língua espanhola publicada no ano de 2007. 
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papel se cumpriu, muitas vezes, em detrimento da qualidade estética, quando os escritores estavam 

preocupados com a descrição do contexto social. 

Segundo esta mesma autora, o romance, forma peculiar da narrativa tanto pelo seu 

aspecto estrutural como pelo seu caráter enunciativo, revelador e, ao mesmo tempo, inquietante, é 

elemento essencial da apreensão da nossa realidade, ainda que descreva apenas um fragmento 

ilusório, fragmento bem isolado, que se deixa analisar de perto. Através da ação e das personagens 

imaginárias, o romance tenta preencher os silêncios da história. Ainda conforme Josef (1986), a 

ficção contemporânea quer abarcar todos os níveis do real, escurecidos ou iluminados pela razão e 

pela magia, pelo sentimento e pela ideologia. Não se limita aos níveis do aparente e do visível, mas 

liberta a fantasia em suas diversas manifestações. 

Então, nessas manifestações fantasiosas do romance contemporâneo, García Márquez 

nos apresenta o real maravilhoso, uma narrativa que “[...] rompe a insuficiência do real e, através da 

linguagem do sugerido e do não-dito, apela à imaginação e penetra no domínio da fantasia” 

(CASARES apud JOSEF, 1986, p. 154). A fantasia, para este autor, incorpora-se como elemento 

estruturante na nova visão do universo, pois oferece a possibilidade de múltiplas interpretações 

acerca de determinado tema. 

Ferrer (1990), comentando sobre a estética do real maravilhoso em Carpentier78, diz que 

para admitir um fato maravilhoso é necessária a fé. Devemos crer, inclusive, no que parece surreal, 

pois são as crenças que mudam o mundo, através da possibilidade de uma nova visão sobre velhos 

pontos de vista. A magia aparece, segundo as velhas teorias surrealistas, nas contradições surgidas 

da própria realidade. Na América, o maravilhoso é algo cotidiano e consubstancial a sua natureza. 

Nos países menos contaminados pela cultura ocidental, a magia faz parte da vida.  

Tecendo algumas considerações sobre a estética do real maravilhoso, Todorov (2004, p. 

53) diz que “[...] o maravilhoso se caracteriza pela existência exclusiva de fatos sobrenaturais, sem 

explicar a reação que provoquem nas personagens”. Esses fatos poderão ser vistos em Cien años de 

soledad quando, por exemplo, uma lavadeira de roupas desaparece em meio a tantas outras, sem 

provocar qualquer reação de espanto ou pavor.  

Estes elementos sobrenaturais que antecipamos caracterizam o real maravilhoso e não 

despertam nenhuma reação específica nem nas personagens nem no leitor implícito. Portanto, não 

são os julgamentos sobre as ações sobrenaturais da narrativa que caracterizam o maravilhoso, mas a 

origem e a essência desses acontecimentos. Assim, essa estética apresenta acontecimentos 

sobrenaturais que, devidamente organizados pelo escritor no contexto da narrativa, não geram 

surpresa.  

Nesta dimensão, o escritor contemporâneo tem a tarefa de devolver a arte à vida, 

restituindo a inserção do homem no mundo e do mundo no discurso literário. Como bem aponta 

Cândido (2000), a literatura mantém estreita relação com o decorrer histórico do qual ela dispõe. É 

                                                 
78 O conceito de real maravilhoso americano foi cunhado por Alejo Carpentier, em 1948, no prólogo a El Reino de 
Este Mundo, como forma de nomear a realidade e as representações latino-americanas. 
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exatamente isso que encontramos em Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez que, através de 

uma visão real e maravilhosa, proporciona ao leitor percepções incomuns, burlescas, mágicas e 

habituais ao mesmo tempo. A imaginação mítica supera o tempo aparentemente aprisionado da 

trama.  

O romance, em si não apresenta um tempo definido, posto que presente e passado se 

mesclam; o futuro, como se percebe no final, já foi previsto. Todos esses acontecimentos, em Cien 

años de soledad, são devidamente e/ou significativamente estruturados para retratar, previamente, a 

realidade do continente americano, como símbolo de um processo sócio-histórico-cultural. 

Todas essas questões, concernentes ao romance hispano-americano, terão como ponto de 

referência a personagem Úrsula, pois nela se acredita configurar uma mulher contemporânea, 

reveladora da voz e da liberdade social que a mulher da América Hispânica conquistou ao longo de 

vários séculos na história, e que são resgatados na memória da sociedade americana. 

A respeito da ficção que contempla o romance, Rosenfeld (2002, p. 48) diz que esta “[...] 

é um lugar ontológico79 privilegiado: lugar em que o homem pode viver e contemplar, através de 

personagens variadas, a plenitude de sua condição, e em que se torna transparente a si mesmo”. 

Ora, se a personagem de ficção é um ser tão livre e aparentemente sem limites de interpretação, é 

evidente e plenamente aceitável que o ser humano se torne transparente a si mesmo. Esse efeito 

ocorre porque, pela transparência do ser ficcional, em muitos casos o ser humano se identifica com 

o próprio personagem, quer seja por suas características físicas quer seja por seus aspectos 

psicológicos.  

É irrefragável mencionar que nenhum leitor é o mesmo após a leitura de um bom 

romance. Isso porque, após a leitura, se extrai uma série de acontecimentos instituídos no enredo e 

vividos pelas personagens. O enredo está relacionado à personagem que, por sua vez, se liga aos 

acontecimentos, e essa teia nos prende por meio de ocorrências que se assemelham ou representam 

a nossa realidade.  

Aliás, de acordo com Candido (2002, p. 59), “[...] a força das grandes personagens vem do 

fato de que o sentimento que temos de sua complexidade é máximo, mas isso, devido à unidade, à 

simplificação estrutural que o romancista lhe deu”. Graças aos recursos de caracterização (isto é, os 

elementos que o romancista utiliza para descrever e definir a personagem, de maneira que ela possa 

dar a impressão de vida, configurando-se ante o leitor), o romancista é capaz de dar a impressão de 

um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua riqueza; e nós apreendemos, sobrevoamos essa 

riqueza, temos a personagem como um todo coeso ante a nossa imaginação.  

                                                 
79 Rosenfeld utiliza o conceito “ontológico”, na ficção, para referir-se a uma representação de caráter geral na 
configuração de determinado personagem e, por isso, temos a impressão de um ser livre, atuante e 
independente.   
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Portanto, a compreensão que nos vem do romance, sendo estabelecida de uma vez por 

todas, é muito mais precisa do que a que nos vem da existência80. Logo, a personagem é mais lógica 

que o ser vivo, o que não significa dizer que ela é mais simples. 

“Embora o vínculo com a vida, o desejo de representar o real, seja a chave mestra da 

eficácia de um romance, a condição do seu pleno funcionamento e, portanto, do funcionamento 

das personagens, depende de um critério estético de organização interna” (CANDIDO, 2002, p. 

77). Assim, se esta funciona, aceitaremos inclusive o que é inverossímil em face das concepções 

correntes. Desse modo, o conceito de verdade, ou o que pode ser considerado como verossímil, 

depende da organização do contexto social no enredo.  

As personagens, consequentemente, serão apresentadas como mais completas, 

reveladoras e lógicas que os próprios seres vivos e, dessa forma, mais representativas quanto à 

temática desta análise.  

 
Discutindo as identidades 

 
A identidade já possuiu o status de estabilidade há algum tempo atrás, quando os sujeitos 

eram interpretados e identificados socialmente como seres homogêneos. Com a globalização, o 

crescimento tecnológico e, principalmente, o desenvolvimento industrial, essas identidades 

passaram a ser questionadas e entraram em conflitos virtuosos, pois surgiram possibilidades de 

atuação social e, consequentemente, reconhecimento da outra parte impossibilitada de se inscrever 

como membro atuante nesta sociedade. Podemos, portanto, dizer que a globalização e o seu 

impacto na hibridização cultural e social promoveram a heterogeneidade, oferecendo o direito e a 

liberdade a quem foi sempre subjugado e inferiorizado nos cenários sociais – a mulher. 

A grande inquietação que a questão da identidade despertou ao longo dos séculos e o 

empenho de muitas classes e gêneros para serem reconhecidos fizeram com que o autoritarismo e a 

centralidade do poder na era pré-moderna fossem destituídos ou perdessem grande parte de sua 

força. Os velhos costumes ganharam uma nova significação, pautada na igualdade de direitos e 

deveres na sociedade, e certas “verdades” passaram a ser questionadas. A partir desta concepção, na 

qual a identidade é descentralizada, verifica-se uma quebra de poder, ou seja, na sociedade 

contemporânea, as antigas identidades homogêneas foram re-atualizadas fazendo ressurgir novas 

identidades. 

Bauman (2005) aponta que as principais razões das identidades serem estritamente 

definidas e desprovidas de ambigüidades, de manterem o mesmo formato reconhecível ao longo do 

tempo, desapareceram ou perderam muito do poder constrangedor que um dia tiveram. Isso 

porque as identidades ganharam livre curso e, agora, cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, 

capturá-las em pleno vôo, usando os seus próprios recursos e ferramentas.  

                                                 
80 A personagem de ficção é descrita por Candido como mais completa, já que ela ultrapassa os limites do 
real. A realidade para o autor, e tantos outros teóricos (principalmente os que se enquadram na estética do 
real maravilhoso), não é suficiente para que se possa conhecer profundamente uma personagem. 
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Nesta perspectiva, Hall (2006) destaca que as sociedades modernas são, 

incontestavelmente, sociedades de mudanças progressivas, aceleradas e constantes. São essas 

características que as diferenciam das tradicionais. Por conseguinte, seria impossível falar de uma 

identidade dominante onde a memória, a história e a própria sociedade aparecessem sem oscilações, 

sem mudanças ou transformações e, acima de tudo, desligadas dos sujeitos, que são os principais 

protagonistas deste contexto. Neste tocante, a seguir discutimos o conceito de representação social, 

que nos será basilar na análise de personagem a que nos propomos neste trabalho. Destaque-se que 

Magalhães (2003) trata das representações sociais, que se desenvolveram sobre dois fortes 

paradigmas sociológicos (o anglo-americano e o francês), em termos específicos. Nossa pesquisa se 

direciona, em grau maior, nas bases do primeiro. 

 

As bases anglo-americanas da representação social feminina na literatura hispano-
americana contemporânea: um percurso nas construções identitárias 

 

Conforme aponta Orsini (2003, p. 83), “[...] no início do século XIX, por volta de 1808, a 

situação da mulher limitava-se a um estrito regime de semi-clausura doméstica, no qual a igreja 

surgia como único espaço social permitido e favorecido”. A partir de então, mudanças culturais e 

econômicas ampliaram as possibilidades sociais das mulheres: à igreja, somaram-se os bailes e os 

teatros. Isso, entretanto, não lhes assegurava uma participação efetiva no mundo cultural onde se 

ouviam apenas vozes masculinas. Sua formação cultural limitava-se (no caso de famílias não ricas) a 

noções de escrita e das operações fundamentais. Às meninas de famílias mais ricas ensinavam 

também o francês, a música e as artes. A todas, porém, eram destinados o casamento, o cuidado da 

casa e dos filhos, o silêncio da sua expressão. Esta situação de impossibilidade social era visível, no 

início do século XIX, principalmente, em países como Cuba, Chile e a própria Colômbia de García 

Márquez, que atravessavam um período de conflitos, ditaduras e revoluções. 

O fator biológico também merece particular atenção, pois surgiu e foi demarcado como 

consequência de parte das desigualdades existentes. O fato é que não se pode atribuir as nítidas 

diferenças entre homens e mulheres, presentes ao longo de vários séculos nas sociedades, às 

características biológicas, tendo em vista que essa definição se deu por interesses consciente e 

ideologicamente fundados pela dominância patriarcal, que sempre designou às mulheres o título de 

sexo frágil. 

Por isso, como aponta Magalhães (2008), em cada discurso – seja ele filosófico ou 

literário – quem tomou a palavra foi quase sempre o homem, que falava em nome das mulheres, 

eliminando, assim, a possibilidade da humanidade existir socialmente de forma heterogênea, como 

duplo matricial da infinita proliferação de rostos e vozes. Ainda consoante a teórica aludida, a partir 

do final do século XIX esses gestos isolados passaram a ter expressão social, com os movimentos 

feministas a que o século XX deu maior visibilidade. 
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O discurso proferido por mulheres passa, agora, a defender e sustentar a igualdade e a 

realidade em que está inserida, e a participar, ativamente, de temas comuns geradores de polêmicas 

referentes à liberdade e uso da linguagem. Dentre muitas outras mulheres que se tornaram agente-

ativo do projeto nacionalista, podemos destacar: Tereza Lamas, paraguaia; Luisa Mercedes 

Levinson, argentina; Rosario Castellanos, mexicana; Armonía Somers, uruguaia, dentre outras. 

Contudo, o problema da emancipação feminina: 

 
[...] só começou a ser clara e ostensivamente colocado a partir do século 
XX, quando motivos históricos, que aliaram causas políticas, 
desenvolvimento industrial, progresso científico e desenvolvimento dos 
meios de comunicação, arrancaram definitivamente as mulheres do 
reduto doméstico e de atividades adjacentes, inserindo-as voluntária ou 
involuntariamente no universo, até então, de domínio exclusivamente 
masculino (ALVES, 2003, p. 15). 
 

Sendo assim, o surgimento de novas identidades busca desconstruir a homogeneidade do 

poder no legado patriarcal. E, segundo Eagleton (1997), a desconstrução é o nome dado à operação 

crítica através da qual tais posições podem ser parcialmente enfraquecidas ou através da qual 

podemos mostrar que se enfraquecem parcial ou mutuamente no processo de significação textual. 

Pensando na questão da mulher, esta era vista como o oposto, o “outro” do homem. Ela foi o 

homem a quem faltava algo, a quem foi atribuído, sobretudo, um valor negativo em relação ao 

princípio primeiro masculino. 

A desconstrução, portanto, compreendeu que “[...] as oposições binárias representam 

uma maneira de ver típica das ideologias. Estas tendem a traços financeiros rígidos entre o que é 

aceitável e o que não é” (EAGLETON, 1997, p. 182). 

Estas considerações, a respeito da construção da identidade feminina, ao longo da 

história, foram decisivas e extremamente importantes para se chegar à visão que temos da mulher 

contemporânea nos cenários hispano-americanos, especificamente, no que concerne à personagem 

Úrsula de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, uma mulher que demonstra capacidade de 

liderança e, em muitos casos, a superioridade do gênero feminino diante do masculino em múltiplas 

funções. 

 
Uma análise contextual: o novo papel feminino no cenário social 

 
Os termos para uma nova construção do gênero, cujo efeito e afirmação se processa no 

nível da subjetividade e da autorrepresentação, podem ser identificados “[...] nas práticas micro-

políticas da vida diária, nas resistências cotidianas, na busca de fontes de poder, nas produções 

culturais de mulheres que, ao inscreverem seu movimento dentro e fora da ideologia, cruzam e 

recruzam as fronteiras e limites das diferenças sexuais” (DINIZ, 2009, p. 15). 

Dessa forma, de acordo com a teórica mencionada, a compreensão do texto vai além de 

seus conhecimentos internos, que é sustentado pela leitura superficial ou descompromissada. Inicia-

se, então, um movimento pelos seus diferentes estratos, que principia pela identificação dos 
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elementos organizados no nível textual, como pontos internos de referência, que encontramos ao 

longo dos discursos.  

Em Cien años de soledad, a identificação de certos elementos é atravessada por 

acontecimentos que ultrapassam a realidade. São fatos pertencentes à estética do real maravilhoso81, 

como podemos perceber nas citações a seguir: “Mas a tribo de Melquíades, segundo contaram os 

andarilhos, havia sido apagada da face da terra por ter ultrapassado os limites do conhecimento 

humano82” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 50). Nesta passagem, percebe-se o porquê da obra 

pertencer à estética da narrativa real maravilhosa.  

Um antigo habitante da cidade, chamado Melquíades, possuía uma tribo que, segundo o 

narrador, havia sido apagada da face da terra, porque havia ultrapassado os limites dos 

conhecimentos humanos. Quer dizer, temos um fato que é, evidentemente, inverossímil do ponto 

de vista social, mas é plenamente real no universo ficcional do qual ele foi construído. 

“Nesse estado de alucinada lucidez, não só viam a imagem de seus próprios sonhos, 

como também uns viam as imagens sonhadas pelos outros83” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 57). 

Outro fato pertencente ao real maravilhoso: ambos os moradores de Macondo têm uma crise de 

insônia e começam a sonhar acordados, vendo os sonhos uns dos outros. Outra possibilidade de se 

teorizar sobre essa estética do real maravilhoso reside no fato de que, esses acontecimentos 

aparentemente inverossímeis, podem ser reais para determinadas culturas e para aquelas pessoas 

que, por estarem inseridas nesse contexto, afirmam terem presenciado tal cena. 

Dessa forma, a falta de verossimilhança ou o maravilhoso será configurado no ponto de 

vista de pessoas que não pertencem a tal cultura e não conhecem os costumes desses povos. Ou, 

ainda, tais acontecimentos têm a finalidade de representar o universal e não apenas o aparente, 

situacional.  Ao identificarmos esses elementos, segundo Diniz (2009, p. 17), seremos conduzidos 

“[...] à análise de seu caráter relacional, cujos dois centros no espaço textual se encontram um no 

espaço discursivo e o outro, no espaço representativo. É no texto que se estabelecem as relações 

entre o discurso e a sua representação”. 

 
O papel social da mulher nas representações de Cien Años de Soledad 

 
García Márquez nos apresenta Úrsula, um exemplo de mulher ativa, trabalhadora, forte, 

inteligente, entre outras qualidades que se encontram no enredo ficcional de Cien años de soledad. Ela 

                                                 
81 Essa estética para Todorov (2004, p. 63) se define bem em uma passagem do livro Le Miroirdu Merveilleux de 
Pierre Mabille quando este afirma que: “Para além da satisfação, da curiosidade, de todas as emoções que nos 
dão as narrativas, os contos e as lendas, para além da necessidade de distrair, de esquecer, de buscar sensações 
agradáveis ou terrificantes, a finalidade real da viajem maravilhosa é, já estamos em condições de 
compreendê-lo, a exploração mais total da realidade universal”. 
82 No original: “Pero la tribu de Melquíades, según contaron los trotamundos, había sido borrada de la faz de 
la tierra por haber sobrepasado los límites del conocimiento humano”. Destaque-se que todas as citações, no 
corpo do texto desse artigo, foram traduzidas livremente por nós. 
83 No original: “En ese estado de alucinada lucidez no solo veían la imagen de sus propios sueños, sino que 
los unos veían las imágenes soñadas por los otros”. 
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usa a voz, que a mulher conquistou ao longo da história na sociedade, para se impor e se inserir 

socialmente na cidade de Macondo, e com isso, garantir a sobrevivência da estirpe dos Buendías 

por sete surpreendentes gerações. 

Percebemos, nitidamente, o quanto Úrsula tinha um papel importante e um espaço social 

definido na sociedade daquela pequena cidade. Enquanto o marido estava entretido com coisas 

fúteis, inclusive sem se preocupar com a casa e a família, Úrsula e seus filhos se despedaçavam para 

suprir as necessidades básicas, como o sustento da família e, inclusive, do bastardo José Arcadio 

Buendía. 

Úrsula é uma mulher que traz na sua essência a coragem, sentimento que seu marido não 

conhece. A cidade de Macondo, por ter sido fundada por eles tão recentemente, não possuía, 

evidentemente, um espaço social diversificado com múltiplas funções ou cargos de nível elevado. 

Era uma cidade onde “todos” tiravam a sua sobrevivência de pequenos negócios. A personagem 

Úrsula é, caracteristicamente, uma mulher contemporânea, visto que, na cidade descrita como seu 

cenário de atuação, ela desempenha as funções que mulheres de séculos anteriores tinham como 

sonho e que as mulheres do século XX em diante conquistaram e têm por direito, como resposta a 

uma sociedade marcada pela competitividade e pela desigualdade. García Márquez nos mostra essas 

questões na passagem a seguir: 

 

Quando criou habilidade no uso e manejo de seus instrumentos, teve 
uma noção de espaço que lhes permitiu navegar por mares incógnitos, 
visitar territórios desabitados e criar laços com seres esplendidos, sem 
necessidade de abandonar seu escritório. Foi essa a época em que 
adquiriu o hábito de falar a sós, passeando pela casa sem dar conta de 
ninguém, enquanto Úrsula e os meninos se espedaçavam na horta [...]84 
(GARCÍA-MÁRQUEZ,  2007, p. 12). 

 

O narrador nos apresenta, ainda, uma mulher séria que valoriza as conquistas alcançadas 

e segue atrás de seus objetivos. Úrsula ganha um espaço considerável na sociedade e supera de 

forma esmagadora a participação de seu marido em todos os negócios. A partir de certo tempo, ela 

parecia estar em todas as partes, desde o amanhecer até tarde da noite, e agora, com seu respectivo 

espaço, sempre perseguida pelo cantar ativo dos “pollerines de olán”. De acordo com Diniz (2009, 

p. 26), Úrsula é uma mulher séria, trabalhadora e mística. E, da cisão do narrador, ao destacar a 

figura feminina de Úrsula como superior ao homem (José Arcadio Buendía), emerge uma mulher 

que se rebela e se recusa à subordinação, transformada toda em voz e atitude, raiva e recusa. 

Podemos comprovar estas afirmações na seguinte citação:  

 

                                                 
84 No original: “Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio 
que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres 
espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a 
solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la 
huerta […]”. 
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A capacidade de Úrsula, para o trabalho, igualava-se com a de seu 

marido. Ativa, miúda, severa, aquela mulher de nervos inquebráveis 

parecia estar em todas as partes, desde o amanhecer até tarde da noite, 

sempre perseguida pelo suave sussurro das suas roupas quando se 

desloca de um lado para o outro85 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 17). 

 

Na contemporaneidade, cada vez mais está se extinguindo a ditadura de papéis 

delimitados a sexos determinados. Ambos os sexos desempenham as mesmas funções, sendo que o 

homem pode atuar como um verdadeiro dono de casa e realizar tarefas que vão desde o cuidado do 

lar às ocupações com os filhos. É o que vemos quando Úrsula deixa a cidade, com toda a liberdade 

que lhe é atribuída, sem nenhum compromisso com a casa ou com os filhos. A partir disso, José 

Arcadio Buendía torna-se o encarregado dos afazeres domésticos, como uma mãe da pequena 

Amaranta.  

Úrsula configura de forma explícita a mulher atual, moderna, que deixa o reduto 

doméstico, outrora imposto pelo legado patriarcal, para inserir-se socialmente nos espaços 

conquistados com muita luta e perseverança, do qual sempre foi injustamente excluída. Úrsula vem 

mostrar que esse contexto social, que elas foram privadas durante séculos, não passa de um 

preconceito e um apagamento ideológico que o homem insistiu, parasitariamente, em conservar 

como forma de se exaltar e ser, sempre, o centro de todas as importantes conquistas. As mulheres, 

ao romperem com determinadas fronteiras, mostraram que não somente poderiam ser iguais aos 

homens, nas inter-relações sociais, como também seriam, incontestavelmente, capazes de superá-

los. A situação abaixo mostra claramente esses apontamentos: 

 

Durante várias semanas José Arcadio Buendía se deixou vencer pela 

consternação, se ocupava como uma mãe da pequena Amaranta. 

Banhava e trocava de roupa, levava para ser amamentada quatro vezes ao 

dia e, até, cantava para ela à noite as canções que Úrsula nunca soube 

cantar86 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 46). 

 

Mesmo estando com uma idade avançada para os negócios da família, Úrsula ainda 

trabalha com a mesma disposição de quando era jovem e com mais disposição que qualquer pessoa 

de sua família (mais, inclusive, do que os homens). Ela mostra, abertamente, o quanto o antigo 

regime patriarcal foi injusto ao reprimir a participação da mulher como protagonista do espetáculo 

                                                 
85 No original: “La laboriosidad de Úrsula andaba a par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella 
mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en 
todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de los 
pollerines de olán”. 
86 No original: “Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación, se 
ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa, la llevaba a ser 
amamantada cuatro veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar”. 
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da vida social. Vemos, em Úrsula, uma mulher incansável e, por isso, invejável em tudo o que se 

dispõe a fazer. Ela é, acima de tudo, respeitada por todos. Nunca, no universo feminino, tomar 

decisões foi um ato tão acessível para a mulher. Elas não podiam, sequer, ultrapassar os limites do 

lar quanto mais reformá-lo.  

A reforma da casa, feita por Úrsula, é um gesto mais que empreendedor, mostrando seus 

recursos financeiros acumulados durante anos. É um gesto simbólico e, talvez, metafórico utilizado 

por García Márquez para mostrar que o interior da casa não é mais limite para a mulher 

contemporânea dos séculos XX e XXI, que o seu poder e a sua liberdade vão além das paredes que 

as prendiam e as impossibilitavam de ascender às atividades privilegiadas. García Marquez nos 

mostra esses pontos nodais na citação a seguir: 

 

Diante da insignificante indignação de Rebeca, que não pôde terminar o 

almoço, Úrsula celebrou a idéia de Amaranta e contribuiu com uma 

quantia considerável para que se apressassem os trabalhos. O padre 

Nicanor considerou que com outro auxílio como este a capela estaria 

pronta em três anos87 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 104). 

 

Sem Úrsula, aquela “família de loucos”, como ela mesma a nomeava, jamais voltou a ser a 

mesma. A presença de Úrsula e a forma como conduzia a família foram determinantes para que se a 

casta se prolongasse por sete gerações. Úrsula, quebrando mais uma vez o discurso do censo 

comum, que designa às mulheres o caráter de sexo frágil consegue, com muita luta, perseverança e 

superioridade provar que a força do ser humano não está no físico, nas condições biológicas. 

Mostrou que essas designações não passam de um jogo de poder ideologicamente marcado. 

 

A mulher dotada de voz e autoridade: questões de superioridade configuradas nas 
personagens femininas 

 

Quando José Arcadio Buendía pega as moedas de ouro de sua mulher, para seus 

experimentos sem importância, vemos o lado empreendedor de Úrsula. Percebemos, também, o 

quanto ele era nitidamente inferior a Úrsula para os negócios. Logo, desperdiçou uma grande 

chance de melhorar a vida a troco de futilidades. Mesmo assim, ela não interveio nas tolices do seu 

marido, pois não queria vê-lo atrapalhando seus planos para conduzir aquela família de loucos, 

posto que ele não conseguia. Ela sabia, como nos mostra o narrador, o quanto todos ainda iriam 

depender dela, e somente ela, com um nome forte que impressionava e, até mesmo, impõe respeito, 

saberia encontrar a saída de situações que seu marido deveria ajudar a resolver.  

                                                 
87 No original: “Ante la sorda indignación de Rebeca, que no pudo terminar el almuerzo, Úrsula celebró la 
idea de Amaranta y contribuyó con un aporte considerable para que se apresuraran los trabajos. El padre 
Nicanor consideró que con otro auxilio como ese el templo estaría listo en tres años”. 
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Em nenhum momento Úrsula se lamenta por estar com todo o peso da casa e dos 

negócios – que em tempos remotos fora cargo exclusivamente dos homens –, ao contrário, ela usa 

todo o seu poder e, num gesto de desabafo ou grito de liberdade, impõe toda a sua capacidade e 

autoridade sobre a sociedade de Macondo. É o que veremos na citação abaixo: 

 

Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre 

de moedas de ouro que seu pai havia acumulado em toda uma vida de 

privações, e que ela havia enterrado debaixo da cama esperando uma boa 

ocasião para investi-las88 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 11). 

 

“De empreendedor e limpo, José Arcadio Buendía se transformou em um homem de 

aspecto apático, descuidado no vestir, e com uma barba selvagem que Úrsula conseguia fazer, de 

forma trabalhosa, com uma faca de cozinha89” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 18-19). José 

Arcadio Buendía foi, portanto, ofuscado pela grande capacidade e objetividade de sua mulher, 

diante das ocupações profissionais e pessoais. O relacionamento pessoal de Úrsula e José Arcadio 

Buendía é retratado, pelo narrador, como forma de exaltar o quanto os papéis caminham para a 

mudança ao longo dos anos na sociedade, no que concerne à dependência ou à subordinação de um 

sexo (feminino) em relação ao outro (masculino). 

Nesta passagem, em que José Arcadio – filho de Úrsula e José Arcadio Buendía – fica 

sem jeito diante da presença de Pilar Ternera, percebemos que ele é submisso até no amor. Ele, 

assim como o pai, herdou a submissão à mulher, característica da sociedade moderna. Na verdade 

não seria totalmente uma herança, mas uma característica do período que é retratado pelo narrador, 

como representação desse novo olhar social. Quer dizer, a mulher ganhou tanto destaque e um 

espaço que lhe configura uma identidade própria, que para o universo masculino, em tempos 

anteriores, parecia impossível.  

A personagem feminina da vez, Pilar Ternera, descrita aqui como forma de reforçar o 

espaço e a emancipação merecida e conquistada com muitas lutas pelas mulheres, é narrada nesta 

cena, mesmo mantendo ligações com José Arcadio, como indiferente a sua presença. Ela nunca 

demonstrava nenhuma exaltação ao vê-lo. Era sempre alegre e agia com naturalidade, expressando 

muito controle sobre si e sobre suas emoções. José Arcadio, por outro lado, não se esforçava para 

dissimular a sua tensão diante de Pilar Ternera, tentava controlar a respiração e as batidas do 

coração para esconder o quanto era submisso a ela. Ele até entendia o porquê de muitos homens, 

diante dela, temerem a morte. Neste caso, temos outra inversão de papéis: a designação de sexo 

frágil se direciona ao sexo masculino.  

                                                 
88 No original: “Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro 
que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama 
en espera de una buena ocasión para invertirlas”. 
89 No original: “De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto 
holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penes con un 
cuchillo de cocina”. 
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Assim como Úrsula, Pilar Ternera era forte e consciente de sua capacidade invejável para 

agir nas mais diversas situações da sua vida social e pessoal. Da mesma forma, José Arcadio, assim 

como seu pai, tinha plena convicção das suas fragilidades e oscilações diante da mulher desejada. 

Vejamos essas questões na seguinte passagem: 

 

Mas quando ela entrava na casa, alegre, indiferente, feliz ele não tinha 

que fazer nenhum esforço para dissimular sua atenção, pois aquela 

mulher, cujo riso explosivo espantava as pombas, não tinha nada a ver 

com o poder invisível que o ensinava a suspirar e controlar as batidas do 

coração, e lhe havia permitido entender porque os homens quando a vê 

temem a morte90 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 39). 

 

A mulher é apresentada como sendo capaz de superar o homem e até realizar melhor que 

ele qualquer tarefa. Foi Úrsula quem descobriu a milagrosa rota que abriu caminho para a chegada 

de diversos povos e costumes em Macondo. Obviamente, Macondo não deixou de ser um povoado 

subdesenvolvido; contudo, as inovações ocorridas mudaram a forma como se relacionaram 

socialmente diversas pessoas. 

Na modernidade, a identificação dos sujeitos não se dá de forma aleatória, mas ela é 

construída e conquistada ao longo de todo um processo que visa à desconstrução de normas pré-

estabelecidas, no qual esses sujeitos participam ativamente das relações sócio-econômico-cultural de 

uma sociedade. 

Úrsula era quem organizava tudo naquela casa e solucionava a maioria dos problemas da 

família, disso não há mais dúvidas. Após sua viagem, José Arcadio Buendía, sem seus cuidados, 

deixa-se arrastar a um estado de delírio do qual não volta jamais. O delírio perpétuo de José Arcadio 

Buendía era só mais uma desgraça, ou talvez não fosse tão significante para se comparar a um caso 

tão grave; era mais uma anormalidade a que não foi dada tanta importância. O motivo de José 

Arcadio Buendía não ter sido o centro das preocupações reside no fato de ele ser, somente, uma 

sombra de Úrsula, uma sombra quase apagada, um ser anódino e quase irreconhecível perante a 

presença reluzente de sua mulher: 

 

Não voltou a comer. Não voltou a dormir. Sem a vigilância e os 

cuidados de Úrsula, se deixou arrastar pela sua imaginação até um estado 

de delírio perpétuo, do qual não voltaria a se recuperar. Passava a noite 

dando voltas no quarto, pensando em voz alta, buscando uma maneira 

de aplicar os princípios do pêndulo ao carro de bois, às riscas do arado, a 

                                                 
90 No original: “Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera él no tenía que hacer 
ningún esfuerzo para disimular su tención, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, 
no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia dentro y controlar los golpes del 
corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte”. 
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tudo o que fosse útil posto em movimento91 (GARCÍA-MÁRQUEZ, 

2007, p. 94). 

 

Em suma, o que sintetiza a igualdade de direitos, a superioridade e autoridade feminina 

ou a heterogeneidade de funções não delimitadas a homens e mulheres na sociedade atual aparece 

descrito, em Cien años de soledad, na citação abaixo: 

 

Com o tempo, foi ele quem fez os serviços na cozinha. Ao levantar-se, 

Fernanda encontrava o café da manhã servido, e só abandonava o quarto 

para pegar a comida que Aureliano deixava coberta, e que ela levava à 

mesa para comer, em toalhas de linho e entre candelabros, sentada em 

uma cabeceira, solitária, no extremo de quinze cadeiras vazias92 

(GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 408). 

 

Tendo Santa Sofía de la Piedad saído de casa, os afazeres domésticos ficaram para 

Fernanda, mas ela não sabia fazer, sequer, um café. Por isso, Aureliano teve que se encarregar de 

tais tarefas, ou seja, realizar uma função que antes só as mulheres faziam. Mais uma vez, 

observamos a inversão de papeis que caracteriza a possibilidade de haver uma divisão igualitária de 

funções na sociedade. Da mesma forma que José Arcadio Buendía se encarregou dos afazeres 

domésticos, quando Úrsula saiu de Macondo em busca de seu filho, essa função agora é exercida 

por Aureliano.  

García Márquez insiste em mostrar que na América Hispânica, assim como em muitos 

outros países e culturas na atualidade, não existem papéis preestabelecidos na sociedade para 

homens e mulheres, ambos podem exercer qualquer função de acordo com a sua competência, pois 

todos são livres para fazerem as escolhas que melhor se encaixem nos padrões e perfis de cada 

indivíduo. Vale ressaltar que esse processo de emancipação feminina, expresso em Úrsula, vem 

ocorrendo lenta e progressivamente ao longo dos anos.   

Podemos perceber, no final desta análise, que todo o esforço do legado patriarcal para 

impedir a mulher de ultrapassar o reduto doméstico foi em vão. Elas conseguiram e ainda buscam 

cada vez mais, através de muitas lutas, a liberdade que tanto merecem, tornando-se independentes e 

construindo uma pluralidade de identidades. Dessa forma, vendo triunfar seus valores, as mulheres, 

assim como Úrsula e as demais personagens citadas para reforçar esta análise, puderam exibir seu 

percuciente papel na sociedade e atuar com liberdade nas arenas dos destronados gladiadores 

                                                 
91 No original: “No volvió a comer. No volvió a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula se dejó 
arrastrar por su imaginación hasta un estado de delirio perpetuo del cual no volvería a recuperarse. Pasaba la 
noche dando vueltas en el cuarto, pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del 
péndulo a las carretas de bueyes, a las rayas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento”. 
92 No original: “Con el tiempo, fue él quien hizo los oficios de cocina. Al levantarse, Fernanda encontraba el 
desayuno servido, y solo volvía a abandonar el dormitorio para coger la comida que Aureliano le dejaba 
tapada el rescoldo, y que ella levaba a la mesa para comérsela en manteles de lino y entre candelabros, sentada 
en una cabecera solitaria al extremo de quince sillas vacías”.   
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masculinos, cuja apostasia do poder absoluto foi conquistada bravamente por estas destemidas 

guerreiras. 

 
Ponderações finais 

 
Conforme vimos, a construção da identidade feminina é, na verdade, um processo 

evolutivo que se constrói, lentamente, ao longo dos anos. A mulher dos séculos XVI e XVII era 

completamente submissa ao homem, era mantida em espaços estritamente delimitados, o que a 

impossibilitava de exercer qualquer função que ultrapassasse os limites do lar. A partir dos séculos 

XVIII e XIX, a mulher começa a ganhar espaço, a libertar-se do domínio patriarcal e a ganhar voz 

para se impor diante de determinados contextos sociais. Contudo, é a partir do século XX que ela 

passa a ser identificada e reconhecida como membro atuante, como protagonista em cenários que 

outrora foram, exclusivamente, permeados pelo universo masculino. 

Todos os conflitos sócio-histórico-culturais descritos ganharam corpo nas representações 

literárias, e, serviram de fomento para alguns escritores que não pouparam tinta e papal na 

configuração de suas obras e de seus personagens. É o caso de Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez, especificamente, na descrição da personagem Úrsula.  

Assim, referenciamos algumas questões iniciais sobre as teorias de Ferrer (1990), Josef 

(1986), Bauman (2005), Hall (2006), Alves (2003), Candido (2000, 2002), entre outras, que serviram 

de base para as análises. Logo, discutimos algumas questões sobre o romance hispano-americano e 

o real maravilhoso – estética do boom latino-americano. Foram apresentados alguns pontos 

referentes à identidade e o seu descentramento na sociedade atual e, em seguida, dissertamos sobre 

o ponto nodal desta pesquisa, a representação social da mulher na literatura hispano-americana 

contemporânea, mostrando todo um percurso na construção de sua identidade. 

Portanto, no romance estudado, mostramos como a identidade feminina aparece 

constituída neste espaço social da contemporaneidade e, consequentemente, na sociedade hispano-

americana no período da modernidade. Pudemos perceber, nas análises, o papel da mulher nesse 

contexto a partir da personagem Úrsula, uma figura moderna, livre do domínio patriarcal e 

essencialmente social, dona da própria voz. Contemplamos uma heróica mulher, cuja virtude a 

colocou entre os “grandes homens”. Obviamente, não há uma homogeneidade de liberdade e 

inserção de todas as mulheres nas sociedades, tampouco elas têm, todas, os mesmos direitos que os 

homens. E essa igualdade apresentada, também não pode ser vista como o encerramento do 

processo de lutas e conquistas, mas como o resultado de um processo que, cada vez mais, abre 

veredas e possibilidades para o caminho da verdadeira inclusão da mulher na sociedade.  

Por conseguinte, esperamos que este trabalho, ao abordar o tema da construção da 

identidade feminina na literatura hispano-americana, a partir da personagem Úrsula de Cien años de 

soledad, de Gabriel García Márquez, possa contribuir com outros trabalhos desenvolvidos nesta área, 

ampliando as discussões e contribuindo com o fazer científico. E, ainda, levando-se em 

consideração esse autor como campo fértil para o desenvolvimento de variados estudos, no âmbito 
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da literatura, pretendemos que esta pesquisa se inscreva como uma entre tantas possibilidades de 

abordagem do tema em questão e não objetiva realizar um fechamento da temática, mas, sobretudo, 

somar, num diálogo intertextual com outras produções. 
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