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(...) toda língua é estrangeira, na medida em que provoca em nós estranhamentos, 

e toda língua é materna, na medida em que nela nos inscrevemos, em que ela se faz 

ninho, lar, lugar de repouso e de aconchego; ou melhor, toda língua é materna e 

estrangeira ao mesmo tempo.  
(In: CORACINI, Maria José. A celebração do outro, 2007, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha  

Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz tamanha 
(Trecho da canção Força Estranha, de Caetano Veloso,  

lançada em julho de 1979, no disco Gal, de Gal Costa.  

Foi gravada por vários artistas, inclusive por seu compositor.)  

 

 

 

 
 
 
 



    
 

RESUMO 
 
SOUSA, G. N. Canción con todos? O jogo de forças no discurso 
pedagógico sobre a língua espanhola e a construção de relações de 
sentido. 2019, 323 f. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019.  

 
Com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) de linha 

francesa e na interface que estabelecemos com a Glotopolítica, este trabalho 

interroga características do discurso pedagógico (DP) sobre a língua espanhola 

(LE) na construção dos sentidos instalados na relação sujeito brasileiro/LE. 

Partindo da problematização sobre a recorrência da imagem de língua de 

cultura que circula e ganha força nos contextos de ensino-aprendizagem da LE, 

indagamos a forma como, no DP, essa imagem é construída e se torna 

dominante. Para tanto, nos valemos da análise de um corpus composto por 

atividades didáticas com canções - elaboradas por um grupo de professores 

atuantes em diversos níveis e âmbitos de ensino no Brasil – e um questionário 

com comentários sobre a aplicação dessas atividades. Cotejamos os 

resultados obtidos com atividades de um site espanhol (que disponibiliza 

material didático para professores e aprendizes) e com livros didáticos 

brasileiros. Considerando as especificidades das condições de produção 

relativas a cada tipo de material que analisamos, detectamos relações 

interdiscursivas que confirmam que o trabalho de orientação de sentidos 

disparado pelo DP se dá na contradição entre: (1) uma abordagem da LE que 

acaba por "coisificá-la" – pois tem como foco didático-pedagógico o plano 

gramatical da língua, como "forma esvaziada de sentido", e o plano lexical, que 

a coloca numa lógica unívoca "palavra-objeto do mundo" – e (2) outra 

abordagem que, a partir de diferentes formas de remissões, enfatiza os 

processos sócio-historicamente localizados, com especial atenção à 

recorrência de temáticas ligadas às ditaduras militares da América Latina. Esta 

forma de trabalho se dá como predominante nos materiais produzidos no Brasil 

e nos leva a associar tal regularidade à construção da imagem de língua de 



    
 

cultura. Detectamos, assim, duas formações discursivas em colisão no interior 

do DP sobre a LE: uma globalizante e a outra particularizante. Associamos o 

jogo de forças que as coloca em funcionamento, por um lado, aos efeitos das 

ideologias linguísticas forjadas na medida em que a LE é imbuída de um valor 

de mercado, e por outro, entendemos que o confronto se dá pela forma como 

diferentes acontecimentos em torno da história da LE no Brasil atualizam 

relações de sentido. Mobilizamos a noção de memória na AD para discutir 

sobre o entrelaçamento dessas relações e apontar movimentos no espaço de 

enunciação em que sujeitos e línguas (co)habitam. Em nossas conclusões, 

indicamos o papel da universidade nesse jogo de forças e discutimos como a 

LE se configura como uma dimensão da linguagem em que o "sujeito da 

resistência" emerge, e apontamos, por fim, como a canção exerce uma função 

específica na convocação desse sujeito. 

 

Palavras-chave: discurso pedagógico, material didático, canção, língua 

espanhola, memória, glotopolítica. 
 



    
 

ABSTRACT 
 
SOUSA, G. N.  Canción con todos? The power play in the pedagogical 
discourse about the Spanish language and the building of meaning 
relations. 2019, 323 f. Doctoral (Thesis) – Programa de Pós-graduação em 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019. 

 

Based on theoretical assumptions of French Discourse Analysis and on the 

interface that we establish with Glotopolytics, this work questions features of the 

pedagogical discourse about the Spanish language in the building of meanings 

regarding the Brazilian subject. From the problematization of the recurrence of 

the image of cultural language that strengthens in the teaching-learning 

contexts of the Spanish language, we question the ways in which this image is 

built and becomes dominant. To that end, we rely on the analysis of a corpus of 

learning activities with songs – selected by a group of teachers acting in diverse 

teaching levels and scopes in Brazil – and a questionnaire containing 

comments on the application of such activities. We have compared the results 

with the activities form a Spanish website which offers teaching materials to 

instructors and learners of Spanish and with two Brazilian schoolbooks. 

Considering the specificities of the production conditions of different analysed 

materials, we have found interdiscursive relations which confirm that the 

meaning-making orientation triggered by the pedagogical discourse occurs in 

the contradiction between: (1) an approach which objectifies the Spanish 

language – having its pedagogical focus on the grammatical level of the 

language, as if emptied of meaning, and the lexical level, which gives a single 

logics of “object-word in the world” – and (2) another approach, which 

emphasizes the socio-historically located processes, with special attention to 

the recurrence of topics linked to military dictatorships in Latin America in the 

Brazilian materials. The latter is predominant in the materials produced in Brazil 

and leads us to associate this orientation with the building of the image of 

cultural language. We have thus detected two conflicting discursive modes in 

the pedagogical discourse of the Spanish language: one globalizing and the 



    
 

other particularizing.  We associate the power play which put them in motion, on 

the one hand, to the effects of linguistic ideologies made as the Spanish 

language acquires market value, on the other, we understand that the 

confrontation occurs through the way different events in the history of Spanish 

language in Brazil modify the meaning relations. We mobilize the notion of 

memory in discourse analysis to argue the intertwining of these relations and 

point to movements in the enunciation space where subjects and languages 

(co)habit. In our conclusion, we indicate the role of the university in this power 

play and discuss how the Spanish language is laid out as a dimension of the 

language in which the “subject of resistance” emerges, and point at how songs 

plays a specific part in the summons of this subject. 

 

Keywords: pedagogical discourse, course materials, song, Spanish language, 

memory, glotopolytics. 

  



    
 

RESUMEN 
 
SOUSA, G. N. ¿Canción con todos? El juego de fuerzas en el discurso 
pedagógico sobre la lengua española y la construcción de relaciones de 
sentido. 2019, 323 f. Tesis (doctorado) – Programa de Pós-graduação em 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019.  

 

Tomando como base los aportes teóricos de la escuela francesa del Análisis 

del Discurso (AD) y la articulación que establecemos con la Glotopolítica, este 

trabajo investiga regularidades del discurso pedagógico (DP) sobre la lengua 

española (LE) en la construcción de los sentidos instalados en la relación 

sujeto brasileños/LE. Problematizando la recurrencia de una imagen de lengua 

de cultura que circula y gana fuerza en los contextos de enseñanza-aprendizaje 

de LE, indagamos la forma como, en el DP, esa imagen está construida y se 

vuelve dominante. Para ello, analizamos un corpus compuesto por actividades 

didácticas con canciones – elaboradas por un grupo de profesores actuantes 

en diversos niveles y ámbitos de enseñanza en Brasil – y por un cuestionario 

con comentarios sobre la aplicación de las mismas. Comparamos los 

resultados obtenidos con actividades de un sitio de internet español (que ofrece 

material didáctico para profesores y aprendices) y con libros didácticos 

brasileños. Considerando las especificidades de las condiciones de producción 

relativas a cada tipo de material, detectamos relaciones interdiscursivas que 

confirman que los sentidos producidos por el DP se dan en una contradicción 

entre: (1) un abordaje de la LE que acaba por "cosificarla" – pues tiene como 

enfoque didáctico-pedagógico el plan gramatical de la lengua, como "forma 

vaciada de sentido", y el plan léxico, que instala una lógica unívoca "palabra-

objeto del mundo" – y (2) otro abordaje que, considerando diferentes formas de 

remisiones, destaca los procesos socio-históricamente localizados, 

especialmente las temáticas relacionadas a las dictaduras militares de América 

Latina. Esta forma de trabajo se da predominantemente en los materiales 

producidos en Brasil y nos lleva a asociar tal regularidad a la construcción de 

una imagen de lengua de cultura. Así, detectamos dos formaciones discursivas 



    
 

en confronto en el interior del DP sobre la LE: una globalizante y la otra 

particularizante. Asociamos el juego de fuerzas que las pone en 

funcionamiento, por un lado, a los efectos de las ideologías lingüísticas 

producidas en la medida que la LE conlleva un valor de mercado, y por otro, al 

confronto que se da por el modo como diferentes hechos pertenecientes a la 

historia de la LE en Brasil actualizan relaciones de sentido. Tomamos la noción 

de memoria del AD para discutir el entrelazado de esas relaciones y señalar 

movimientos en el espacio de enunciación en el que sujetos y lenguas 

(co)habitan. En nuestras conclusiones, indicamos el papel de la universidad en 

ese juego de fuerzas, discutimos cómo la LE se configura como una dimensión 

del lenguaje en la que el "sujeto de la resistencia" emerge, y señalamos, por 

fin, cómo la canción actúa con una función específica en la interpelación de ese 

sujeto. 
 

Palabras clave: discurso pedagógico, material didáctico, canción, lengua 

española, memória, glotopolítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título desta tese tem, em partes, o objetivo de tocar uma lembrança, 

trazer à tona sentidos que se dão na relação entre determinadas canções e a 

própria língua em que se materializam, neste caso, a língua espanhola. Para 

alcançar este objetivo, precisamos garantir para o leitor, nesta introdução, que 

essa lembrança comece a ser acessada. Assim, é necessário dizer que 

Canción con todos, de autoria dos argentinos Armando Tejada Gómez e César 

Isella, é de 1969 e ficou conhecida pela voz da cantora Mercedes Sosa, 

também argentina. Essa canção exalta traços da natureza que caracteriza a 

América do Sul, como "sol de Alto Perú", "un verde Brasil", e ainda fala sobre 

uma forma de união que reforçaria um grito de liberdade para os povos dessa 

região: "Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un 

grito en la voz". Na década de 1970, essa canção se popularizou de tal maneira 

que chegou a ser declarada como "Hino da América Latina". Como 

mostraremos neste trabalho, Canción con todos faz farte do repertório de 

canções que marcam presença na sala de aula de espanhol - assim como sua 

intérprete. No entanto, com a interrogação que acrescentamos no título, 

acreditamos provocar no leitor brasileiro, tomado por essa lembrança, um certo 

estranhamento. A seguir, ao tentar indagar os motivos de tal sensação, 

introduzimos elementos fundamentais de nossa pesquisa e explicitamos ao 

leitor como tais elementos estão dispostos nas discussões que realizamos em 

cada capítulo desta tese. 

Ao percorrer as características do discurso pedagógico sobre a língua 

espanhola, observamos duas tendências que condensam os sentidos de forma 

contraditória. Uma delas se vincula a regularidades linguístico-discursivas que 

produzem o reconhecimento da língua como "instrumento de comunicação", 

"língua franca do mundo globalizado"; a outra revela uma insistente presença 

do local, e, portanto, do sócio-histórico, inscrito em enunciados como "en 

Argentina 'ônibus' es un colectivo", "para los pueblos Andinos la coca es una 

hoja sagrada porque...", "la pronunciación de la zeta puede variar..." etc. Em 

nossa pesquisa, essa última tendência aparece como mais recorrente e, assim, 

tende a demonstrar como o sujeito brasileiro é interpelado pelos sentidos que 

dão a essa língua uma imagem de língua de cultura, de uma memória que 
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inscreve a presença dos povos hispano-falantes na língua e a relaciona, 

imaginariamente, a diversos territórios. Essa dominância parece evidenciar 

também uma forma de resistência ao achatamento que a ideia de "língua 

franca" produz, na medida em que, ao ser uma "língua de todos" significa não 

ser língua de ninguém. Dessa forma, a interrogação que inserimos no título da 

canção pode provocar um "ruído" para esse leitor, pois tenta obstruir a 

convocação que encontramos como mais forte na orientação da construção 

dos sentidos, interrogando, assim, a própria subjetividade desse leitor (e 

também da pesquisadora: brasileira, professora de espanhol, apreciadora da 

canção como trilha sonora da vida). 

Nesta pesquisa tentamos dar visibilidade aos processos que funcionam 

de forma a instalar na memória tais relações de sentido e que são 

responsáveis pela inscrição do sujeito na linguagem – na relação 

sujeito/línguas que pode significar um "lar" e/ou "exílio", um "estranhar" e/ou 

"aninhar", como apontam as considerações que Coracini (2007) faz a partir de 

reflexões de Derrida, e que colocamos como epígrafe desta tese. Assim, ao 

analisar o discurso pedagógico sobre uma língua levamos em consideração 

que ele está constituído por uma discursividade – um funcionamento linguístico 

e uma materialidade histórica – que é reflexo de como as línguas e os sujeitos 

circulam pelo espaço de enunciação marcado politicamente, como observa 

Guimarães (2002), por confrontos, disputas, como um espaço de inclusão e 

exclusão (dos sujeitos, dos sentidos). Nosso percurso de pesquisa envolve 

observar como ações de diferentes âmbitos da sociedade (econômico, político, 

educacional, cultural etc.) intervêm na linguagem, mexendo, portanto, na 

cadeia de sentidos.  

Estamos indicando para o leitor que a discussão que empreendemos 

nesta pesquisa aponta marcas desses confrontos. No interior do discurso que 

analisamos, as contradições convocam os sujeitos e os sentidos e expõem o 

embate de um jogo de forças no qual encontramos uma dominância na 

produção de sentidos. Sem querer dar maiores detalhes do que tecemos em 

nossas análises e conclusões, mas adiantando uma explicação para o leitor 

(para minimizar tal sensação do estranhamento), podemos dizer que entre os 

processos sócio-historicamente localizados que identificamos vir à tona no 

discurso pedagógico sobre a língua espanhola, temáticas relativas às ditaduras 
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militares da América Latina se repetem de forma particular. Identificamos essa 

regularidade como um sintoma ligado a uma interdição do dizer, a processos 

de silenciamento capazes de convocar os sentidos/sujeitos "da resistência". 

Assim, acreditamos ser interessante o gesto que empreendemos ao abrir um 

diálogo entre o papel da canção como potencial espaço em que se tenta 

"driblar" a censura (especialmente, nas formas cifradas que a canção de 

protesto desenvolveu no Brasil, no período da ditadura militar) e sua função na 

produção de sentidos na relação brasileiro/língua espanhola. 

* 

Como forma de orientar o leitor, explicitamos a seguir como dividimos esta 

tese nos quatro capítulos que a compõem. 

No capítulo 1, a maior parte dos pressupostos teóricos que embasam 

nossa pesquisa estão articulados com a apresentação da problematização, dos 

objetivos e das hipóteses. Partimos, assim, da fundamentação teórica da 

Análise do Discurso (AD) de linha francesa e da interface que estabelecemos 

com a Glotopolítica para retomar os antecedentes de nossa pesquisa e propor 

uma perspectiva de análise que indaga as características do discurso 

pedagógico (DP) sobre a língua espanhola (LE). Com isso, nosso objetivo é  

buscar indícios que apontem com maior precisão regularidades discursivas que 

estabelecem relações de dominância de sentidos na relação sujeito 

brasileiro/LE. Discutimos com especial atenção sobre a forma como, na AD, se 

entende o processo de aquisição como inscrição do sujeito na ordem da língua 

(SERRANI, 1997, 1998; PAYER; CELADA, 2016) para que, com base nas 

condições de produção que articulam as formações imaginárias (PÊCHEUX, 

2014b [1969]; ORLANDI, 2003), possamos compreender como se dá o jogo de 

forças na produção dos sentidos.  A partir de Achard (1999), Pêcheux (1999) e 

Payer (2006) mobilizamos noções relativas à instância da memória e sua 

relação com as línguas, possibilitando refletir sobre o espaço de enunciação 

(GUIMARÃES, 2002) em que sujeitos e línguas (co)habitam e, assim, 

significam.  

No capítulo 2 apresentamos o corpus principal de trabalho, 

desenvolvemos sua análise e discutimos alguns dos resultados encontrados 

para explicar como seguimos com a construção da pesquisa. Detalhamos os 

procedimentos de coleta do corpus e também refletimos sobre o perfil dos 
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participantes, chegando, assim, a delimitar o alcance deste trabalho. 

Discutimos sobre as características da canção como produção cultural 

(VALVERDE, 2008; DÍAZ, 2009, 2013) e sobre sua utilização como material 

didático no processo de ensino-aprendizagem da LE (CABRAL, 2014). Para a 

análise desses materiais e dos questionários, fizemos duas etapas de leitura 

que nos ajudaram a estabelecer regularidades discursivas e propor um eixo de 

concentração do trabalho de orientação de sentidos em que identificamos uma 

contradição. Assim como a imagem de língua de cultura é a que ganha peso, 

nossa análise mostrou que o trabalho de orientação de sentidos ligados a 

processos sócio-historicamente localizados é o mais recorrente e, além disso, 

entre as temáticas evocadas, detectamos a recorrência daquelas vinculadas às 

ditaduras latino-americanas.  

O capítulo 3 é especialmente significativo pois utilizamos outros materiais 

didáticos para cotejar os resultados obtidos na análise do corpus, expandi-los e 

avançar nas conclusões sobre as características do DP sobre a LE. Indagamos 

as atividades com canções de um site espanhol que disponibiliza materiais 

didáticos para professores e alunos, e as atividades de dois livros didáticos 

(LD), observando que eles fazem parte das obras selecionadas no Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e são mencionados pelos docentes que 

participaram da pesquisa que gerou o corpus analisado no capítulo anterior. 

Considerando as especificidades de suas condições de produção, pudemos 

confirmar a existência do eixo que designamos no capítulo 2 e identificamos 

que a recorrência de determinadas abordagens incide na dominância dos 

sentidos em cada tipo de material. Com esses resultados pudemos propor a 

hipótese de haver um movimento de colisão de duas formações discursivas 

(FD) existentes no interior do DP sobre a LE. Além disso, esse cotejamento 

deixou mais clara a forma como as temáticas sobre as ditaduras aparece nesse 

discurso. A partir daí, lançamos uma interpretação sobre o ponto de 

convergência de sentidos (ou da falta deles) que vêm à tona fazendo emergir o 

que denominaremos como "sujeito da resistência". 

Tendo feito as análises do funcionamento linguístico-discursivo, nos 

lançamos, no capítulo 4, a um percurso pela materialidade histórica que 

acreditamos sustentar as características da relação que indagamos e dos efeitos 

de sentido que fomos apontando. A partir da perspectiva da Glotopolítica, 
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analisamos como ideologias linguísticas ligadas à "gestão" da LE constroem 

imagens que lhe dão um caráter de "língua franca". No que se refere à história 

da LE no Brasil, apontamos alguns fatos que acreditamos incidir no jogo de 

forças entre as duas FDs que designamos (como a instalação do Mercosul e a 

entrada de empresas espanholas na América Latina e a mudança de status da 

LE, a sanção da lei 11.161/05 e a tensão entre Mercado e Estado na gestão da 

implantação da LE nas escolas brasileiras, a publicação das Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio e o estabelecimento de procedimentos ligados 

ao PNLD e à produção de LDs, entre outros). Por fim, indagamos sobre como a 

memória construída sobre determinados momentos da história do brasileiro, 

decorrentes dos processos de inscrição dos acontecimentos (do dizer e do 

silenciar), contribuem para a construção de determinados efeitos de sentido 

presentes na relação brasileiro/LE. Para tanto, apontamos o papel da canção e a 

forma como ela toca essa subjetividade.   
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CAPÍTULO 1 – Questões, objetivos e fundamentação teórica: os 

caminhos que sustentam os gestos de interpretação 
da pesquisa 

 

1.1. Introdução 

Neste capítulo apresentaremos nosso objeto de estudo, caracterizando-o 

e delimitando-o de acordo com os pressupostos teóricos aos quais nos filiamos 

e a problematização, os objetivos e a hipótese que desenvolvemos. Dessa 

forma, começaremos por apresentar o ponto de partida da problematização e 

as questões da pesquisa que contextualizamos no âmbito da glotopolítica, da 

Análise do Discurso e do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras no 

Brasil – com o foco na língua espanhola. Depois, apresentaremos os objetivos 

propostos e mobilizaremos os conceitos e reflexões que direcionaram o 

desenvolvimento deste trabalho para, enfim, apresentar as hipóteses que 

elaboramos.  
 

1.2. Questões da pesquisa  

1.2.1. Ponto de partida - Questões germinais  

O lugar que ocupamos como professores de línguas em sala de aula vai 

fazendo com que tenhamos certas expectativas, com que esperemos 

determinadas ações e reações de nossos alunos. Essas expectativas 

costumam ser geradas a partir de nossa formação inicial e, ao longo do tempo, 

se transformam e se fortalecem de acordo com as experiências que vivemos e 

com a formação que continuamos a desenvolver e partilhar. Desse cruzamento 

de formação e vivência brotaram as questões de partida de nossa pesquisa. 

Elas foram desenvolvidas – até certo ponto – no mestrado (SOUSA, 2007)  e 

estamos entendendo-as como questões germinais. Assim, nesta seção, 

retomaremos nosso trabalho para expô-las brevemente como uma forma de 

buscar os antecedentes que disparam a presente pesquisa.  

Naquele momento – quando a lei 11.161/05 acabava de ser promulgada – 

analisamos projeções imaginárias que circulam de forma espontânea entre os 

aprendizes da língua inglesa (LI) e da língua espanhola (LE): projeções sobre 
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as línguas ("é bonita", "é dura"), sobre aprender línguas ("é fácil", "é um 

sofrimento"), sobre a circulação dessas línguas no mundo em relação às 

práticas sociais ("é fundamental", "pode abrir muitas portas")1. Trabalhamos 

com os comentários decorrentes dessas projeções a partir de estímulos 

promovidos por questionários. Entre as conclusões mais relevantes, chegamos 

à formulação de uma metáfora sobre a imagem da LI e da LE: para os 

aprendizes que fizeram parte da pesquisa o inglês é visto como uma língua 

de negócios e o espanhol como uma língua de cultura. Na verdade, 

segundo o que eles expressaram nos questionários, a LE também ocupa o 
status de 2a língua de negócios, mas essa imagem perde força ao longo 
do tempo de aprendizagem e a metáfora de cultura prevalece2.  

Formulamos tais metáforas a partir do que interpretamos como uma 

densidade que os sentidos adquirem em certos lugares do fio discursivo, nos 

processos metonímicos que eram explicitados nos comentários elaborados nas 

respostas a perguntas como: "O que é saber bem espanhol, na sua opinião?", 

"O que é 'aprender inglês' para você de forma geral?", "Como você 

caracterizaria o espanhol?", "Como você caracterizaria o inglês?", entre outras. 

No caso da LI, a metáfora de língua de negócios se mostrou, por 

exemplo, na análise de enunciados como: "Uma língua dominante (mundial)", 

"O inglês é a língua que predomina no mercado comercial. Sem ele, é 

impossível conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho", "Uma 

língua universal, basicamente obrigatória em todos os sentidos, se chegamos 

em qualquer país, e não sabemos falar seu idioma, chama o inglês que ele te 

salva" (id., p. 34). Entendemos que os processos metonímicos concentram uma 

imagem da LI como a língua estrangeira "de comunicação" e "de maior 

importância" no "mundo globalizado". No entanto, ao analisar os enunciados e 

as condições de produção que estabelecem a forma como se constrói a 

                                                           
1 As discussões que desenvolvemos nesta tese refletem muitos dos desdobramentos 
decorridos da sanção dessa lei. No entanto, não podemos deixar de mencionar que ela foi 
revogada em 16 de fevereiro de 2017, como uma das medidas de um pacote de reformas do 
ensino médio estabelecido pela Lei 13.415/17. Pela proximidade de seu acontecimento e por 
não caber no fluxo de análise que determinamos, não pudemos dimensionar aqui seus 
impactos, porém, seguramente, eles estarão presentes em debates futuros.  
2 Todos os aprendizes cursavam o ensino superior: havia grupos de alunos de Letras/Inglês e 
de Letras/Espanhol de uma instituição pública e grupos de alunos de Secretariado Executivo 
Bilingue (Inglês e Espanhol) de uma instituição particular. Em diversos momentos citaremos 
essa pesquisa no intuito de recuperar suas limitações e explicitar os avanços aos quais 
acreditamos chegar com esta tese. 
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relação entre aprendiz/LI, vimos que, ainda que enunciando uma certa 

obrigatoriedade de "dominar o inglês", os aprendizes brasileiros se mostravam 

distantes de realizar tal empreendimento. Nosso esforço foi, então, no sentido 

de analisar os traços dessa relação como uma relação fundante, na medida 

em que entendemos que ela funda uma forma de vínculo com uma língua 

estrangeira (no caso, a LI  é a língua estrangeira mais presente na estrutura de 

ensino formal no Brasil: desde o 5o. ano do ensino fundamental II até o 3o, do 

ensino médio, essa é a língua de maior presença na escola)3. Assim, 

primeiramente, tratamos de buscar aspectos da situação glotopolítica dessa 

língua, ou seja, a partir de reflexões sobre o Basic English (OGDEN, 1937), e o 

Word English (RAJAGOPALAN, 2005) como projetos de redução e expansão 

da LI no mundo, compreendemos que se tratava de uma língua forjada para 

servir de "língua franca"; depois, analisamos como a escola trabalha essa LI, 

ou seja, vimos que a construção dessa relação fundante se dá pela forma 

como o funcionamento da escola atravessa o saber (d)essa língua, de como os 

saberes são trabalhados na escola, de como uma língua estrangeira (na 

especificidade que apontamos sobre a LI) é objeto de ensino na escola4. 

Concluímos que dessa relação sujeito/língua o aprendiz brasileiro se vê 

excluído por não "dominar a língua" que estudou durante 7 anos da vida 

escolar.   

Com relação à LE, a metáfora da 2a língua de negócios surge pelo que 

relacionamos aos acontecimentos que dão novo status a essa língua a partir 

dos anos 1990 – principalmente com a nova configuração político-econômica 

derivada do Tratado do Mercosul e da entrada das empresas espanholas no  

mercado latino-americano (cf. CELADA, 2002): os sujeitos se mostram 

interpelados pela ideologia que circula na sociedade em que vivem, em que a 

ideia de "língua franca", "língua de comunicação", de instrumento de 

                                                           
3 Reforçamos aqui que, no capítulo 4, retomaremos as discussões que envolvem a legislação 
sobre as línguas estrangeiras na escola brasileira. 
4 Entre outros pesquisadores nos quais nos apoiamos para fazer as análises e chegar às 
conclusões às quais chegamos gostaríamos de destacar aqui, por um lado, as considerações 
de Revuz (1998) - que trabalha a ideia de que a LI como "o veículo inevitável de comunicação 
internacional" (id., p. 228), dirige a forma de organizar o mundo a partir de uma 
homogeneização, instaurando a ideia do mesmo como facilitador desse funcionamento;  e, por 
outro, as reflexões de Orlandi (1998) - que trabalhou a forma como se constitui a "identidade 
linguística escolar" a partir da análise de como os saberes com relação à língua portuguesa 
são "escolarizados" no Brasil. Voltaremos a essas duas reflexões em outros momentos desta 
tese. 
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comunicação usado para interagir no atual momento histórico – que é regido 

pela "globalização", ou melhor, pelo funcionamento do que Guattari (1981) 

chama de Capitalismo Mundial Integrado – tem força para impulsionar essa 

metáfora. Nesse sentido, para o aprendiz brasileiro, tanto a LI quanto a LE 

estariam servindo às necessidades impostas para o sujeito da 

contemporaneidade que, de acordo com as reflexões de Payer (2005), 

responde a uma demanda do Mercado no que se refere a uma certa 

performance nas línguas: é preciso dominá-las para entrar nesse espaço – o 

do Mercado – e obter o "sucesso" (cf. id.). Reconhecemos essa força nos 

sentidos condensados em enunciados como: "O Espanhol é importante em 

todas as áreas profissionais, é um diferencial", "Língua importante para os 

brasileiros devido ao contexto geopolítico da América Latina".  

Mas, como dissemos, constatamos que, no caso da LE, essa imagem 
perde força ao longo do processo de ensino-aprendizagem – 
diferentemente do que acontece com a LI – e, num movimento de sentido e, 

portanto, de sujeito, irrompe a força que estabiliza a designação dessa língua 

como língua de cultura. Vejamos os exemplos que selecionamos e que 

apontam essa passagem nos comentários dos aprendizes que tinham mais 

tempo de contato de aprendizagem formal da LE: "O espanhol é uma língua 

que abrange a maior parte da América. É importante dominá-la, atualmente, 

pois os países deste continente estão cada vez mais relacionando-se entre si. 

A economia cresce. Um avanço da globalização do mercado, da cultura", 

(Respondendo à questão "O que é saber bem espanhol?") "Saber espanhol é 

mais que aprender a gramática dessa língua, pois envolve (para quem 

realmente se interessa) o conhecimento das culturas dos países hispano-

hablantes, suas características, peculiaridades, etc. Ou seja, é um saber que 

não se restringe somente ao conhecimento lingüístico", "Particularmente é a 

minha segunda língua. Permite outra visão de mundo, novas idéias, uma 

literatura 'nova' e rica, além de ser uma língua essencial dentro do mercado de 

trabalho atual"5. 

Com a pesquisa de mestrado chegamos a concluir sobre alguns aspectos 

que caracterizam o sujeito brasileiro entre (as) línguas (LI e LE), buscando 

                                                           
5 Recuperamos os enunciados dos participantes da pesquisa sem nenhum tipo de ajuste 
ortográfico. 
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traços da relação que constitui com cada uma delas. No entanto, nosso foco foi 

entender que, enquanto com a LI se dava uma relação fundante, na qual o 

aprendiz se mostrava mais interpelado pelos sentidos convocados pelo 

Mercado, na relação travada com a LE, por sua vez, se dava outro peso de 

sentido, evidenciando, assim, um processo de identificação, de assujeitamento, 

também diferente. Entendemos que essa metáfora de língua de cultura abriga 

sentidos bastante complexos que não foram objetos de estudo naquela 

ocasião. A partir dessa constatação, nos questionamos, agora com o foco 

nesses sentidos, sobre o que estaria em jogo no que entendemos como língua 

de cultura, na metáfora que designamos6, lembrando que ela surge como 

imagem dominante no percurso do processo de ensino-aprendizagem formal 

da LE no Brasil. Assim, entendendo o trabalho que realizamos e expusemos 

brevemente aqui como germinal, passamos às questões da atual pesquisa.  
 

1.2.2. Novos questionamentos: em torno do discurso pedagógico sobre a 
língua espanhola 

A partir do que expusemos anteriormente como uma forma de disparar o 

problema com o qual queremos lidar, dividimos as novas questões que 

desenvolvemos nesta pesquisa em dois grupos:  

 

1. Visto que a imagem de 2a língua de negócios perde força para a 

imagem de língua de cultura ao longo da exposição e contato com a LE no 

âmbito do ensino formal, nos perguntamos: há algo nas orientações das 

atividades propostas (no discurso pedagógico sobre a LE, nas amostras de 

língua e comentários sobre sua circulação) que favoreça que os aprendizes se 

desloquem de uma imagem para outra? Que elementos/regularidades 

presentes no percurso de ensino-aprendizagem seriam capazes de promover 

esse deslocamento no caso da LE? Como se caracteriza essa discursividade 

que envolve simultaneamente o funcionamento da língua e o discurso 

pedagógico sobre a LE no contexto de ensino formal no Brasil? Haveria outras 

imagens sobre objetos discursivos adjacentes (os povos falantes da LE e o 

funcionamento dessas sociedades em relação ao Brasil) que poderiam 
                                                           

6 Focalizaremos a noção de cultura com a que estamos trabalhando na seção 4.4., de acordo 
com os pesquisadores que a desenvolveram na AD. 
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favorecer esse deslocamento? 
 

2. Uma vez que entendemos esse movimento como uma ruptura, uma 

resistência à interpelação exercida por determinada ideologia – a do "mundo 

globalizado" – a que outra forma de interpelação esse aprendiz está 

respondendo? Em que medida o que procuramos em torno das questões 

elaboradas em 1 nos direciona a outras formações discursivas (ideológicas) 

capazes de capturar sujeitos e produzir sentidos, mudando o peso da imagem 

da LE, incidindo, assim, na dominância dos sentidos?  

 

Ainda retomando a pesquisa da qual partimos para chegarmos a formular 

as novas questões que acabamos de explicitar, é importante dizer que, naquele 

momento, consideramos os comentários dos alunos como glosas, comentários 

à margem do processo, como um efeito de distanciamento. Dessa forma, 

queremos ressaltar que tal pesquisa se desenvolveu em torno do "lugar de 

aluno", considerando, nas condições de produção dos enunciados, esse lugar 

de produção de sentido. Percebemos que esse lugar favorecia a enunciação 

sobre as línguas pois o aprendiz está, ao mesmo tempo, em contato com a 

materialidade da língua, com o discurso pedagógico, com o discurso 

metalinguístico e com os comentários que a própria situação de ensino propicia 

tendo em vista seus vários participantes. 

Pois bem, na tentativa de alcançar a compreensão dos sentidos da língua 

de cultura – aos quais não pudemos chegar em 2007 –, estamos realizando um 

movimento de mudança de perspectiva: estamos nos direcionando ao "lugar de 

professor". Acreditamos que, ao fazer esse movimento, ampliaremos nosso 

olhar na tentativa de abarcar mais características desse complexo processo 

que é o de ensinar-aprender-adquirir uma língua estrangeira – compreendendo 

que desse processo acredita-se alcançar a inscrição do sujeito na língua – 

conforme discutiremos mais adiante. Se em 2007 colocamos o foco das 

análises na perspectiva do aprendiz, abrindo um caminho de pesquisa, agora, 

a partir da ampliação desse foco para a perspectiva do professor, pretendemos 

chegar a uma maior profundidade de análise que nos permitirá reconhecer 

melhor as tramas da constituição da relação sujeito brasileiro/LE. Dessa forma, 

já estamos entrando nos objetivos da pesquisa, que formularemos mais 
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detalhadamente no seguinte item.  
 

1.3. Objetivos da pesquisa 

Nosso objetivo geral é, portanto, rastrear, nos comentários produzidos por 

professores, enunciados que se referem a decisões didático-pedagógicas – 

sem que entremos especificamente no campo da didática e da metodologia de 

ensino de línguas. Queremos indagar como vão se delineando imagens e 

conceitualizações sobre a LE, a forma como ela significa para o brasileiro e 

como esses delineamentos caracterizam o discurso pedagógico sobre a LE, 

tendo como figura central a canção (um objeto simbólico com nítido potencial a 

que se relacione a alguns aspectos entendidos como "culturais") no contexto 

de ensino-aprendizagem. 

Sem que entremos nos detalhes sobre o nosso corpus – pois o capítulo 2 

será dedicado a ele – é preciso dizer que esse está constituído por propostas 
de atividades com canções elaboradas por professores de LE no Brasil e 
um questionário com perguntas sobre a aplicação dessas atividades em 
sala de aula, abordando a motivação e os objetivos envolvidos na escolha 
da canção e na elaboração desse material didático7. Tendo explicitado 

brevemente nosso material de análise, primeiramente, apontaremos objetivos 

ligados à análise dessas propostas e dos comentários que os professores 

fazem sobre tais atividades. Assim, para desenvolver as questões do primeiro 

grupo (as quais escrevemos na seção anterior), elaboramos os seguintes 

objetivos: 

- compreender como as motivações do trabalho com a canção se 

vinculam com as atividades efetivamente propostas; 

- compreender como a recorrência do trabalho com temas relativos a 

processos ligados a uma coletividade (povos, culturas, regiões, nações etc.) 

aliada à diversidade das variedades da LE levadas à sala de aula (ou apenas, 

enunciada nas aulas) evidencia efeitos de sentido sobre a LE construídos a 

partir de processos sócio-historicamente localizados;   

- reconhecer os elementos que caracterizam o discurso pedagógico sobre 

                                                           
7 Mais adiante, nas seções 4.1 deste capítulo e ao longo dos capítulos 2 e 3, nos 
aprofundaremos nas características do discurso pedagógico e do material didático como 
corpus escolhido para alcançarmos os objetivos que estamos traçando. 
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a LE no ensino formal e que se dão tanto nos comentários sobre a língua 

quanto na sua materialidade em funcionamento a partir da amostra de nosso 

corpus; 

- analisar a forma como se dá a relação contraditória com a LE que ora é 

trabalhada como "forma esvaziada de sentido", ora é trabalhada de forma a 

evidenciar/trazer à tona sua historicidade. 

Ao tomar contato com nosso corpus e tecer as primeiras análises, alguns 

desses objetivos foram sendo reformulados8. Assim, ampliando o alcance da 

pesquisa que nos propusemos, numa segunda etapa, e respondendo o 

segundo grupo de questionamentos que nos colocamos, os objetivos estão 

ligados à compreensão das relações que se estabelecem (ou se fortalecem) na 

medida em que os sentidos da LE são trabalhados evidenciando 

particularidades de sua heterogeneidade constitutiva, de sua historicidade, 

concentrando o trabalho de significação em determinadas regiões de sentido. 

Pretendemos acessar as condições de produção para compreender como 

determinadas formações discursivas se instalam no discurso pedagógico sobre 

a LE e, mais objetivamente, compreender o que faz com que uma delas ganhe 

mais peso no processo de ensino-aprendizagem formal. Trata-se, pois, de: 

- reconhecer as regularidades da discursividade que analisamos na 

primeira etapa e suas relações interdiscursivas, fazendo um cotejamento com 

outros materiais didáticos (livros e sites de internet); 

- entender como a memória discursiva aponta para ideologias que 

capturam o sujeito brasileiro e são responsáveis por um deslocamento que 

interpretamos, previamente, como um efeito de resistência frente à interpelação 

de traços ideológicos dominantes na sociedade, ao mesmo tempo que esse 

sujeito (re)significa determinados sentidos que foram interditados. 

Ainda que tenhamos deixado aqui pistas sobre nossas hipóteses, 

mobilizaremos, primeiro, nosso referencial teórico para então, na seção 1. 5, 

abordá-las com mais precisão. 
 

                                                           
8 Esse procedimento ficará mais claro ao longo do capítulo 2 em que apresentamos a 
metodologia de trabalho que foi sendo articulada conforme a análise foi apontando possíveis 
direções de abordagem dos objetos de pesquisa. 
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1.4. Entre a Análise do Discurso e a Glotopolítica: pensando a LE na sala 
de aula sob essa interface9  

Como foi antecipado, na apresentação de nosso texto, e manifestado nos 

gestos de interpretação que desenvolvemos para construir as reflexões das 

seções anteriores, ao nos filiarmos aos pressupostos teóricos da Análise do 

Discurso de linha francesa (AD) – desenvolvida a partir dos anos 60 na França 

por Michel Pêcheux e difundida no Brasil por Eni Orlandi, entre outros 

pesquisadores – estamos lançando nosso olhar para o discurso ancorando-nos 

no cruzamento entre os estudos da Linguística, da Psicanálise e da História e 

Sociedade. Na AD concebe-se a língua como materialidade do discurso que, 

por sua vez, é concebido como efeito de sentido entre interlocutores. É, 

portanto, na língua que se rastreiam os sujeitos (os modos de se fazer sujeito), 

em posições sócio-historicamente construídas. Por isso, o analista (nós), num 

gesto de interpretação disparado pela perspectiva discursiva (cf. ORLANDI, 

1996, 2003), tem que lançar seu olhar sobre a língua como forma de acesso ao 

sujeito. Revela-se nessa concepção o funcionamento do discurso, no qual 

inconsciente e história não são exteriores à língua, não estão separados dela. 

Nas palavras de Pêcheux (1998 [1982]): 
Porém – salvo se for considerada a funcionalidade bissocial 
como um fato universalmente realizado – é imperioso 
reconhecer que toda a língua natural é também, e antes de 
tudo, a condição de existência de universos discursivos não 
estabilizados logicamente, próprios ao espaço sócio-histórico 
dos rituais ideológicos, discursivos, filosóficos, enunciados 
políticos, expressão cultural e estética. Nessa segunda 
categoria de universos discursivos, a ambiguidade e o 
equívoco constituem um fato estrutural incontornável (...). (id., 
p. 50). 

 

A forma como os sujeitos inseridos em diferentes sociedades expressam 

sua relação com o mundo através da linguagem traduz a complexidade de tais 

universos. Nessa perspectiva teórica não há como separar o cultural do 

linguístico, e nenhum dos dois do funcionamento da sociedade: "Se em línguas 

distintas diferentes discursos são produzidos é porque essas línguas possuem 
                                                           

9 Utilizamos esse termo apoiando-nos na relação que fizemos com a forma como Ferreira 
(2010) vai demarcando o campo de atuação da AD, explorando sua interface com a 
Linguística, a Psicanálise e o materialismo histórico e, assim, designando-a como um 
dispositivo que vai construindo seu objeto teórico e estabelecendo seus procedimentos 
analíticos nessa relação de imbricações. 
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uma forma distinta de historicizar-se, produzindo sentidos também de forma 

diversa" (DE NARDI, 2007, p. 42)10.  

Essa é uma das questões centrais no âmbito do ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras, na problemática que trazemos à tona: ao ensinar e 

aprender uma língua estrangeira, o lugar da cultura, os sentidos da cultura, a 

própria existência da cultura em relação à língua são questões sempre à 

espreita. 

Nesse sentido, assim como anunciado, também vinculamos a 

problemática que trazemos para esta pesquisa a uma visão própria da 

Glotopolítica uma vez que tal campo teórico considera "(...) intervenciones en el 

espacio del lenguaje y las ideologías lingüísticas asociadas con ellas como 

expresiones de procesos económicos, sociales y políticos sobre los que, 

además, dialécticamente actúan" (ARNOUX; BEIN, 2015, p. 13). Tratando, 

pois, o material didático como um forte componente em nossas análises, 

entendemos, assim como os autores anteriormente citados, que  
(...) la enseñanza de lenguas se vincula con orientaciones o 
decisiones políticas que van de la mano de la construcción de 
identidades. Incluso la elaboración de instrumentos lingüísticos 
destinados fundamentalmente a aquélla, como gramáticas, 
libros de texto, diccionarios, retóricas u otros textos semejantes 
que regulen la discursividad oral o escrita, pueden ser 
considerados desde una perspectiva glotopolítica. (id., p. 15) 
 

Nesta seção e nas suas subseções discorremos, portanto, sobre alguns 

dos conceitos teóricos mais relevantes, mobilizando-os para chegar a expor as 

hipóteses que formulamos em nossa pesquisa11. Salientamos, pois, que não 

pretendemos saturar as reflexões sobre os conceitos aqui mobilizados, 

podendo, assim, retomar (e até mesmo expandir) essas reflexões nos capítulos 

seguintes. 

De acordo com os objetivos que traçamos e com o giro de perspectiva 

que estamos fazendo, é preciso dizer que, de certa forma, nos vemos diante da 

mesma cena enunciativa (GUIMARÃES, 2002) que apresentamos em 2007. No 

entanto, esse giro redireciona o foco para o professor e, assim, ele se torna o 

locutor da cena. Caracterizar o seu lugar enunciativo significa desvelar outros 
                                                           

10 Além de De Nardi, destacamos os trabalhos de Serrani (2005, 2014) e Souza Jr. (2016) que 
discutem "a cultura" como componente do currículo no ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras, a partir da AD e dos Estudos Culturais. 
11 Partimos também das bases teóricas desenvolvidas por Calvet (2002, 2007).  
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elementos do processo, os quais nos possibilitarão vislumbrar acontecimentos 

que podem colaborar para que tenhamos uma maior consciência sobre as 

condições de produção que conduzem os sujeitos a determinados sentidos e 

não a outros12.  

Ao analisar o corpus que delimitamos, acreditamos estar diante não 

somente de intervenções vinculadas às políticas linguísticas – tanto as 

nacionais, quanto as internacionais – que incidem sobre a LE, mas também de 

formas de funcionamento da sociedade contemporânea que se mostram em 

como os sujeitos são interpelados a (se)significar. Assim, mobilizamos as 

reflexões do campo da Glotopolítica, uma vez que, em sua gênese, se entende 

sua extensão de análise sobre "la acción de gestión de la interacción lingüística 

en la que interviene la sociedad" (MARCELLESI; GUESPIN, apud ARNOUX, 

2000). Tal perspectiva de análise atravessa o objeto de nossa pesquisa e nos 

leva a pensar em como conflitos e contradições se instalam no interior do 

interdiscurso. Mobilizaremos também estudos dos pesquisadores dessa área 

com o objetivo de encontrar os ecos que, no discurso, constituem a dominância 

de determinados sentidos em relação a outros13. Estamos afirmando, assim, 

que, para responder à inquietante questão formulada pela AD: "por que somos 

mais afetados por certos sentidos e não por outros?"14, precisamos tomar 

contato com a forma como os acontecimentos direcionam os sentidos na 

medida em que constituem uma memória capaz de produzir, delimitar, 

caracterizar um objeto do discurso, a forma como são postos na cena 

enunciativa, ao mesmo tempo em que a fazem emergir a partir de uma 

materialidade linguística e histórica.  

Comecemos, pois, nosso percurso teórico-metodológico caracterizando 

as especificidades do locutor da cena que abriga nosso corpus.  
 

                                                           
12 Visto que mobilizaremos o conceito de cena enunciativa em diversos momentos de nosso 
texto, esclarecemos que tal cena se caracteriza "por constituir modos específicos de acesso à 
palavra dadas as relações entre as figuras da enunciação e as formas linguísticas" 
(GUIMARÃES, 2002, p. 23). Sendo "um espaço particularizado por uma deontologia específica 
de distribuição de lugares de enunciação no acontecimento" (ibid.), destacamos nossa busca 
em analisar as configurações específicas dos lugares dos locutores-professores no discurso 
pedagógico sobre a LE - entendendo que esses lugares são "constituídos por dizeres e não 
pessoas donas de seu dizer" (ibid.).    
13 Como esclareceremos no final deste capítulo, abordaremos as relações com maior 
incidência do campo da glotopolítica no capítulo 4 desta tese. 
14 Orlandi, 2003, p. 34. 



   34 
 

1.4.1.  O "discurso sobre" e o "discurso pedagógico" 

Com o objetivo de caracterizar esse novo lugar de onde parte nossa 

análise (o de professor) tomaremos as reflexões sobre os efeitos do discurso 

sobre (ORLANDI, 2005 [1990]; MARIANI, 1998) e do discurso pedagógico 

(ORLANDI, 2001a [1983]) para situá-las nas condições de produção e na 

memória discursiva que marcam o contexto de ensino e de aprendizagem da 

LE no Brasil. Tomaremos também as reflexões de Payer e Celada (2011, 2016) 

que, ao redirecionar questões que envolvem o ensino-aprendizagem de 

línguas, as posicionam não no âmbito da didática das línguas, mas sim, sendo 

próprias de processos de identificação e subjetivação – deixando explícita a 

forma como a perspectiva da AD vem se solidificando em diversos trabalhos de 

pesquisadores brasileiros15.        

Um dos objetivos que apontamos em nosso trabalho se refere à tentativa 

de caracterizar o discurso pedagógico sobre a LE. Trata-se de rastrear naquilo 

que se diz, a partir do lugar de professor, sobre a LE e sobre as formas como 

ela significa no discurso sobre objetos adjacentes (como seus falantes, a 

história desses falantes e da forma como significam a partir dela), analisando, 

mais especificamente, como a canção é trabalhada como um objeto simbólico 

inserido no material didático – discussões que desenvolveremos no capítulo 2.  

Para tanto, tomamos as reflexões de Orlandi que, em seu livro Terra à 

vista – Discurso do confronto: velho e novo mundo, vai mostrando como as 

formas relativas à identidade do brasileiro – produzidas ao longo de nossa 

história (séc. XVI, XVII e XVIII) nos relatos dos descobridores, colonizadores e 

missionários (utilizados como fontes documentais) – se constituem como 

construções ideológicas. Em sua argumentação a autora caracteriza a forma 

do discurso que forja tais construções como discurso sobre. Para ela essa "é 

uma das formas cruciais para a institucionalização dos sentidos", pois esse 

discurso "organiza, disciplina a memória e a reduz" (2005 [1990], p. 44). A 

partir dessas reflexões, Mariani (1998) acrescenta que essa forma de enunciar 

                                                           
15 Para as reflexões desses textos as autoras citam trabalhos de base da AD no Brasil: Orlandi 
(2001a [1983]  e 1988), Serrani-Infanti (1997a, 1998) - além de alguns de seus trabalhos 
anteriores. Para questões ligadas aos processos de identificação como próprio da aquisição de 
línguas, nós podemos ressaltar também as publicações de Carmagnani (1994, 2001), Coracini 
(2003, 2007), Grigolleto (2003), entre outros, conforme as referências que iremos apontando 
em nosso texto. 
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"projeta desdobramentos futuros" pois "'digere' para o leitor aquilo sobre o que 

se fala" (id., p. 60). Mariani reforça ainda que esses discursos são aqueles que 
atuam na institucionalização dos sentidos, portanto, no efeito 
de linearidade e homogeneidade da memória. Os discursos 
sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um 
discurso de ("discurso-origem"), situam-se entre este e o 
interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam 
lugares de autoridade em que se efetua algum tipo de 
transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na 
co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 
estabelecendo sua relação com um campo de saberes já 
reconhecido pelo interlocutor. (destaques da autora) (id., p. 
60)16. 

 

Com o aporte teórico das duas pesquisadoras, acreditamos que, se o 

discurso sobre faz aflorar um lugar de autoridade, esse lugar ficará duplamente 

preenchido se, na cena enunciativa, locutor e interlocutor estiverem claramente 

ocupando lugares hierarquicamente marcados pelo funcionamento da 

sociedade em que desenvolvem uma prática social utilizando a linguagem. 

Assim, não apenas quando o professor fala sobre seu objeto de ensino – o que 

espera-se que aconteça com certa frequência nas aulas –, mas quando ele 

aborda objetos adjacentes, que também fazem parte do escopo de sua aula, 

configura-se uma exacerbação do lugar de autoridade sobre o que ele diz. 

Configura-se um discurso sobre praticamente incontestável. Nesse sentido, é 

necessário percorrer o que Orlandi (2001a [1983]) discute sobre o 

funcionamento do que designa como discurso pedagógico (DP). Ao detalhar 

suas regularidades, explica que se trata de um discurso que possui uma certa 

circularidade e está dentro do tipo que considera como autoritário17. Partindo 

da cena escolar (quem / ensina / o quê / para quem / onde), no DP o objeto do 

discurso (o quê) aparece como "algo que se deve saber" (id., p. 17). No 

                                                           
16 Nesta obra Mariani analisa o discurso jornalístico sobre o Partido Comunista entre 1922 e 
1989. 
17 Orlandi parte de dois processos que são constitutivos da tensão que produz o texto: o 
parafrástico e o polissêmico. Daí distingue três tipos de discurso: o discurso lúdico - "aquele em 
que o seu objeto se mantém presente como tal e os interlocutores se expõem a essa presença" 
(id., p. 15), resultando o que a autora chamou de "polissemia aberta" (ibid.); o discurso 
polêmico - que "mantém a presença de seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, 
mas ao contrário, procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, indicando 
perspectivas particularizantes, pelas quais se olha o que se diz" (ibid.), resultando o que a 
autora denominou "polissemia controlada" (ibid.); e o discurso autoritário - no qual 
argumentamos implicar o objeto de nossa pesquisa - "o referente está 'ausente', oculto pelo 
dizer" (ibid.), nesse tipo de discurso "não há realmente interlocutores, mas um agente 
exclusivo" (id., p. 15-16), o que resulta a "polissemia contida" (id., p. 16). 
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entanto, como discurso autoritário, se cria nesse contexto "a noção de uma voz 

segura e auto-suficiente" (ibid.) gerando, assim, uma relação de "discurso do 

poder" (ibid.) vinculado a formas imperativas que atuam caracterizando as 

relações de força que se estabilizam nessa cena. Interessam-nos, 

especialmente, as conclusões a que a pesquisadora chega a partir das 

regularidades desse discurso, mostrando que ele legitima os saberes na forma 

em que a escola prefigura, como uma "perspectiva de escolaridade": "as 

questões não se podem dizer nem verdadeiras nem falsas pois não se trata de 

explicar fatos mas de se mostrar a perspectiva de como podem ser vistos" (id., 

p. 21). A escola é o lugar (onde) se trabalha essa perspectiva em que "atribui-

se um estatuto de necessidade, através da avaliação (...), instituindo um 

conhecimento que é considerado valorizado ou, em outras palavras, um saber 

legítimo. (grifos da autora) (ibid.)". No funcionamento do DP o professor e a 

escola tem um protagonismo que faz com que essa legitimidade seja efetiva. 

Orlandi caracteriza o professor como "professor-cientista" porque, no DP, esse 

"apropria-se do cientista e se confunde com ele sem que se explicite sua voz 

de mediador" (ibid.). Nesse processo apaga-se a forma pela qual o professor 

toma o conhecimento do cientista, tornando-se o possuidor daquele 

conhecimento. Assim, Orlandi conclui que  
Pela posição do professor na instituição (como autoridade 
convenientemente titulada) e pela apropriação do cientista feita 
por ele, dizer e saber se equivalem, isto é, diz que z = sabe z. 
E a voz do saber fala pelo professor (grifos da autora) (ibid.).  

      

No que se refere ao protagonismo da escola na construção do DP, 

Orlandi explica que essa "atua através da convenção: o costume que, dentro 

de um grupo, se considera como válido e está garantido pela reprovação da 

conduta discordante" (id., p. 23). Sendo uma convenção, um modelo de 

conduta e, assim, obrigatório, tem "o prestígio da legitimidade" (ibid.). Por ser 

sede do DP, ela o vincula a uma instituição onde desempenha uma função de 

ser "um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, garantindo 

a instituição em que se origina e para a qual tende. É esse o domínio de sua 
circularidade." (destaques nossos) (ibid.).  

Assim, estamos tomando as reflexões desenvolvidas pelas autoras sobre 

o discurso sobre e o discurso pedagógico para desenvolvermos a base de 
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nossa perspectiva sobre o que estamos designando como discurso 
pedagógico sobre a LE. Nos enunciados que analisamos encontramos 

diferentes discursos sobre: sobre a canção, sobre seus intérpretes, sobre os 

povos de determinado lugar, sobre os aprendizes brasileiros, sobre 

características das línguas, sobre como se ensina e como se aprende uma 

língua estrangeira etc. Como vimos, esse discurso tem uma força capaz de 

institucionalizar os sentidos. Ao analisar as características do DP, entendemos 

que, ao se tratar de uma cena em que falar sobre se dá na posição-professor, 

esse efeito de verdade incontestável ganha ainda mais força e continua 

garantindo a circularidade que valida o DP ao mesmo tempo que legitima a 

escola – a instituição exemplar onde o ensino formal se materializa – como o 

espaço de validação desse saber. 
 

1.4.2. A inscrição do sujeito na ordem da língua  

Para continuar a explicitar nossos pressupostos teóricos e ir apontando 

como desenvolvemos nossa pesquisa, é preciso que entendamos que, dos 

elementos-base da AD que iremos ressaltar neste capítulo, a noção de sujeito 

é fundamental para que acessemos o nodal teórico que se constrói. Tal noção 

se dá, portanto, na compreensão de que por ser heterogêneo, descentrado, 

cindido, histórico, o sujeito é afetado pela ideologia que o interpela a ocupar 

posições discursivas. Assim, sujeito e sentido são produzidos simultaneamente 

sendo, dessa forma, efeitos da ideologia (cf. PÊCHEUX, 2014a [1975]). Sendo 

assim, é fundamental que tenhamos consciência de que toda vez que nos 

referimos ao sentido estamos espelhando essa referência no sujeito.  

No caso de nossa pesquisa, ao tentar entender como determinados 

sentidos emergem e ganham força (disputam o lugar da dominância) na sala 

de aula de LE, estamos observando como os sujeitos se mostram interpelados 

pela ideologia – ou seja, essa relação espelhada entre sujeito e sentido é 

constitutiva da perspectiva teórica que embasa nossas hipóteses.   

Partindo dessa perspectiva, com relação às práticas envolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem, estamos num ponto de reflexão fora do 

olhar que a didática costuma lançar sobre essas práticas. Nossa visão do 

processo se projeta para (e a partir das) instâncias da subjetividade relativas 
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aos sujeitos envolvidos nesse processo. Trata-se, pois, do que Serrani-Infante 

(1997a, 1998) desenvolve sobre a inscrição do sujeito na ordem da língua, 

expondo, assim, a perspectiva da AD quando o que está em jogo se refere à 

aquisição de línguas.  

Apoiando-se também no conceito de DP desenvolvido por Orlandi – que 

acabamos de abordar – e em alguns de seus trabalhos anteriores, Payer e 

Celada (2016) se remetem às reflexões de Serrani-Infanti e pontuam, que  
as práticas de ensino/aprendizagem fazem parte das condições 
de produção de um processo que [Serrani-Infanti] compreende 
como de inscrição por parte de um sujeito da linguagem numa 
ordem: a da língua estrangeira, a da língua nacional, pois 
considera que é possível estender o conceito de inscrição com 
relação a qualquer ordem de funcionamento linguístico (id., p. 
21).  

 

As autoras expandem sua reflexão no sentido de detalhar que, "nas 

práticas que desenvolvemos no âmbito do ensino de língua(s)" (id., p. 22) – ou 

seja, no foco do trabalho que adotamos ao ensinar línguas – se destaca o 

"trabalho com o sentido e com o significante" (ibid.) que, por serem a matéria 

de constituição do sujeito, torna "possível atingir ou afetar o campo de uma 

subjetividade, concebida como uma malha de saberes-sentidos-afetos" (ibid.).  

Ao desenvolver mais aspectos, considerando que tal inscrição se dá 

através de processos de identificação, as autoras afirmam que "o trabalho com 

língua(s) implica lidar com o significante e com a relação – sempre tensa – 

entre identidade e alteridade" (destaques das autoras) (id., p. 23). Diante disso, 

os "erros" ou "deslizes" 
equivalem a marcas deixadas no trajeto do sujeito de 
linguagem no entremeio das línguas, na procura de inscrição 
na ordem de novas práticas ou dimensões de "sua" língua ou 
na língua outra. E essas marcas, por sua vez materializam 
constantes movimentos de identificação (e de não 
identificação), os quais, num emaranhado, acontecem numa 
cena invisível, simultânea e também necessária: a que ocorre 
nos bastidores do teatro da consciência, na relação 
língua(gem)/sujeito (destaque das autoras) (ibid.).  

 

Com as reflexões das autoras aqui citadas, estamos querendo dar forma, 

delinear, a estrutura de base de nosso trabalho e explicitar características que 

incidem em nosso objeto de pesquisa. Assim, parece fundamental que, como 
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Payer e Celada, reconheçamos a condição de um sujeito no entremeio18, pois 

este encontra-se interpelado pelos sentidos que o convocam e o constituem, 

em especial, com relação às línguas e ao modo como circulam na sociedade, 

nos valores simbólicos que carregam.  

  

1.4.3. O sujeito do entremeio em suas condições de produção 

Quando pensamos no sujeito desse/nesse entremeio, estamos entrando 

em contato com as condições de produção (PÊCHEUX, 2014b [1969], p. 79-86) 

que o determinam. Lembremos que, com o propósito de definir os elementos 

teóricos que permitem pensar os processos discursivos em sua generalidade, 

Pêcheux considera que  
os fenômenos linguísticos de dimensão superior à frase podem 
efetivamente ser concebidos como um funcionamento mas com 
a condição de acrescentar imediatamente que este 
funcionamento não é integralmente linguístico, no sentido atual 
desse termo, e que não podemos defini-lo senão em referência 
ao mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto do 
discurso, mecanismos que chamamos "condições de produção" 
do discurso (id., p. 78).  

 

Para empreender tal movimento com os protagonistas da cena 

enunciativa que analisamos e com a própria LE, tomamos, novamente, 

Pêcheux (2014b [1969]) e Orlandi (2003), pois nos parece interessante 

começar essa reflexão assinalando que há, no interior das condições de 

produção, formações imaginárias que sustentam a forma através da qual 

esse sujeito habita (transita por) um espaço de enunciação (GUIMARÃES, 

2002) – conceitos que explicaremos a seguir. 

 

1.4.3.1. Formações imaginárias 

Começamos nossa exposição por abordar, de acordo com o que Milner 

(1999 [1983]) designa como instância do imaginário, o que a AD, a partir de 
                                                           

18 Segundo as autoras, o conceito foi "desterritorializado" por Celada (2002) a partir de Orlandi 
(1996) que o utilizou para expor a forma como a AD funciona como "uma disciplina que se faz 
no entremeio". Celada o utilizou para "abordar a relação à qual um brasileiro que aprende 
espanhol está sujeito, considerando especialmente a relação entre as línguas mais diretamente 
envolvidas (português e espanhol) e a proporção da memória que cada uma delas, em seu 
funcionamento, guarda da outra" (PAYER; CELADA, 2016, p. 28). Ver também Orlandi (2005b) 
e Serrani (1998). 
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Pêcheux (2014b [1969]) e Orlandi (2003, p. 30-42), desenvolve sobre tais 

formações. Assim, é essencial observar que elas fazem com que o discurso 

funcione mediante relação de sentidos, mecanismo de antecipação e 

relação de forças. É na instância do imaginário que essas relações se dão e 

entram em constantes movimentos para que os sentidos resultem desse 

embate.  

De acordo com Orlandi (ibid.), a relação de sentidos é a forma como um 

discurso se relaciona com outros e, portanto, a como os sentidos resultam 

dessa relação (cf. id., p. 39). No funcionamento do mecanismo de antecipação, 

segundo a estudiosa, postula-se que “todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor ‘ouve’ 

suas palavras” (ibid.). Dessa maneira um locutor pode “prever”, antecipar, com 

alguma segurança, os efeitos de sentidos de suas palavras diante de diferentes 

interlocutores (cf. ibid.). A relação de forças se apresenta no vínculo entre a 

‘fala’ e os lugares que os sujeitos ocupam no discurso: “se o sujeito fala a partir 

do lugar de professor, suas palavras significam de modo diferente do que se 

falasse do lugar de aluno” (ibid.) – exemplo que ilustra, categoricamente, nossa 

pesquisa. Nesse sentido, para Pêcheux (cf. id.) há representação de lugares 

nos discursos – por isso o giro de perspectiva que estamos apresentando pode 

revelar fatos novos, ou, talvez, deixar mais aparente a construção dos efeitos 

de sentido. A relação de forças – como conclui Orlandi – é entendida a partir do 

funcionamento de relações de poder em nossa sociedade, fazendo valer o 

discurso daqueles que detém o poder em uma dada situação, no caso do 

exemplo citado pela autora – e que coincide com o caso que observamos – a 

fala do professor vale (significa) mais do que a do aluno (cf. id., p. 40) – 

conforme refletimos sobre as características envolvidas no discurso sobre e no 

DP.  

Assim, de acordo com a pesquisadora, o mecanismo imaginário “produz 

imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma 

conjuntura sócio-histórica” (ibid.). Isto é, no discurso, estão em jogo as imagens 

entre os interlocutores (o que A pensa de B, o que A pensa que B pensa de A; 

o que B pensa de A, o que B pensa que A pensa de B, ...) e as imagens dos 

interlocutores sobre o objeto do discurso (o que A pensa de O, o que B pensa 

de O, o que A pensa que B pensa de O, ...) e há, nessas representações, a 



   41 
 

sustentação de efeitos de sentido. Portanto, as imagens constituem e revelam 

as diferentes posições no discurso (ibid.). Um professor não é empiricamente 

um professor. É no discurso, e a partir de seu funcionamento, que se produzem 

as imagens desta posição: posição-professor, como no nosso exemplo. Orlandi 

(ibid.) se serve da designação jogo imaginário para se referir à presença das 

relações que sustentam os efeitos de sentido no discurso. 

Cabe-nos ressaltar que, segundo Pêcheux (2014b [1969]), nem todos os 

elementos que constituem esse jogo imaginário têm uma “eficácia” 

necessariamente igual (cf. id., p. 86). Ou seja, ao analisar a eficácia de 

determinadas imagens – como elas podem se tornar dominantes frente a 

outras – estamos analisando como, de acordo com as condições de produção 

de um discurso, as relações de força e as relações de sentido se manifestam 

“colocando sistematicamente em evidência as variações de dominância” que 

cada situação pode evocar (cf. ibid.).  

O imaginário, de acordo com o que desenvolvemos a partir das 

considerações de Milner (1999 [1983]), seria a instância de formulação (e 

circulação) das imagens19. A partir de uma citação de Orlandi, poderemos 

avançar no sentido de compreender melhor o funcionamento dessa instância: 
O que temos em termos de real do discurso, é a 
descontinuidade, a dispersão, a incompletude, a falta, o 
equívoco, a contradição, constitutiva tanto do sujeito como do 
sentido. De outro lado, a nível das representações, temos a 
unidade, a completude, a coerência, o claro e distinto, a não 
contradição, na instância do imaginário. É por essa articulação 
necessária e sempre presente entre o real e o imaginário que o 
discurso funciona (2003, p. 74). 

 
Sendo o discurso regido pela força do imaginário da unidade, há, como 

vimos, relações de forças presentes que estabelecem, por sua vez, relações de 

dominância. Portanto, é na instância do imaginário, a partir dos 
mecanismos imaginários, que o efeito de sentido aparece com uma 
direção ideológica, “uma ancoragem política” (ibid.) relativa a relações de 
poder, de inclusão / exclusão. 

Nosso trabalho se volta, assim, à necessidade de buscar na materialidade 

linguístico-discursiva do DP – tanto nas escolhas das amostras de língua, 

                                                           
19 As imagens estariam condicionadas pelo imaginário que, como ressalta Orlandi, “não brota 
do nada: assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas, 
em sociedades como a nossa, por relações de poder” (2003, p. 42). 
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quanto na forma de abordá-las e designar objetos discursivos em torno da LE –  

marcas sobre a concepção de língua, cultura, história, sociedade etc. Essas 

marcas são indícios de direções ideológicas capazes de capturar os sujeitos. 

Nelas estão presentes representações que Woolard (2007) designa como 

ideologias linguísticas: "las ideologías lingüísticas no representan solamente 

el lenguaje sino que exhiben los lazos íntimos que lo unen a nociones tales 

como identidad y comunidad, nación y estado, o moralidad y epistemología" 

(id., p. 129) – conceito que retomaremos no capítulo 4. 

 

1.4.3.2. Espaço de enunciação 

Ainda com relação a essa busca das marcas de uma direção ideológica, 

retomamos o fato de que, com relação às condições de produção nas quais 

enuncia, de acordo com Guimarães (2002), o sujeito se apresenta no(s) 
espaço(s) de enunciação: "espaços de funcionamento de línguas, que se 

dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa 

incessante” (cf. id., p. 18). São espaços “habitados” por falantes que ele define 

como “sujeitos divididos por seus direitos ao dizer, aos modos de dizer” 

(ibid.)20. Para o autor, a enunciação é um acontecimento de linguagem que ele 

define como político21 – no sentido em que notamos o efeito da "ancoragem 

política" constitutiva da instância do imaginário em que se estabelecem as 

relações de poder, de inclusão / exclusão – conforme refletimos na seção 

acima.  

A partir das reflexões sobre o espaço de enunciação e também 

mobilizando as discussões sobre a noção de memória22, Zoppi-Fontana  

conclui que  
Pensar a identidade das línguas e dos sujeitos dessas línguas 
em relação a um espaço de enunciação determinado é pensar 
uma determinada configuração territorial como espaço 

                                                           
20Lembramos que em nossa pesquisa de mestrado, nos detivemos nessa questão e 
analisamos o "sujeito entre (as) línguas" (SOUSA, 2007). 
21 Para Guimarães "o político" (ou "a política") é caracterizado pela "contradição de uma 
normatividade que estabelece (desigualmente) uma divisão do real e a afirmação de 
pertencimento dos que não estão incluídos. Deste modo o político é um conflito entre uma 
divisão normativa e desigual do real e uma redivisão pela qual os desiguais afirmam seu 
pertencimento” (id., p. 16). 
22 As formulações teóricas discutidas pelos pesquisadores da AD em torno da noção de 
memória são consideradas fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa e serão 
levantadas no final deste capítulo, na seção 4.5, e também no capítulo 4. 
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metaforizado pelo jogo contraditório de diversas memórias da 
língua (Payer, 2006), a partir das quais se produzem os 
processos de identificação simbólica e imaginária que 
constituem o sujeito do discurso na relação material entre 
línguas co-existentes (ZOPPI-FONTANA, 2009a, apud DINIZ, 
2010, p. 33)23. 

 

Essa conclusão se alinha com a forma como estamos considerando o 

acesso aos sentidos/sujeitos no processo de inscrição nas línguas às quais o 

sujeito brasileiro se apresenta como sujeito do entremeio. Em termos de 

discurso, o espaço do dizer sobre a língua está fortemente marcado pelas 

políticas linguísticas que, de forma institucionalizada (no DP, nos livros 

didáticos, nas gramáticas e dicionários, nas diretrizes legais que dão forma aos 

instrumentos linguísticos), organizam (prefiguram) a memória sobre as línguas 

ao mesmo tempo em que inscrevem a exterioridade (o histórico), nas 

possibilidades desse dizer.  

Na próxima seção seguiremos explicitando a discussão teórica que nos 

possibilita pensar essa exterioridade inscrita no dizer. 
 

1.4.4. A noção de cultura na AD  

Nesta seção apresentaremos reflexões que foram fazendo com que 

conseguíssemos construir o percurso de desenvolvimento do trabalho aqui 

exposto. Anteciparemos alguns dos resultados a que chegamos pois, eles 

foram responsáveis por estabelecer movimentos de direção para tal 

desenvolvimento. 

A partir do objetivo que desencadeou este trabalho – entender o 

deslocamento e pesos dos sentidos da designação de língua de cultura 

atribuída à LE no processo de ensino-aprendizagem formal dessa língua no 

Brasil – começamos a questionar sobre qual material seria mais propício para 

revelar como determinadas atividades desenvolvidas nas aulas de LE 

estimulam o aparecimento de comentários e enunciado (nas instruções de 

consignas, em atividades de compreensão de texto, por exemplo) que 

conduziriam à concentração do trabalho em sentidos vinculados ao "cultural". 

Pareceu-nos que tal material teria que trazer um tipo de atividade recorrente 

em cursos de língua estrangeira e que atendesse a determinadas 

                                                           
23 Citação apresenta somente referência à obra, mas não ao número de página. 
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especificidades. Assim, nossa decisão foi a de construir um corpus com 

atividades com canções e com questionários nos quais os professores de LE 

pudessem comentar sobre suas motivações e enfoques de trabalho – como 

explicitamos na seção 1.3.  

Uma vez que pensamos num corpus com atividades que pudéssemos 

vincular ao conjunto de práticas (ALTHUSSER, 2007 [1970]) que materializam 

e revelam ideologias, já estávamos, de certa forma, nos lançando à necessária 

reflexão sobre a noção de cultura dentro do campo teórico da AD. Assim, é 

preciso deixar claro que esta não é uma conceitualização unívoca e que não 

chegou a ser desenvolvida na fundação desse campo. No entanto, vários 

pesquisadores vêm trabalhando para defini-la, fazendo, assim, com que a 

teoria avance. 

Em nossas reflexões, nos alinhamos, pois, com Ferreira (2011)24 ao 

postular que não podemos tratar a cultura (ou "o cultural"), de forma 

banalizada, sendo relevante ressaltar que a cultura entendida pelo viés 

discursivo 
se torna um lugar de produção de sentidos, que muitas vezes 
são naturalizados e passam a reforçar o efeito do apagamento 
da historicidade de certos fatos sociais. Isso determina a quase 
banalização de certos comportamentos distintos e 
idiossincráticos de determinados povos e comunidades, sendo-
lhes atribuída a mesma explicação: isso é cultural. (id., p. 59) 

 

Acreditamos ser muito pertinente começar nossa reflexão sobre a noção 

de cultura a partir dessa constatação da pesquisadora. Reconhecemos que no 

ensino, em geral, essa banalização é recorrente, porém, advertimos com maior 

ênfase que no ensino de línguas, no tratamento da diferença linguística, a 

banalização do "isso é cultural" acaba sendo uma forma de atribuir à cultura 

aspectos da significação para os quais "não se encontra resposta". Geralmente 

isso leva a que se instalem e se reforcem estereótipos, caricaturas25, que 

incidem no processo de aquisição da língua estrangeira – na forma como o 

                                                           
24 Maria Cristina Leandro Ferreira é autora de várias publicações na qual discute a noção de 
cultura na AD. 
25 No caso da LE, não é difícil que, ao abrirmos um ou dois livros didáticos, nos deparemos 
com referências ao flamenco e à paella como símbolos culturais dos espanhóis, ao tango e ao 
churrasco como argentinos, e ao sombrero e a tequila como mexicanos, por exemplo. Mas, 
mais que isso, quando analisamos esses processos no campo linguístico, podemos encontrar 
comentários do tipo "eles são mais diretos", "eles são grosseiros", "eles são muito formais" etc.  
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entendemos como um processo de inscrição do sujeito na língua.  

No artigo "O desafio de dizer a cultura em análise do discurso de 

orientação pecheutiana", Ramos (2018) inicia sua reflexão sobre a noção de 

cultura a partir da observação de que há uma tendência, em algumas bases 

teóricas, de considerá-la mediante seu caráter fixista. Isso levaria a cultura a 

circular como "efeito ideológico que visa garantir a resignação dos sujeitos ao 

grupo ao qual pertencem" (id.)26, o que, segundo a autora, "mascara seu 

processo de operacionalização, fabricando um efeito de unidade, de 

homogeneidade (...)" (id.). Trabalhar tal noção no campo da AD seria, portanto, 

desconstruir essa ideia e reconhecer "seu caráter ilusório, como também seu 

caráter dinâmico, o qual permite conceber a cultura como um 'lugar de 

interpretação' (DE NARDI, 2007), ao qual subjazem as relações de poder" 

(RAMOS, 2018). Dessa forma, Ramos situa a cultura num paralelo com a 

ideologia a partir da aproximação das considerações que Pêcheux faz de 

Althusser – como também nós pontuamos acima. Assim, ela salienta que 
No texto "Delimitação, inversões, deslocamentos", Pêcheux 
(1990, p. 17) retoma Althusser (1970) dizendo que "as práticas 
ideológicas são aí caracterizadas como 'reguladas por rituais 
nos quais as práticas se inscrevem no seio da existência de um 
aparelho ideológico, mesmo que seja uma mínima parte deste 
aparelho[...]'" (id.) 

 

Em outro texto, Ramos e Ferreira (2016) afirmam que "a cultura promove 

laço social, bem como serve de suporte para a construção das subjetividades" 

(id., p. 143). Segundo as autoras, isso faz com que possamos compreender 

mais facilmente seu "caráter assujeitador" (cf. ibid.). Reforçando a 

compreensão de sua relação com o funcionamento da ideologia, as 

pesquisadoras ressaltam que a cultura  
interpela os indivíduos em sujeitos no sentido de que, ao 
nascer, não escolhemos a língua, as estruturas, a comida, a 
família ou a cidade, mas nos limitamos a incorporar e 
reproduzir essa trama de práticas, rituais, crenças e 
significados já sedimentados que dão a ilusão de unidade. 
Unidade impossível de existir, já que a cultura não é 
homogênea. (ibid.)   

 

As autoras concluem ainda que a ideologia determina os sentidos de uma 

                                                           
26 O texto publicado em https://seer.ufrgs.br/organon/article/view/81262 não apresenta número 
de página. 
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cultura. Para fechar, por ora, nossas reflexões sobre essa noção – ressaltando 

que ela será mobilizada e ampliada ao longo do trabalho –, nos colocamos em 

consonância com a definição de Mariani (2009) que, a partir das pistas 

deixadas por Pêcheux (e na mesma direção que apontam as pesquisadoras 

que citamos anteriormente), entende a cultura 
(...) como resultante de práticas dos sujeitos e entre sujeitos 
que remetem para um estado de coisas num determinado 
momento e em um determinado lugar em uma formação 
histórica: práticas vinculadas a maneiras de se relacionar em 
sociedade. Ao mesmo tempo, são práticas não dissociadas dos 
modos sócio-históricos de produção, reprodução, resistência e 
transformação dos sentidos. Práticas expostas também à 
errância e à não-totalidade dos processos de significação. (id., 
p. 45) 

 

Nesses termos em que nos baseamos para compreender a noção de 

cultura nos voltamos às decisões tomadas para encaminhar o desenvolvimento 

de nosso trabalho. Primeiramente, é importante dizer que a divisão das 

questões da pesquisa em dois grupos – que expusemos na seção 1.2.2 deste 

capítulo – conduziu a metodologia de trabalho que adotamos. Assim, 

lembremos que o primeiro grupo de questões se relaciona com a forma como 

os professores de espanhol conduzem determinadas atividades com a língua, 

somada ao tipo da amostragem de língua que trabalham nas aulas – e tem o 

objetivo de investigar de que forma essa condução de trabalho está posta no 

discurso pedagógico sobre a LE, contribuindo para o deslocamento da força na 

imagem da LE de 2a língua de negócios para língua de cultura.  

Nossa intenção era a de estimular o aparecimento de regularidades 

linguístico-discursivas utilizadas na sala de aula de LE (como se orienta a 

interpretação de texto, o enfoque em determinadas regiões de produção de 

sentido, por exemplo) e, a partir daí, entender como se consolida uma 

perspectiva sobre a língua e sobre como relacionar-se com ela – entrando 

assim no segundo grupo de questões de nossa pesquisa, aquele que aponta 

com maior precisão para as regiões de sentido acionadas através do DP sobre 

a LE, regiões que trariam determinadas imagens que condensamos na de 

língua de cultura. De fato, podemos adiantar que há uma regularidade no 

discurso sobre objetos ligados à história e sociedade, aliada à experiência com 

uma materialidade linguística que revela funcionamentos distintos de acordo 
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com os processos históricos e sociais nos quais cada variedade se inscreve, 

que consolida uma forma de ser sujeito nessa língua e assim, de atribuir 

sentidos a ela. Todos esses processos de significação estão implicados na 

forma como a memória é concebida na AD e que passaremos a expor na 

próxima seção. 
 

1.4.5. Memória, essa instância de processamento dos sentidos 

As questões que discutiremos nesta seção retomam e ampliam os 

conceitos que abordamos até aqui. Isso se deve ao fato de que, na AD, o 

funcionamento do dispositivo teórico e de análise constituem uma rede 

complexa de imbricações em que um conceito está intimamente ligado ao 

outro. Percorreremos, assim, as reflexões de alguns pesquisadores para 

entender como a memória, a língua e o sujeito se configuram como instâncias 

constitutivas dos efeitos de sentido e relacionamos aos que emergem em 

nossa pesquisa. Salientamos, pois, que não temos a pretensão de esgotar as 

reflexões em torno dessas noções, mas acreditamos que trazê-las neste 

momento do trabalho seja fundamental para preparar o leitor tanto para o 

desenvolvimentos das análises, quanto para as reflexões sobre a forma como 

entendemos a recorrência de determinadas temáticas que encontramos no 

funcionamento do DP sobre a LE.  
 

1.4.5.1. Regularidade, implícito, série de sentidos, acontecimento e 
memória 

Para entender como a AD concebe o funcionamento da memória, 

comecemos por mobilizar as reflexões do texto intitulado "Memória e produção 

discursiva do sentido", de Achard (1999). Ao trabalhar o papel da memória na 

produção de sentido, o autor chama atenção ao estatuto do implícito, 

considerando que "a estruturação do discursivo vai construir a materialidade de 

uma certa memória social" (id., p. 11). Achard elabora sua argumentação sobre 

o funcionamento do implícito de forma a mostrar que aquilo que é 

"pressuposto" – e é um "consenso sobre o implícito" – é somente uma 

representação, pois seu conteúdo é memorizado sem a necessidade de 

explicitá-lo, mas sim, está presente na paráfrase (cf. id., p. 12-13). De acordo 
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com a perspectiva do discurso, 
o implícito trabalha então sobre a base de um imaginário que o 
representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao 
pressupô-lo, vai fazer apelo a sua (re)construção, sob a 
restrição "no vazio" de que eles respeitem as formas que 
permitam sua inserção por paráfrase (id., p. 13).  

 

Para explicar de que forma os implícitos se plasmam na memória, Achard 

se refere a uma dialética entre a repetição e a regularização. Tomando o 

problema do "sentido da palavra" e esta, como unidade simbólica, ele vai 

mostrando como, a partir da repetição dessa unidade, cada nova co-ocorrência 

fornece  
novos contextos, que vêm contribuir à construção do sentido de 
que essa unidade é suporte. Mas para poder atribuir um 
sentido a essa unidade, é preciso admitir que suas repetições – 
essas repetições – estão tomadas por uma regularidade" (id., 
p. 13).  

 

As regularidades se dão num certo número de posições. A relação das 

regularidades e do funcionamento do implícito está, portanto, no "aparecimento 

em diversos textos das diferentes posições" (ibid.) que nos permite fazer um 

inventário dessas posições e estabelecer suas regularidades, para então 

"designar, lá onde elas não são explicitamente instanciadas, os tipos de 

implícito por que elas clamam" (ibid.). 

Sobre a repetição e a regularização, Achard conclui que 
(...) o fechamento exercido por todo jogo de força de 
regularização se exerce na retomada dos discursos e constitui 
uma questão social. Se situamos a memória do lado, não da 
repetição, mas da regularização, então ela se situaria em uma 
oscilação entre o histórico e o linguístico, na sua suspensão em 
vista de um jogo de força de fechamento que o ator social ou 
analista vem exercer sobre discursos em circulação. Este 
eventual jogo de força é suportado pelas relações de formas, 
mas estas são apenas o suporte dele, nunca estão isoladas. 
Elas estão eventualmente envolvidas em relações de imagens 
e inseridas em práticas. (id., p.15-16) 

 

Ele ainda acrescenta que "a regularização se apóia necessariamente 

sobre o reconhecimento do que é repetido" (id., p. 16), estruturando "a 

ocorrência e seus segmentos, situando-os dentro de séries (ibid.)". Nesse 

funcionamento, o que desempenha o papel da memória discursiva 
são as valorizações diferentes, em termos por exemplo de 
familiaridade ou de ligação a situações, atribuídas às 
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paráfrases, que entretêm então, graças ao processo controlado 
de derivação, relações reguladas com o atestado. Na hipótese 
discursiva, pois, ao contrário do modelo chomiskiano, o 
atestado constitui um ponto de partida, não o testemunho da 
possibilidade de uma frase, e a memória não restitui frases 
escutadas no passado mas julgamentos de verossimilhança 
sobre o que é reconstituído pelas operações de paráfrase. 
(ibid.) 

 

Para finalizar, o autor sintetiza seus objetivos em mostrar que "a memória 

suposta pelo discurso é sempre reconstruída na enunciação" (id., p. 17) e, 

assim, a enunciação "deve ser tomada, não como advinda do locutor, mas 

como operações que regulam o encargo, quer dizer a retomada e a circulação 

do discurso" (ibid.). Como consequência dessa perspectiva, Achard afirma que  
um texto dado trabalha através de sua circulação social, o que 
supõe que sua estruturação é uma questão social, e que ela se 
diferencia seguindo uma diferenciação das memórias e uma 
diferenciação das produções de sentido a partir das restrições 
de uma forma única. (ibid.) 

 

Estamos entendendo a forma como os acontecimentos marcam o sujeito 

e o expõem às relações de verossimilhança que a memória acessa de acordo 

como ela está constituída. Assim, tomaremos as reflexões do texto "Papel da 

Memória", de Pêcheux (1999), publicado na obra de mesmo nome organizada 

por Achard. A partir das questões debatidas por Achard (sobre a repetição, a 

regularização e o implícito – que acabamos de tratar), Pêcheux introduz a 

reflexão sobre o acontecimento como uma tensão contraditória que existiria na 

forma como ele se inscreve no espaço da memória. Segundo o autor essa 

tensão está  
constantemente presente, sob uma dupla forma-limite que 
desempenhou o papel de ponto de referência: o acontecimento 
que escapa à inscrição, que não chega a se inscrever; o 
acontecimento que é absorvido na memória, como se não 
tivesse ocorrido (id., p. 50).    

 

Para Pêcheux, a "memória discursiva seria aquilo que, face a um texto 

que surge como acontecimento a ler, vem estabelecer os 'implícitos' (...) de que 

sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível" (id., 

p. 52). Levando em conta as reflexões de Achard sobre a série de 

regularização que estabelece a relação de sentido no que considera como 

"implícitos", Pêcheux explica que o acontecimento discursivo seria um 
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mecanismo para mexer de alguma forma com a série, sinalizando que 
a memória discursiva tende a absorver o acontecimento, como 
uma série matemática prolonga-se conjeturando o termo 
seguinte em vista do começo da série, mas o acontecimento 
discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa 
"regularização" e produzir retrospectivamente outra série sob a 
primeira, desmascarar o aparecimento de uma nova série que 
não estava constituída enquanto tal e que é assim o produto do 
acontecimento, no caso, desloca e desregula os implícitos 
associados ao sistema de regularização anterior (ibid.). 

 

No funcionamento da memória discursiva há, portanto, um "jogo de força" 

que entra em ação pelo choque do acontecimento que pode provocar, por um 

lado, o controle, a regularização e a estabilidade parafrástica, capaz de 

absorver, ou até mesmo, dissolver o acontecimento; e por outro, contrapondo-

se ao primeiro, desregular, perturbar a rede dos implícitos, "ruir" com a série, 

ou, ao menos desestabilizá-la (cf. id., p. 53).  

Ainda sobre a repetição e a regularização, Pêcheux adverte que "a 

recorrência do item ou do enunciado" pode caracterizar sua divisão material (cf. 

ibid.), abrindo-se, assim "o jogo da metáfora, como outra possibilidade de 

articulação" (ibid.). Dessa forma, o autor expõe a possibilidade de haver uma 

"repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, perfura-se antes de 

desdobrar-se em paráfrase" (ibid.).  

Feitas estas considerações da base de nosso referencial teórico sobre o 

papel da memória, vejamos, na seção seguinte, outros desdobramentos que 

marcam o funcionamento dessa instância na produção de sentidos.  
 

1.4.5.2. Formações discursiva, esquecimentos e silenciamentos, 
interdiscurso, memória na/da/sobre a língua 

Na obra Memória da Língua: Imigração e Nacionalidade, Payer (2006) 

desenvolve reflexões sobre a memória da/na língua, mobilizando, entre outros, 

os conceitos de formação discursiva, esquecimento e silenciamento27. Entre as 

discussões e mobilizações teóricas – sobre as quais nos debruçaremos com a 

devida profundidade, pois apresentam grande afinidade com nossa pesquisa –, 

gostaríamos de começar nossa reflexão apontando que a pesquisadora sugere 

                                                           
27 A partir das bases teóricas na AD, a pesquisadora analisa "a memória da imigração, tomada 
como memória discursiva, onde se encontra incluída a língua praticada pelos sujeitos 
provenientes da imigração italiana para o Brasil no período republicano" (id., p. 18). 
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a inserção de mais um elemento no jogo de imagens, que apresentamos na 

seção 1.4.3.1, de acordo com Pêcheux (2014a [1975]) e Orlandi (2003) – no 

qual os sujeitos protagonistas do discurso se encontram quando enunciam ao 

fazer projeções sobre si, sobre o outro, e sobre o objeto do discurso, conforme 

explicitamos. A inserção proposta por Payer se trata, pois, das "imagens que os 

sujeitos fazem do código linguístico em que se dá 'a comunicação'" (destaques 

da autora) (2006, p. 108). Essas imagens são importantes também para nossa 

pesquisa, uma vez que entendemos que noções sobre a memória que 

permeiam a língua são atravessadas pelo discurso sobre que constitui e 

potencializa o DP, tecendo uma discursividade sobre a LE. É preciso ressaltar 

que para a AD a discursividade é a forma como "se produz um conhecimento a 

partir do próprio texto, porque o vê como tendo uma materialidade simbólica 

própria e significativa, como tendo uma espessura semântica" (ORLANDI, 

2003, p. 18). Na análise de nosso corpus daremos visibilidade à discursividade 

sobre a LE condicionada às condições de produção ligadas ao ensino formal.  

Conforme as reflexões que mobilizamos nas seções anteriores sobre as 

formações imaginárias, essa condensação não acontece do nada: ela é 

resultado das relações de sentido, de como um discurso se relaciona com 

outro. Tal condensação também não se dá de forma fluida. Sua dominância 

decorre do embate de forças de concepções contraditórias sobre a LE. Daí, o 

nosso trabalho vai no sentido de encontrar as regularidades que podem indicar 

a ideologia e, a partir dela, chegar à compreensão das relações de dominância. 

Dessa forma, cabe-nos rastrear os discursos que permeiam a memória 

discursiva da LE. 

Nas palavras de Payer, essas relações se dão quando analisamos a 

memória e o discurso enquanto: "lembrança e esquecimento, o tempo e a 

duração dos sentidos, o apagamento e a substituição, suas técnicas e 

estratégias políticas explícitas, o retorno do que foi apagado" (2006, p. 26), 

assim como, "a constituição histórica da memória e sua administração nas 

instituições" (ibid.). A pesquisadora salienta ainda o que Courtine destaca ao 

tratar de uma "perda da referência", do "esvaziamento de uma memória 

histórica que deixa, como uma frágil lacuna, o traço de seu desaparecimento", 

remetendo esse processo  
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"às 'línguas de Estado', que esquadrinham a lembrança dos 
acontecimentos históricos, preenchendo a memória coletiva 
com certos enunciados, cuja recorrência organizam, enquanto 
se dedicam à anulação e empobrecimento de outros" 
(COURTINE, 1999, p. 16, apud PAYER, 2006, p. 26).   

 

No que a autora desenvolve, a partir de diversos pesquisadores 

vinculados à AD, deixa claro que, "o tema da memória aciona os princípios 

gerais que fundamentaram e sustentam toda a reflexão que se processa a 

partir desse campo" (id., p. 27) – princípios que envolvem as noções de 

"formação discursiva, interdiscurso/intradiscurso, constituição/enunciação do 

discurso, efeito de pré-construído, repetição, paráfrase/polissemia, 

silenciamento, entre outros (ibid.)".  

Com base em Achard e Pêcheux (1999), que elaboram o conceito de 

memória discursiva, apresentando o fato de que ela não se esgota na ordem 

do "efetivamente ouvido", do "realmente formulado" e que "ela se apresenta no 

domínio das identificações/filiações discursivas como uma base que regulariza 

a possibilidade de qualquer dizer" (PAYER, 2006, p. 28) – de acordo com o que 

expusemos anteriormente –, a pesquisadora explica que os sentidos sobrevêm 

tanto da instância da formulação como da instância da constituição (cf. ibid.). 

Para tanto, a pesquisadora mobiliza as reflexões de Pêcheux28 para quem "o 

funcionamento discursivo (n)dos dizeres que se apresentam sob a 

forma/aparência da universalidade (...) sempre se religam a lugares de 

observação (lugares discursivos) particulares" (PAYER, 2006, p. 29). Ainda 

com base em Pêcheux, Payer aponta que "há na tensão das formações 

discursivas entre si uma particularização do universal, que é confrontada com 

uma universalização do particular" (ibid.). Dessa tensão resulta um intervalo 

(um espaço, uma distância) que constitui "limites/aberturas" de acordo com o 

"funcionamento da memória, que tem no esquecimento sua contraparte 

constitutiva, intrínseca e indomável" (ibid.). 

Para encontrar uma delimitação desses intervalos e, assim, a projeção do 

que seria uma distância, tomamos as considerações de Pêcheux (2014a 

[1975]) e Pêcheux e Fuchs (2014 [1975]) sobre o conceito de formações 
discursivas – uma noção fundamental para a nossa tese. Partindo do 

                                                           
28 A autora cita Pêcheux, 2014a [1975]. 
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funcionamento da ideologia que interpela os sujeitos, conduzindo-os a ocupar 

lugares no discurso, e determinados pelas formações ideológicas – próprias da 

forma como, através do que Althusser (2007 [1970]) chama de "aparelhos 

ideológicos do Estado", se colocam "em jogo práticas associadas a lugares ou 

a relações de lugares que remetem às relações de classe sem, no entanto, 

recalcá-las exatamente" (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p.163), os autores 

afirmam que "se deve conceber o discurso como um dos aspectos materiais" 

do que chamam de "materialidade ideológica" (cf. ibid.). As formações 

ideológicas caracterizam um aspecto relativo a como essa relação de classes 

se dá como luta de classes, um afrontamento de posições políticas e 

ideológicas no interior desses aparelhos e que "não constituem a maneira de 

ser dos indivíduos, mas que se organizam em formações que mantêm entre si 

relações de antagonismo, de aliança ou de dominação" (HAROCHE; HENRY; 

PÊCHEUX, 1971, p. 102 apud PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975], p. 163). De 

acordo com essas reflexões, Pêcheux e Fuchs afirmam que as formações 

ideológicas comportam  
como um de seus componentes, uma ou várias formações 
discursivas interligadas que determinam o que pode e deve ser 
dito (...) a partir de uma formação dada numa conjuntura, isto é, 
numa certa relação de lugares no interior de um aparelho 
ideológico, e inscrita numa relação de classes (id., p. 164)29.   

 

Assim, os autores reforçam que toda formação discursiva deriva de 

condições de produção – conceito do qual tratamos anteriormente. Dessa 

forma, os sentidos estão condicionados a como se caracterizam essas 

condições de produção e se manifestam de acordo com uma "dependência 

constitutiva" do que Pêcheux designa como "o todo complexo das formações 

ideológicas" (2014a [1975], p. 146). Ele explica que essa dependência pode ser 

especificada por meio de duas teses. A primeira tese se dá na compreensão de 

que "o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., 

não existe 'em si mesmo'" (id., p. 146), de forma que o sentido "é determinado 

pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no 

qual as palavras, expressões, proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas)" (ibid.). Sendo assim, ele conclui que as palavras "mudam de 
                                                           

29 O autores indicam que as formulações também foram feitas a partir de Haroche; Henry; 
Pêcheux, 1971, p. 102. 
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sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam" (id., 

p. 146-145). A segunda tese se vincula ao modo como as formações 

discursivas se apresentam no interdiscurso. Segundo o autor 
o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na 
transparência do sentido que nela se forma, a objetividade 
material contraditória de interdiscurso, que determina essa 
formação discursiva como tal, objetividade material que reside 
no fato de que "algo fala" (ça parle) sempre "antes, em outro 
lugar e independentemente", isto é, sob a dominação do 
complexo das formações ideológicas. (id., p. 149) 

 

Ele conclui observando que a interpelação que a ideologia faz dos 

indivíduos em sujeitos "se realiza através do complexo de formações 

ideológicas (...) e fornece 'a cada sujeito' sua 'realidade', enquanto sistema de 

evidências e de significação percebidas – aceitas – experimentadas" (ibid.). 

Na leitura que fizemos de Payer (2006) nos chama a atenção a forma 

como a autora empreende uma discussão sobre a relação entre o conceito de 

formação discursiva e a noção de "campo associado", de Courtine, pois, para 

esse autor a noção de memória "'aparece subjacente' à analise das formações 

discursivas em A arqueologia do saber" (PAYER, 2006, p. 33). Assim, o autor 

diz que "toda formulação possui em seu 'domínio associado' outras 

formulações, que ela repete, refuta, transforma, denega" (COURTINE, 1981 

apud PAYER, 2006, p. 33). Courtine elabora a noção de "campo associado" do 

enunciado "nas formulações que constituem um corpus específico" e "delimita 

a noção de memória, ao relacionar as sequências discursivas quanto às suas 

formas de ligação entre si, observando que possui, com efeito, um domínio 

associado" (ibid.), sem o qual a "função enunciativa" não pode se dar. Esse 

domínio, segundo Courtine, "consiste em uma rede de formulações nas quais o 

enunciado se insere e forma elemento" (ibid.). Assim, o papel da memória do 

enunciado, a partir da noção de "campo associado", de Courtine, aponta a 

existência de duas ordens diferentes de formulações: a da instância 

intradiscursiva – que o coloca numa rede de formulações, numa sequência de 

formulações, fazendo parte "da mesma formação discursiva, de que um 

enunciado se coaduna a outro 'já ouvido'" (ibid.); e a da formulação como forma 

de referência (implícita ou não) a outras formulações, "seja para repeti-las, seja 

para modificá-las ou adaptá-las, seja para opor-se a elas, seja para falar delas 

por sua vez; não há enunciados que, de uma maneira ou de outra, não 
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reatualizam outros" (COURTINE, 1981, p. 43 apud PAYER, 2006, p. 33-34). A 

partir dessas reflexões, Payer conclui que 
no funcionamento da memória discursiva, a ligação de uma 
formulação a uma cadeia de outras formulações pode ser 
deliberada, de modo que as formulações se ligam a outras 
mesmo quando (ou mesmo porque) se quer apagá-las (...). O 
rastro dessas outras formulações em geral se faz marcar por 
índices pontuais, mecanismos do "discurso textual" que a 
análise discursiva pode reencontrar (id., p. 34). 
 

Payer trabalha também com a noção de interdiscurso entendendo-a, 

segundo a AD, como o espaço "virtual" dos sentidos acionado pela memória a 

que a dupla formulação do enunciado – mencionada anteriormente – faz 

referência (id., p. 35). Nesse sentido, afirma que "nenhuma formação discursiva 

tem existência própria isolada, mas sempre se constitui na relação com outras" 

(ibid.) e se refere a como Orlandi (2005a [1990]) entende o interdiscurso como 

"lugar de constituição dos sentidos". Nesse lugar a "verticalidade do dizer" – de 

domínio da memória – retorna sob a forma do pré-construído, assim, 
a relação entre as formações discursivas é "soldada" pela 
existência do interdiscurso. E a exterioridade (...) constitutiva só 
se define em função do interdiscurso, ou melhor, essa 
exterioridade tem seu modo de existência definido pelo 
interdiscurso. (id., p. 42)   

 

Para Payer, a noção de memória, primeiramente trabalhada como 

memória do enunciado, "se expande, no encontro com a noção de 

interdiscurso", atingindo, assim, "a própria natureza da significação, enquanto 

produção de sentidos a partir das relações que se estabelecem entre 

enunciados concernidos por condições de produção nas práticas discursivas" 

(id., p. 35-36). 

Antes de finalizar com as conclusões da autora sobre o que ela define 

como memória na/da língua, gostaríamos de retomar algo que escrevemos no 

início destas reflexões sobre a forma como a noção de memória se vincula a de 

esquecimento de forma constitutiva. Ao trabalhar com essa última, Orlandi 

discute em diversos momentos de sua obra diferentes formas de 

silenciamentos e de como elas atuam nos processos histórico-discursivos30. 

Para nossa pesquisa é relevante observar que essas formas estabelecem o 

modo pelo qual  
                                                           

30 Para essas afirmações Payer se refere a diversas publicações de Orlandi (cf. 2006, p. 37). 
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se apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que 
poderiam instalar o trabalho significativo de uma "outra" 
formação discursiva, uma "outra" região de sentidos. O silêncio 
trabalha assim os limites das formações discursivas 
determinando consequentemente os limites do dizer. (1992, p. 
75-76) 

 

Como forma de compreensão dos deslocamentos de sentidos/sujeitos 

decorrentes das condições de produção envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem formal da LE no Brasil, nos valeremos da noção de 

silenciamento para aplicar em nossa análise o que Orlandi discute como 

"silêncio local", "interdição do dizer", "censura" (cf. id., p. 77) – aprofundando-

nos nos detalhes dessa questão no capítulo 4. 

Voltando às discussões de Payer, analisando como a repetição tem lugar 

na noção de memória, a autora afirma que seus mecanismos de funcionamento 

não estão desvinculados "no processo de significar próprio da língua" (2006, p. 

38), produzindo o reconhecimento do mesmo, isto é, 
de que a forma de um objeto físico do mundo ou de uma 
emissão sonora, repetidos, se transformem/inscrevam 
enquanto matéria reconhecida, imagem significada, na língua. 
Criando pistas, lastros, sinais, a repetição domestica a 
memória, ao se dar como língua. O reconhecimentos do 
mesmo (o repetido) cria memória na e para a língua, e daí para 
as imagens significadas, os sentidos, os percursos de sentidos, 
os discursos, enfim. (id., p. 38-39) 

 

Assim, suas conclusões vão no sentido de ressaltar que "ao se falar sobre 

a própria língua, enquanto produção humana e sócio-histórica, também está se 

falando de memória, porquanto nela funciona a repetição" (id., p. 39). A 

memória na língua é apresentada, dessa forma, não como uma dimensão 

ulterior, mas como o efeito da própria repetição da língua (que domestica sua 

memória) e isso leva a pesquisadora a relacionar a língua com uma memória 

histórica, discursiva – com uma memória constitutiva31 (cf. ibid.). A memória na 

língua nos dá uma perspectiva de análise em que "a língua é tomada como 

parte da história, e a história significa com a, através da língua" (ibid.). 

Chegando a esse ponto de reflexão, Payer propõe que tomemos o ângulo 

                                                           
31 Em sua pesquisa, Payer afirma que, nesse sentido, é possível "considerar o estatuto da 
língua falada pelos descendentes dos imigrantes enquanto parte do 'arquivo' concernente à 
sua história, no sentido de que compreender a sua língua leva à compreensão de sua história" 
(ibid.). 
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inverso, a partir da língua, e que "focalizando-a de conformidade com o que ela 

significa por sua relação com a história" (id., p. 40-41), para que vejamos que, 

desse ângulo estamos considerando a memória da língua: "a memória 

histórica (discursiva) é parte constitutiva da língua em que essa história se dá", 

assim, "é a língua que significa por sua relação com a história" (cf. id., p. 40).   

Tendo trabalhado com as bases da AD para chegar a traçar relações 

entre memória discursiva e formação discursiva, memória da/na língua, a 

autora retoma as reflexões de Orlandi sobre a qual justifica que "é porque a 

história se inscreve na língua que esta significa. Daí o equívoco 

necessariamente constitutivo da significação que é ao mesmo tempo sistema e 

acontecimento" (2007a [1992], p. 70).  

Todas essas reflexões constituem as bases teóricas em que nos 

apoiamos para a escolha do corpus, as análises que desenvolvemos nos 

capítulos 2 e 3 e a forma como entrelaçamos os acontecimentos na forma da 

materialidade histórica que, juntamente com a linguística, se instauram na 

memória dos sujeitos. Como dissemos anteriormente, elas serão mobilizadas, 

debatidas e ampliadas, nos próximos capítulos. Quando nos propomos ao giro 

de perspectiva da cena enunciativa e entramos na análise do DP sobre a LE 

entendemos que além de considerarmos a incidência de construção de 

sentidos a partir da memória na língua e da língua, estamos diante da busca de 

como a memória sobre a língua, sobre a LE, se configura nesse discurso e 

chega a fazer parte de uma discursividade.  
 

1.5. Hipóteses 

Retomemos algumas considerações que fomos expondo anteriormente 

para expor as hipóteses de nosso trabalho.  

A partir de uma primeira aproximação que fizemos de nosso corpus, 

identificamos uma contradição – já enunciada por nós na seção 1.3: se, por 
um lado, encontramos uma regularidade na forma de conduzir o trabalho 
de produção de sentidos acionando determinadas regiões através de 
remissões a "povos" e "territórios" (na maior parte dos casos 
nacionalidades e nações) e "sua cultura", por outro lado, há uma 
recorrência de condução didático-pedagógica do trabalho com o 
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linguístico de forma a "coisificá-lo", evidenciando (e talvez, concebendo) 
a língua apenas como forma32. Há, portanto, um cenário no qual essas duas 

tendências – que interpretamos como contraditórias – se apresentam 

fortemente.  

Nosso esforço nesta pesquisa vai na direção de, após ter analisado o 

corpus, propor que essas duas tendências interagem contraditoriamente de 
forma a que, apesar do reforço na forma, na "coisificação do linguístico", 
prevaleçam os sentidos produzidos a partir do trabalho com o sócio-
histórico, com os sentidos que emergem de referências localizadas no 
tempo e no espaço (forma como estamos entendendo o sentido da língua de 

cultura).  

Assim, acreditamos estar encontrando uma forma de compreensão da 

metáfora da LE na qual passaremos a nos apoiar: língua de cultura na medida 

em que o trabalho com a língua, no ensino formal, conduz a relação 

aprendiz/língua a sentidos construídos a partir do "reconhecimento" 
(desde um trabalho mais aprofundado até uma simples menção) de 
processos sócio-historicamente localizados. Dessa forma, nos colocamos 

alinhados com os autores que citamos nas reflexões sobre a noção de cultura 

na AD. A cultura se torna um "lugar de interpretação" (DE NARDI, 2007) na 

medida em que as regularidades do DP reforçam um olhar para os processos 
                                                           

32 Detalhamos esse procedimento com mais profundidade no desenvolvimento da análise do 
corpus que fizemos no capítulo 2 e também no cotejamento de outros materiais realizado no 
capítulo 3. Neste momento, apenas para ilustrar e facilitar a leitura, podemos citar como 
exemplos dessa "coisificação" atividades como completar um texto com formas verbais de um 
tempo e modo específicos, dizer que / ou formular atividades nas quais o objetivo de escolha 
de determinado texto se deve à abundância de uma forma verbal específica ou de vocabulário 
pertencente a um campo lexical "x" etc, desprezando outras características da canção que 
fazem com que ela signifique para o aprendiz. 
   Vale esclarecer que tomamos o termo "coisificação" dos estudos de Mikhail Bakhtin, de 
acordo com o que a pesquisadora Claudia de Lemos discute no artigo "A função e o destino da 
palavra alheia: três momentos da reflexão de Bakhtin", de 1994. Na tentativa desse autor de 
"fazer da oposição entre o monológico e o dialógico um princípio de classificação de modos de 
conhecimento" (ibid.) - Lemos explica que para ele "as ciências exatas e naturais seriam 
formas monológicas de conhecimento, em que o único sujeito é o sujeito cognoscitivo que se 
coloca diante de seu objeto como diante de uma coisa sem voz" (ibid.). Ela acrescenta ainda 
que, para Bakhtin, a "coisificação" é um processo próprio a essas ciências, porém, 
"incompatível com as ciências humanas cujo objeto é o 'ser expressivo que fala', o qual, por 
jamais coincidir consigo mesmo, tem um sentido inesgotável e não pode ser apreendido como 
coisa" (ibid.).  
   Ressaltamos também que Celada (2002) utiliza em sua tese o termo "efeito de coisificação" 
(também a partir de Lemos) para designar os desdobramentos dos estudos sobre o contraste 
no nível lexical entre a LE e o português no final do século XX. Para a pesquisadora esse efeito 
que focalizava o léxico fazia com que as línguas ficassem reduzidas a "um estoque de palavras 
ou a uma nomenclatura" (id., p. 58).     
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sócio-históricos localizados (responsáveis pela historicidade dos sentidos da 

LE), mostrando, assim, como os sujeitos tendem a responder a partir dos 

efeitos de sentido que desnaturalizam o modo de encarar a cultura de forma 

fixista. Conforme apontam Ramos e Ferreira (2018) esses efeitos evidenciam 

uma concepção de cultura "para além de rituais e costumes33". 

Acreditamos que essa orientação vai convocando o aprendiz a ocupar um 

lugar diferente daquele que enuncia sobre a LI. Assim, na relação do sujeito 

brasileiro com a LE, no âmbito do ensino formal, se apresenta uma certa 

resistência à forma de relacionar-se com uma língua/cultura "universal" (franca, 

estandardizada) – o que seria "o mais esperado", uma vez que, como já 

dissemos, se trata de um sujeito pertencente a uma sociedade "globalizada" na 

qual a performance nas "línguas francas" é uma demanda fortemente 

difundida. Em outras palavras, acreditamos que a condução do trabalho com a 

LE vinculada à diversidade de amostras dessa língua (o contato com as 

variedades da LE – ou, pelo menos, com o discurso sobre as variedades da 

LE) apresenta uma discursividade conflitante com percursos de sentidos e 

valores considerados "universais" – sentidos e valores que circulam na relação 

com a LI – pois no que se refere à LE, nessa discursividade, circulam sentidos 

mais locais (ou localizados). De acordo com o que apontamos, consideramos 

que nossa hipótese vai fazendo mais visíveis determinadas características do 

sujeito brasileiro – que transita num espaço de enunciação, interpelado pela 

ideologia, se mostrando como forma resultante do embate de forças travado 

nesse espaço.  

Assim, com base em nossa perspectiva teórica, fizemos dois movimentos 

que nos ajudaram a entender melhor que a concentração dos sentidos nos 

processos sócio-historicamente localizados se dá na medida em que há, 

paralelamente, a identificação dos sujeitos brasileiros com esses sentidos. Para 

confirmar e confrontar as análises de nosso corpus no que se refere à 

dominância de tais sentidos, às relações de forças e às relações de sentidos 

postas em jogo no processo de ensino-aprendizagem da LE através do DP 

sobre a LE, e numa tentativa de afinar a busca por indícios do funcionamento 

dessa interpelação/identificação, decidimos indagar outros materiais didáticos 

                                                           
33 Remissão que fazemos a um fragmento do título do artigo das pesquisadoras. 
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para fazer uma espécie de cotejamento com os materiais elaborados pelos 

professores participantes da pesquisa. 

A partir do fato de que esses professores utilizam livros didáticos e 

também (cada vez mais) materiais disponíveis na internet34, organizamos, no 

capítulo 3, uma análise de alguns desses materiais com o objetivo de indagar 

como as duas tendências encontradas no corpus vão se configurando também 

nesses outros materiais didáticos. Essa decisão revela que estamos tratando 

as atividades de nosso corpus como uma peça articulada no processo de 

ensino-aprendizagem, como um pinçar de um tipo de atividade usado na aula 

de LE como língua estrangeira no Brasil (entre tantos outros tipos de 

atividades). Nas análises do capítulo 3, portanto, estamos ampliando nosso 

olhar para materiais que, na maior parte das vezes, tem mais protagonismo em 

sala de aula. Assim, acreditamos estar mais perto dos efeitos das políticas 

linguísticas na produção de sentidos e também fazendo trabalhar a perspectiva 

glotopolítica na qual nos inserimos. 

A escolha desses materiais como base de cotejamento está detalhada no 

próprio capítulo 3, no entanto, é necessário adiantar que ela se dá no sentido 

do que Orlandi salienta sobre como eles se apresentam como "objetos 

históricos", pois, segundo a autora, 
enquanto objeto histórico, tanto a gramática como o dicionário, 
ou o ensino e seus programas, assim como as manifestações 
literárias, são uma necessidade que pode e deve ser 
trabalhada de modo a promover a relação do sujeito com os 
sentidos, relação que faz história e configura as formas da 
sociedade. O que nos leva a dizer que, por isso mesmo, eles 
são um excelente observatório da constituição dos sujeitos, da 
sociedade, e da história." (2001b, p. 9)  

 

Portanto, respondendo ao segundo grupo de questões que explicitamos 

na seção 1.2.2, vemos que esse movimento – de desvinculação (ou não 

reconhecimento) do sentido/sujeito do que possa parecer "universal" para o 

que se configura como "local" – revela uma identificação com formações 

discursivas que constituem o DP sobre a LE e que interpelam o sujeito 

brasileiro de forma muito peculiar.  

Apenas sinalizando os resultados que discutiremos a partir das análises 

                                                           
34 Dados disponibilizados pelos próprio professores participantes da pesquisa - como pode ser 
observado no capítulo 2. 
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feitas nos capítulos 2 e 3, é importante dizer aqui que identificamos tal 

peculiaridade na recorrência de temáticas que envolvem a ditadura militar na 

América Latina.  

Vejamos, pois, nos próximos capítulos, como trabalhamos nossas 

análises e discutimos tais resultados para, enfim, baseando-nos no referencial 

teórico que mobilizamos aqui, passar ao capítulo 4 deste trabalho, em que 

rastrearemos na história da LE como língua estrangeira no Brasil a forma como 

essa língua toca a subjetividade dos sujeitos implicados no processo de 

ensino-aprendizagem, com foco em determinados aspectos da constituição 

desses sujeitos que incidem no modo como respondem, são convocados a 

(se)significar.   
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CAPÍTULO 2 – O discurso pedagógico sobre a língua espanhola: entre 

duas extremidades de um eixo de trabalho 
 

2.1. Introdução 

Neste capítulo apresentamos a metodologia adotada em nossa pesquisa. 

Assim, antes de abordarmos as regularidades de nosso corpus e de fazer as 

análises a que nos propomos, faremos algumas reflexões sobre o objeto 

simbólico que escolhemos como foco de trabalho: a canção. Seguindo numa 

perspectiva em que entenderemos esse objeto como material didático, 

tomaremos por base algumas considerações de Payer (2006) e Cabral (2014) 

para retomar as discussões relativas a uma memória discursiva que 

acreditamos estar vinculada ao DP sobre a LE.  

Feitas essas discussões, passaremos a descrever a forma como 

concebemos nosso corpus, que está constituído por atividades com canções e 

por um questionário que estimula os professores participantes a relatarem 

como costumam trabalhar com essas atividades, descrevendo práticas, 

objetivos e motivações para suas ações. 

Como adiantamos, esse material será analisado e depois cotejado com 

outros materiais produzidos por sites de internet e livros didáticos. Assim, 

salientamos que estamos entendendo o corpus levantado como parte 

integrante de um conjunto de materiais que, inclusive, costumam ter mais peso 

no processo de ensino-aprendizagem da LE – como é o caso dos livros 

didáticos. Estamos entendendo nosso corpus como um pinçar de um conjunto 

de práticas que precisam ser abordadas e analisadas numa tentativa de 

compreender o todo, ou, pelo menos, numa tentativa de conscientizar-nos 

sobre as tramas que entrelaçam o DP sobre a LE. Em outras palavras, e 

fazendo uso de nossa fundamentação teórica, a análise que vamos 

desenvolver neste capítulo precisará ser expandida – no capítulo seguinte – da 

mesma forma que, na análise de um enunciado, usamos esse procedimento na 

tentativa de indagar relações interdiscursivas. 

Assim, ao tratarmos da descrição de nosso corpus e dos procedimentos 

de coleta, e ao desenvolvermos nossa análise estaremos entrando em contato 

com suas condições de produção, mas não as limitaremos ao corpus colhido. 
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Avançaremos em sua extensão, compreendendo-o como uma atividade entre 

outras tantas que são frutos de políticas linguísticas e efeitos de como os 

sujeitos habitam os espaços de enunciação afetados por diferentes instâncias 

que atuam no jogo de forças que consideramos numa perspectiva glotopolítica.   
 
 

2.2. As atividades com canções e a rotina de aula de LE 

Escolhemos as atividades com canções porque elas são frequentemente 

utilizadas nas aulas de língua estrangeira. Sabemos que esse tipo de material 

desperta diferentes motivações e que, na maior parte dos casos, elas se 

relacionam com o que nas aulas de língua costuma ser visto como "cultural" – 

noção que discutimos no capítulo 1. Abordaremos a canção como uma 

produção artística pertencente a um campo específico de produção cultural, 

composta por ritmo, melodia, instrumentação, arranjos, voz e por uma letra 
(VALVERDE, 2008)35 – sendo este último elemento o que se apresenta como 

foco do material didático pois, ao se tratar de uma aula de língua, o professor, 

geralmente, concentra sua atenção no que constitui a materialidade textual 

desse gênero. Ainda que muitas vezes não se proponham atividades que 

façam com que a materialidade linguística seja reconhecida como 

representação cultural (lugar de interpretação, o que consideramos quando 

entendemos a indissociabilidade do binômio língua/cultura)36, aquilo que se fala 

sobre a canção, que se expõe nas margens do texto, assim como os próprios 

elementos que a constituem e que convocam o sujeito a interpretá-la, são 

caminhos que acreditamos potencializar uma certa condensação em regiões de 

produção sentido. Assim, a canção e as atividades desenvolvidas sobre ela na 

sala de aula são bastante promissoras para buscar respostas para as questões 

que nos colocamos – e que foram apresentadas no capítulo 1. Para ampliar 

essa discussão trataremos de expor reflexões sobre a canção como objeto 

simbólico (de produção de sentido) e, posteriormente, em como esse objeto se 

ajusta, se desdobra, toca em determinadas regiões da memória, quando 

tratado como material didático nas aulas de LE.  

                                                           
35 Complexidade que abordaremos já no próximo item. 
36 Constatação a que chegamos em vários momentos na análise dos materiais aos quais 
tivemos acesso e que retomaremos na última parte deste capítulo, de acordo com as 
considerações que fizemos no capítulo 1. 
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2.2.1. Por que a canção?  

A música não quer dizer nada  

Igor Stravinsky 

 

Cabe-nos, nesta seção, objetivar nossas perspectivas sobre a canção a 

partir da mobilização do referencial teórico, citando trabalhos de outros 

pesquisadores que acreditamos estarem alinhados com nossa pesquisa. De 

acordo com o que vamos explorar sobre as especificidades desse objeto 

simbólico, destacaremos sua complexidade, na medida em que a entendemos 

como manifestação cultural fruto, em cada caso, de determinadas condições de 

produção37, ao mesmo tempo em que reforçamos que a escolha desse 

componente para nosso corpus revela, como ressaltamos anteriormente, o 

ponto de partida da análise, um "gesto de interpretação" (cf. ORLANDI, 2003) 

que fazemos enquanto analistas. 

Pensando assim, pois, ressaltamos que a canção utilizada como material 

didático pode revelar com mais força a relação simbiótica entre o linguístico e o 

sócio-histórico tanto para o professor quanto para o aluno. Essa é a 

característica que nos parece mais forte para justificar sua escolha como 

componente de nosso corpus. Ao lado dessa característica, outro aspecto que 

entendemos como fundamental é a forma como o linguístico se dá em sua 

forma sonora, aproximando-se da fala. E isso acontece ao mesmo tempo em 

que a sonoridade da canção reclama sentido(s), significa. 

Transitando pelo estudos sociológicos sobre a semiótica e sobre a 

canção, quando Valente (2010) cita Stravinsky – referência que colocamos 

como epígrafe desta seção – destaca o fato de tal afirmação suscitar reações 

desconcertantes e abre a discussão sobre esse incômodo se posicionando da 

mesma forma que o músico, explicando que 

                                                           
37 Cf. Pêcheux (2014b [1969]) e Orlandi (2003). 
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a música, por ela mesma, diz o que a sua linguagem específica 
tem a dizer: frequências, ritmos, timbres, modos de ataque... 
Mas essa sua natureza particular não impede que ela possa 
ser portadora de sentidos externos a ela. Justamente pelo fato 
de não dizer nada além de sons e silêncios, abre a 
possibilidade de vincular sentidos – quando se estabelece uma 
convenção. (id., p. 813-814) 
 

A pesquisadora explica ainda que a música, na relação com o texto 

verbal, pode agir como "dinamizante" e catalisar o processo de comunicação: 
Munidos desse potencial semântico que a cultura fez cristalizar, 
internalizado intelectualmente, o compositor desenvolve (e 
constrói) o seu discurso particular, de modo a dar ênfase, 
contradizer, ironizar a mensagem poética que deseja colocar 
na voz de seu intérprete. Com esse amplo leque de 
codificações, a música resultará como meio condutor de formas 
de sentimento, sensações, comunicação intraorgânica, além de 
informações cognitivas. A canção constitui a linguagem mais 
presente na paisagem sonora midiática: há um texto verbal 
acoplado, que remete a um conteúdo linguístico, portador de 
uma mensagem compreensível, porque convencional. Em 
várias situações, a música age como dinamizante e 
catalisadora no processo de comunicação do texto verbal, 
ainda que o receptor não consiga discernir a língua. Tais traços 
ressaltam a importância da música nos processos 
comunicativos, mesmo quando não pensada para ser 
percebida em primeiro plano. (id., p. 814) 

 

Nessa mesma perspectiva, para nos aprofundarmos na complexidade que 

a canção abriga enquanto objeto simbólico, gostaríamos de trazer as reflexões 

de Valverde (2008) sobre algumas das características da canção. Baseada em 

pesquisas anteriores, ela desenvolve sua argumentação começando por 

apontar a existência uma certa cumplicidade entre as línguas e a música 

(id., p. 268). Nesse sentido a autora faz uma referência à entrevista que o 

musicólogo e linguista Luiz Tatit dá a um jornal brasileiro em que afirma que "a 

canção é e sempre será uma extensão da fala, que também possui melodia e 

letra'" (id., p. 270). Outro pesquisador destacado por Valverde – que também 

aparece referenciado a partir de uma entrevista concedida ao mesmo jornal – é 

José Ramos Tinhorão. Segundo a especialista, para ambos estudiosos, a 

canção é um formato musical que "espelha a dinâmica e a estrutura da palavra 

falada" (ibid.). Assim, numa tentativa de caracterizar tanto o funcionamento, 

como a circulação da canção, para os autores "isso a retira do mundo icônico 

dos puros sons e a instala no âmbito simbólico dos códigos e das significações" 
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(ibid.), o que resulta na compreensão de que a canção não é um fenômeno 

exclusivamente musical. 

De nossa perspectiva, é interessante notar que a canção aparece, pois,  

associada à "condição de um veículo de mensagem" (id., p. 271) – segundo a 

autora, essa condição da canção faz com que haja em boa parte dos estudos 

um dilema no qual a "música acaba servindo de pretexto para um discurso 

sobre outra coisa" (ibid.).  

A  autora ressalta ainda que o alcance da canção como formato é 

"universal e quase onipresente" e que a "presença do canto nas diversas 

culturas do planeta sugere a universalidade desta relação entre a música e a 

palavra" (id., p. 272). Nessa relação há, pois, "correspondência e tensão entre 

a música da língua e a palavra musicada" (ibid.). Para ela "o canto assume o 

desafio de harmonizar as tensões e levar ao máximo equilíbrio o jogo entre o 

som e o sentido" (ibid.). 

Na medida em que a pesquisadora vai levantando as características da 

canção e destacando como a relação entre seus elementos, incluindo a 

palavra, produz sentido, entendemos o quanto esse objeto vai se configurando 

como complexo e envolvente. Isso se torna ainda mais claro no fragmento em 

que Valverde explicita os componentes da canção e a maneira simbiótica como 

funcionam: 
(...) enquanto forma musical e formato midiático, a canção não 
se reduz ao feliz casamento entre palavra e música: a voz, 
pela singularidade de seu timbre, torna presente o corpo e o 
desempenho de alguém real; a melodia, a seu modo e sem 
dizer nada, conta uma história envolvente, quando não 
arrebatadora; o arranjo e a instrumentação datam e localizam 
o acontecimento que se canta, conferindo concretude e 
familiaridade à ficção; as palavras, enfim, formam o elo 
simbólico de uma comunidade de falantes que são anônimos e 
se desconhecem, mas se reconhecem enquanto falantes. Cada 
um desses aspectos contribui para envolver e aproximar 
misteriosamente os ouvintes, através da mediação 
proporcionada pela performance do cantor, mas o encanto 
das canções resulta da simbiose entre a voz, o gesto, a 
melodia, o acompanhamento e as palavras, que é 
viabilizada pela estrutura tonal de uma narrativa musical 
compacta. (destaques nossos) (id., p. 272-273) 

 
Portanto, é no conjunto, na relação desses elementos que buscamos 

entender de que forma a canção em LE significa para o aprendiz brasileiro, 

conflitando-a com as direções disparadas pelo DP sobre essa língua.  
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Valverde afirma que a melodia e a letra se submetem às determinações 

culturais e históricas da harmonia e da gramática – um ponto interessante para 

pensar se ao utilizarmos uma canção como uma amostra de língua 

funcionando a partir de um objeto simbólico constituído de fortes elementos 

culturais (para além das formas linguísticas), estaríamos potencializando seus 

sentidos enquanto manifestação do que seria o linguístico/cultural (do que 

denominamos como sentidos construídos a partir de processos socio-

historicamente localizados). Ou seja, nos questionamos em que medida utilizar 

canções em sala de aula de LE (em lugar de outros textos, como reportagens, 

anúncios comerciais, filmes etc.) potencializa a condensação dos sentidos em 

processos sócio-historicamente localizados? 

Por fim, gostaríamos de nos deter no que a pesquisadora discute sobre o 

papel da voz na canção e no exemplo que dá sobre a escuta de um 

estrangeiro. Para ela,  
a voz possui um alcance e uma abrangência muito mais 
universais, como som simplesmente. (...) O modo pelo qual a 
voz se realiza, como sonoridade particular deste "instrumento 
musical" universal que é o corpo humano, é o canto enquanto 
tal, esse tipo exclusivo de vocalização verbal, inseparável da 
entonação e da articulação que são próprias às palavras, 
mas relativamente autônoma frente ao seu conteúdo, uma 
vez que as versões são possíveis e o ouvinte estrangeiro se 
deixa emocionar por algo que não entende.  
Nesse caso, é ainda o canto que atrai o ouvinte, embora numa 
língua que só se deixa identificar por suas articulações, 
independentemente de toda a compreensão. E como a 
solicitação semântica perde-se na ignorância do código 
linguístico, a canção torna-se pura música e o seu sentido 
faz-se aquém das significações, nas texturas de uma 
sonoridade tão indecifrável quanto irresistível. (destaques 
nossos) (id., p. 272-273) 

 
Ela atribui a possibilidade de produção de sentido(s) que a voz dispara à 

forma como se dá a entonação e a articulação das palavras que só a 

vocalização verbal pode executar. Para a autora, no caso de uma língua 

estrangeira, o ouvinte não estaria tão convocado pelo "sentidos das 

palavras"38, mas sim por tal articulação (ibid.). Como veremos mais adiante em 

nossas reflexões, esse processo é fortemente modificado no caso da canção 

                                                           
38 De nossa perspectiva teórica, ressaltamos que entendemos a produção de sentidos a partir 
das relações dialógicas e interdiscursivas, de acordo com o que vimos construindo na 
elaboração deste projeto, baseando-nos na concepção de efeito de sentido da AD. 
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utilizada para o ensino de línguas. Nesse contexto, se concentra o trabalho de 

interpretação, fundamentalmente, nas palavras e na busca por seus 

significados. Dessa forma, é importante salientar que as questões levantadas 

até aqui sobre a canção explicitam a complexidade que a constitui e que a faz 

significar em um contexto de recepção de um ouvinte de uma canção: num 

show, através de meios de comunicação de massa (como televisão, rádio, 

internet). Ou seja, trata-se de condições de produção em que os sentidos estão 

condicionados a uma cena enunciativa (GUIMARÃES, 2002) que não se dá 

exatamente nos moldes que estamos pesquisando: o contexto de ensino-

aprendizagem onde a canção forma parte de um material didático e, portanto, 

entra na rotina do ensino formal – o que reconfigura a própria cena. 

Passaremos a análise dessa reconfiguração, mas ressaltamos que voltaremos 

às características das canções e ampliaremos sua discussão em vários 

momentos de nossa análise.  

 

2.2.2. Canção: do objeto simbólico ao material didático 

 

De fato, parte das condições de produção dos sentidos vinculados à cena 

enunciativa que prevê um "ouvinte de uma canção em espanhol" coincidem 

com o que o aprendiz vivencia na sala de aula. Porém, temos que considerar a 

especificidade do DP e a forma como ele convoca o aprendiz, assim como a 

forma de constituição da relação aprendiz brasileiro/LE39, para compreender 

como essa cena é reformulada e analisar os efeitos de sentido que as novas 

condições de produção são capazes de produzir. Para visualizar tal cena, além 

de contar com a pesquisa que fizemos no mestrado na qual destacamos as 

tramas envolvidas na relação que acabamos de mencionar (SOUSA, 2007) – e 

que explicitamos no capítulo 1 –, gostaríamos de citar a pesquisa de Cabral 

(2014)40. A partir da mesma perspectiva teórica que adotamos, a pesquisadora 

aborda algumas especificidades sobre sujeito e sentido no desenvolvimento de 

                                                           
39 Relação que vem sendo estudada a partir de diferentes enfoques pelos pesquisadores 
brasileiros.  
40 Dissertação de mestrado: "Falar, falar!!! E escutar? Uma aproximação ao trabalho com a 
"compreensão auditiva" nas práticas de ensino/aprendizagem de língua estrangeira com foco 
no espanhol no Brasil". Este trabalho será referenciado em vários momentos de nosso texto 
pois apresenta importantes reflexões que serão mobilizadas para alcançarmos os objetivos a 
que nos propomos.  
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práticas que envolvem a habilidade de compreensão auditiva na aula de LE. 

Uma das práticas se refere à utilização de canções nesse contexto. Interessa-

nos, fundamentalmente, a forma como a pesquisadora desenvolve reflexões 

sobre a memória, também a partir de Payer (2006), não como uma repetição 

empírica, ou formal41, mas como uma instância que é "(re)construída na 

enunciação" (CABRAL, 2014, p. 201) e que "se apresenta no domínio das 

identificações/filiações discursivas como uma base que regulariza a 

possibilidade de qualquer dizer" (PAYER, 2006, p. 28)42. Para Cabral, "essa 

mesma base nutre e dá sustento ao trabalho de interpretar" (ibid.) no 

continuum que designa mediante a expressão "ouvir/escutar/compreender" (cf. 

id.). Em suas conclusões, a pesquisadora afirma que "a materialidade do oral 

(e, portanto, sonora) ganha espessura por conta das relações de sentido que 

trava a respeito da memória discursiva, podendo convocar séries de implícitos 

muito distintas" (id., p. 205). Lembremos que no capítulo 1 (em que 

concentramos e desenvolvemos a maior parte de nosso referencial teórico) 

salientamos que Payer (2006) sugere que  as imagens que os sujeitos fazem 

do código linguístico em que se dá a comunicação (id., p. 108)43 sejam 

incluídas como um elemento a mais no jogo de imagens presentes nas 

interações entre sujeitos. Como dissemos anteriormente: essas imagens são 

importantes também para nossa pesquisa, uma vez que entendemos que  a 

memória discursiva é atravessada pelo discurso pedagógico – aquele que "diz 

sobre", discurso que fala sobre a LE ao mesmo tempo que regulariza a 

possibilidade do dizer, nutrindo e dando sustento ao trabalho de interpretação, 

retomando Cabral. Entre outros efeitos, essa discursividade vai deixando 

marcas de uma concepção de língua vinculada a determinadas formações 

discursivas, e essas, por sua vez, abrigam séries de significados44. Retomando 

                                                           
41 Cf. Orlandi, 1998. Retomaremos essa referência no capítulo 3. 
42 Retomando nossas reflexões do capítulo 1, em que ressaltamos que, a partir de Achard e 
Pêcheux (1999), Payer salienta que a memória discursiva não se esgota na ordem do 
"efetivamente ouvido", do "realmente formulado" (cf. ibid.). 
43 Trata-se da proposta de inclusão de mais essa imagem no que Pêcheux (2014b [1969]) 
trabalha enquanto "jogo de imagens" que os sujeitos protagonistas do discurso fazem de si, do 
outro, e do objeto do discurso. 
44 O que entendemos também a partir da noção de "campo associado" (COURTINE, 1981, p. 
43, apud PAYER, 2006, p. 33), como desenvolvemos no capítulo 1. 



   70 
 

o conceito de discursividade da AD45, reforçamos o fato de que todos esses 

elementos que funcionam simultaneamente (a língua e os discursos sobre a 

língua, com mais intensidade, na análise que estamos desenvolvendo, o DP) 

imprimem uma "espessura semântica" que acreditamos incidir na interpretação, 

ou seja, orientar os sentidos que circulam pela LE, atravessando-a e 

constituindo-a no espaço de enunciação do sujeito brasileiro. 

Por fim, gostaríamos de expor algumas considerações sobre a canção 

que foram se estabilizando durante a pesquisa. No começo do processo de 

estudo sobre as atividades com canção, havia, de nossa parte, uma intenção 

de trabalhar com a canção – na forma como descrevemos sua complexidade 

mais acima. Essa intenção se baseava no fato de considerá-la um objeto 

simbólico capaz de fazer com que seus modos de produção, recepção e 

circulação (DÍAZ, 2009, 2013) – numa discussão também que envolvesse o 

"gosto" a partir de pesquisas da sociologia (COULANGEON, 2014) – 

convocassem os sujeitos a determinados sentidos. Nossa primeira intenção, 

portanto, era vincular tais modos de produção, recepção e circulação à 

frequência encontrada em sala de aula para o trabalho com determinados 

gêneros e/ou temáticas que pareciam ser o gatilho disparador para as imagens. 

Essa intenção nos levou a pensar em um corpus em que ela fosse 

protagonista: um corpus de canções e que, depois de constituído, fosse 

submetido a uma análise sobre a forma como se dá sua utilização e seus 

efeitos de sentido em situações de ensino-aprendizagem. No entanto, após 

uma primeira análise de nosso corpus, esse protagonismo foi deixando de 

existir. As atividades, motivações e objetivos de trabalho que os professores 

apresentaram nos levaram a ver que o que caracteriza as canções a partir de 

seus modos de produção, recepção e circulação fica diluído (mas não 

apagado) e que outras questões ganham peso na orientação dos sentidos que 

o DP mobiliza na sala de aula de LE.  

Tendo desenvolvido essas reflexões, passaremos à exposição da 

composição de nosso corpus e de suas características. 
 

                                                           
45 (...) "a forma como se produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como 
tendo uma materialidade simbólica própria e significativa, como tendo uma espessura 
semântica: ela o concebe em sua discursividade" (ORLANDI, 2003, p. 18). 
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2.3. Corpus: coleta e perfil dos participantes 

Nosso corpus consiste em: 16 atividades com canções elaboradas por 
professores de LE no Brasil e um questionário em que estimulamos a 
exposição de motivações e objetivos de trabalho com a atividade 
apresentada e também a descrição de sua aplicação em sala de aula. A 

escolha dessa configuração de corpus se deve ao fato de termos consciência 

de que se tivéssemos acesso apenas à atividade, faltariam maiores detalhes 

sobre sua aplicação46. Assim, enquanto na análise das atividades podemos 

observar o foco do trabalho com a canção e com os elementos linguístico-

culturais presentes, na análise do questionário conseguimos acessar mais 

detalhadamente o DP sobre a LE (o que se diz sobre a canção, os objetivos 

implícitos na elaboração das atividades – como o foco no linguístico, o contexto 

de circulação da canção, a apresentação dos intérpretes etc.).    
 

2.3.1. Coleta 

Para poder ter um alcance maior e mais diversificado, tanto no que se 

refere à formação, quanto à atuação dos professores participantes da pesquisa  

não poderíamos fazer a coleta em uma única instituição de ensino ou 

formação. Ou seja, não poderíamos, por exemplo, aplicar o questionário e 

recolher as atividades com canção em apenas uma escola ou centro de 

línguas, ou em uma Faculdade de Letras. Para garantir a diversidade de 

âmbitos e níveis de ensino nos quais os professores participantes da pesquisa 

atuavam, decidimos elaborar um curso de formação continuada com o intuito 

de reunir um grupo de professores para coletar presencialmente o corpus. 

Assim, com alguns colegas professores e pesquisadores, organizamos a 

proposta do curso que foi oferecido como um curso de extensão ligado à 

Unifesp, USP e Fatec/Guarulhos. Esse curso foi intitulado Canção: a língua 

acontecendo em vários sentidos e foi dado em três aulas presenciais de 4 

horas, totalizando 12 horas. Os interessados tinham apenas a informação do 
                                                           

46 Antes de montar o corpus pedimos a alguns colegas professores de LE que nos enviassem 
atividades com canção que costumavam aplicar em sala de aula. Notamos que não tínhamos 
acesso a algumas informações pois essas não estavam explicitadas na atividade justamente 
porque, sendo os próprios elaboradores do material, tinham o conhecimento daquilo que iriam 
dizer, como iriam conduzir a atividade, suas motivações e objetivos, não precisavam colocar 
essas diretrizes na atividade. Assim, decidimos construir o questionário com o objetivo de 
tornar essas informações mais claras e estruturadas para a análise.  
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cartaz de divulgação – Apêndice A47. 

Terminadas as inscrições e de posse dos endereços de emails dos 

participantes inscritos, solicitamos que preenchessem um formulário com seus 

dados pessoais, acadêmicos e profissionais, até a data de início do curso. Com 

isso, pudemos adiantar o processo de coleta de alguns dos dados que 

precisávamos para nossa pesquisa48. Também solicitamos que levassem, no 

primeiro dia do curso, uma atividade com canção que tivessem elaborado, mas 

não demos nenhuma informação sobre o que fariam com a atividade49.  

  

2.3.2. Perfil dos professores participantes 

Tentaremos textualizar os dados que foram gerados no formulário de 

inscrição (e que se encontram no Anexo A) para traçar o perfil dos participantes 

da pesquisa e, assim, delimitar melhor as características do grupo e, assim, o 

alcance de nossa análise50. Ressaltamos que a maior parte das questões foi 

elaborada de forma aberta para que, em caso de mais de uma opção, essa 

                                                           
47 Apresentamos, no Apêndice A, o cartaz que circulou com as informações sobre o curso nos 
meios de divulgação eletrônicos: lista de e-mail da Associação de Professores de Espanhol do 
Estado de São Paulo, lista de e-mail de alunos e ex-alunos da USP e Unifesp e páginas do 
Facebook. 
Agradecemos aos colegas que participaram como organizadores e ministrantes do curso: 
Adrián Fanjul (USP) - orientador desta tese –, Andreia Menezes (Unifesp), Glauce Gomes 
(Fatec/Guarulhos) e María Teresa Celada (USP). Agradecemos também ao Instituto Federal de 
São Paulo por ceder o espaço para a execução do curso e a Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da Unifesp por aceitar nossa proposta de ação de extensão. 
48 Esse dados se encontram no Anexo A desta tese. Gostaríamos de esclarecer que se trata de 
um formulário que produzimos no Google Forms e que tem alguma imprecisão pois nem todos 
os professores que o responderam foram no primeiro dia de curso e figuram como participantes 
da pesquisa, assim como, nem todos os que figuram como participantes chegaram a responder 
tal formulário. No entanto, consideramos esses dados bastante produtivos pois eles nos dão 
uma ideia geral do perfil do grupo de professores e apresentam delimitações necessárias para 
o desenvolvimento desta pesquisa.  
49 No primeiro dia do curso, os presentes foram convidados a participar como informantes 
dessa pesquisa. Entregamos, pois, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
explicamos que se tratava de uma pesquisa de doutorado sobre atividades com canções e que 
não poderíamos dar muitos detalhes visto que eles teriam que responder um questionário 
sobre a atividade que tinham selecionado para levar àquela aula, conforme solicitáramos - o 
questionário elaborado encontra-se no Apêndice B. Não houve oposição à participação e, 
depois de respondido, conversamos sobre alguns objetivos de nossa pesquisa e já 
introduzimos melhor os objetivos do curso para, então, começarmos, efetivamente, a primeira 
aula. Esclarecemos que o conteúdo do curso não havia sido vinculado à pesquisa e que não 
havia nenhuma atividade aplicada no curso que fazia parte de nosso trabalho. Ele foi planejado 
a partir de um tema vinculado à pesquisa e utilizado como um motivador e uma contrapartida 
para a coleta do corpus. 
50 Nesta textualização dos dados obtidos no formulário de inscrição, reportamos a porcentagem 
apenas dos números inteiros. 
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resposta fosse aceita51. O grupo que respondeu esse formulário é formado por 

19 professores de LE inscritos no curso, podendo variar até 17 no caso de 

algumas questões que não foram respondidas por todos. 

 Nacionalidade: 

16 brasileiros 

1 argentino 

1 colombiano 

1 chileno 
 

 Idade: 

47% - de 20 a 30 anos 

32% - de 30 a 40 anos 

10% - de 40 a 50 anos 

10% - mais de 50 anos 
 

 Graduação: 

47% - Instituição pública 

57% - Instituição privada  
 

 Pós-graduação: 

47% - não efetuou estudos nesse nível 

42% - Instituição pública 

15% - Instituição privada 
 

 Vínculo profissional: 

36% - atua em instituições privadas 

36% - atua em instituições públicas 

36% - são autônomos 

10% - têm outro tipo de vínculo profissional 
 

 Nível de atuação do professor: 

61% - atua em centros de idiomas 

50% - atua no Ensino Médio 

                                                           
51 Assim, em perguntas de múltipla escolha a somatória dos resultados pode ultrapassar os 
100%. 
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44% - atua no Ensino Fundamental 2 

44% - ministra aulas particulares 

33% - atua no Ensino Fundamental 1 

5% - atua no Ensino Superior 
 

 Carga horária de trabalho semanal dentro da sala de aula:  

38% - de 5h a 10h 

16% - mais de 30h 

11% - de 25h a 30h 

11% - de 10h a 15h 

11% - de 15h a 20h 

6% - de 20h a 25h 

6% - até 5h 
 

 Cidade onde trabalha: 

63% - São Paulo (SP) 

5% - Barueri (SP) 

5% - Capivari (SP) 

5% - Guarulhos (SP) 

5% - Jundiaí (SP) 

5% - Santana do Parnaíba (SP) 

5% - São João da Boa Vista (SP) 

5% - Juiz de Fora (MG) 
 

 Uso de livros didáticos: 

29% - Síntesis 

24% - Enlaces 

18% - Fisk: Español Con Ñ 

12% - Cercanía 

12% - Español Sin Fronteras 

6% - Nuevo Español en Marcha 

6% - Diversidad 

6% - Recreo 

6% - Código ELE 

6% - Prefiero el Español 
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6% - Compañeros 

6% - Hacia el Español 

6% - En equipo.es 

6% - Espanhol para Brasileiros 

6% - Sistema Ser 

6% - Sistema Positivo 

12% - Não utilizam nenhum livro didático 
 

 Frequência de uso de canções na sala de aula: 

44% - a cada duas semanas 

38% - uma vez por mês 

6% - duas vezes por semestre 

6% - uma vez por semestre 

6% - nunca utiliza  
 

O formulário de inscrição ainda lançava uma pergunta questionando os 

critérios de escolha das canções, no entanto, como elaboramos um 

questionário específico direcionado à atividade que os professores trouxeram 

no primeiro dia do curso, descartamos sua análise já que tivemos respostas 

mais precisas pois a atividade era um exemplo com o qual podiam contar para 

fundamentar suas respostas. 

De acordo com esses dados, numa síntese de configuração do grupo, 

podemos dizer que ele é constituído por uma grande maioria de professores de 

LE brasileiros, que têm entre 20 e 40 anos de idade, com formação em nível de 

graduação tanto em instituições públicas como privadas – o que nos faz 

localizar o grupo como, fundamentalmente, submetido ao currículo e ao 

funcionamento do Ensino Superior no Brasil (seu principal nível de formação 

acadêmico-profissional) e sujeitos também às políticas linguísticas, tanto 

nacionais como internacionais, desenvolvidas durante os anos de 1990 até 

meados de 2010. O grupo possui um número bastante aproximado entre os 

professores que não fizeram pós-graduação e os que fizeram (sendo esse 

último a maior parte dos casos) – esse dado nos mostra que muitos desses 

professores também tiveram acesso a mais um nível de formação, o que nos 

faz caracterizá-los com uma formação mais especializada e também mais 
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expostos ao funcionamento dos saberes e discursos vinculados à academia. 

Há uma diversificação sobre o tipo de instituição de trabalho à qual esses 

professores estão vinculados profissionalmente – essa diversificação encontra-

se equilibrada entre instituições privadas, públicas e o trabalho como autônomo 

e nos mostra que suas práticas docentes se dão em diferentes situações de 

ensino, tanto formal quanto informal; no entanto, de acordo com o nível de 

ensino em que atuam, a maior parte deles está na Educação Básica dando 

aulas no Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, garantindo o alcance de 

diversidade que projetamos quando optamos por esse método de coleta de 

corpus e mostrando ainda que a maioria atua no ensino formal, estando, 

portanto, sob as diretrizes referentes à essa instância. Com relação à 

quantidade de horas semanais trabalhadas em sala de aula, não há um 

equilíbrio, pois encontramos uma grande diversidade de carga horária (desde 

aqueles que têm até 5h semanais até aqueles que têm mais de 30h) – esse 

dado também colabora com a diversidade de atuação do grupo, que nos 

parece aumentar a abrangência da pesquisa. A grande maioria atua 

profissionalmente na cidade de São Paulo, alguns trabalham em outras cidades 

do estado de São Paulo e apenas um participante é professor em uma cidade 

de Minas Gerais – isso indica um recorte geográfico ao qual nossa pesquisa se 

restringe. Com relação ao uso do livro didático destacamos o fato de haver 

uma grande diversidade de livros utilizados pelo grupo e que, somando o 

número de professores que utilizam os livros didáticos aprovados no Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD)52, identificamos que 65% utiliza pelo menos 

um dos livros mencionados no formulário (Síntesis, Enlaces e Cercanía), o que 

pode direcionar ainda mais o perfil do grupo ao que estamos entendendo como 

submetidos às políticas linguísticas do Estado com relação ao ensino da LE no 

Brasil – além disso, a quantidade de professores que usam livros didáticos, 

indicando, inclusive, que usa mais de um, nos leva a considerar a importância 

desse material na prática de aula e de como os professores estão expostos ao 

funcionamento desses materiais. Há, no grupo, 82% de professores que 

utilizam canções em sala de aula com uma frequência acentuada e apenas 6% 

                                                           
52 No capítulo 4 voltaremos às especificidades desse programa de aquisição de livros didáticos, 
principalmente, no que se refere à institucionalização dos sentidos que vamos explorar em 
nossas análises.   
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diz não utilizar esse tipo de material – esses números confirmam nossa 

percepção de que as canções tem grande presença nas aulas de LE no Brasil.    

  Explorando o perfil do grupo de professores participantes desta 

pesquisa, acreditamos poder ajustar nossos gestos de análise uma vez que os 

dados expostos e as conclusões às quais chegamos constituem parte das 

condições de produção dos enunciados que analisaremos no próximo item 

deste capítulo. 

 

2.4. Corpus: análise 

Este item expõe dois níveis de análise de nosso corpus53, apresentados 

como dois momentos de leitura. No primeiro momento, lançamos uma leitura 

geral desse corpus e tentamos ir interpretando os dados e montando quadros 

para concentrar os resultados. No segundo momento, a partir da percepção de 

recorrências, traçamos um eixo de análise e escolhemos quatro questionários 

para desenvolvê-lo.  

Tivemos um total de 16 professores que participaram da pesquisa e 

responderam o questionário. Nem todos trouxeram a canção e atividade, mas, 

ao responder o questionário, indicaram de que canção se tratava e 

descreveram o que fazem nas atividades em sala quando trabalham com tal 

canção. 

 

2.4.1. Primeiro momento - em busca de uma concentração de sentidos 

Para identificar a totalidade de nosso corpus fizemos a seguinte tabela (1) 

com as informações de canção, intérpretes, compositores, suas nacionalidades 

e ano de composição. Numeramos as canções para que ao longo do trabalho 

possamos referir-nos ao professor e ao material colhido através desse número, 

organizando as atividades em ordem alfabética de acordo com o nome da 

canção.  
 
 
 
 

                                                           
53 Todas as atividades e questionários respondidos encontram-se no Anexo B. 
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Tabela 1: Canção, intérpretes, compositores, nacionalidades e datas. 

 

 CANÇÃO 
INTÉRPRETE 

(NACIONALIDADE) - ANO 
COMPOSITOR 

(NACIONALIDADE)  - ANO 

1 A Dios le pido Juanes (colombiano) - 2002 
Gustavo Santaolalla (argentino) e 

Juanes (colombiano) - 2002 

2 
Amor, amor de 

mis amores 

Natalia Lafourcade (mexicana) e 

Devendra Banhart (venezuelano) - 

2012 

María Teresa Lara (mexicana) - 

1936 

3 Bailando 

Enrique Iglesias (espanhol),  

Descemer Bueno (cubano) e 

Gente de Zona (grupo cubano) - 

2014 

Descemer Bueno (cubano) - 2012 

4 Bailando 

Enrique Iglesias (espanhol),  

Descemer Bueno (cubano) e 

Gente de Zona (grupo cubano) - 

2014 

Descemer Bueno (cubano)  - 2012 

5 Desapariciones Rubén Blades (panamenho) - 1984 Rubén Blades (panamenho) - 1984 

6 Desapariciones Maná (grupo mexicano) - 1999 Rubén Blades (panamenho) - 1984 

7 Ese hombre Rocío Jurado (espanhola) - 1979 
Ana Magdalena (espanhola) e 

Manuel Alejandro (espanhol) - 1979 

8 Fotografía 
Juanes (colombiano) e Nelly 

Furtado (luso-canadense) - 2002 

Gustavo Santaolalla (argentino) e 

Juanes (colombiano) - 2002 

9 Gracias a la vida Mercedes Sosa (argentina) - 1971 Violeta Parra (chilena) - 1966 

10 Ilusión 
Marisa Monte (brasileira) e Julieta 

Venegas (mexicana) - 2008 

Julieta Venegas (mexicana)54 - 

2008 

11 
La carta (Carta 

de amor) 

Juan Luis Guerra  (dominicano) - 

1990 

Juan Luis Guerra (dominicano) - 

1990 

12 La flaca 
Jarabe de Palo (grupo espanhol) - 

1996 

Pau Donés (integrante do grupo 

espanhol) - 1996 

13 La gata Varela Cacho Castaña (argentino) - 2005 Cacho Castaña (argentino) - 2005 

14 
Mujer de 

pantalones 

Carlos Ponce (portorriquenho) - 

2002 

Emilio Estefan Jr. (cubano) e 

Nicolás Tovar (colombiano) - 2002 

15 Sacar la voz 
Ana Tijoux (chilena) e Jorge 

Drexler (uruguaio) - 2012 
Ana Tijoux (chilena) - 2012 

16 
Yo vivo en una 

ciudad 

Pedro y Pablo (dúo argentino) - 

1970 

Miguel Cantilo (argentino) e Jorge 

Durietz (argentino) - 1970 

                                                           
54 A canção foi composta pela mexicana e os trechos em português são versões feitas pelos 
músicos Marisa Monte e Arnaldo Antunes para a gravação do DVD MTV Unplugged. 

 



   79 
 

 
 

Como se pode observar no corpus em anexo, a remissão ao intérprete e 

seu país de origem é recorrente. Porém, apenas na atividade com a canção 

Gracias a la vida, no. 9, se menciona sua compositora, Violeta Parra (chilena) – 

dado que se apresenta como importante para o professor antes de propor a 

audição em sala. O único caso de referência ao ano da canção é o de n. 16, 

porém decidimos registrar esse dado para todas as canções. Também fizemos 

uma pesquisa sobre a autoria composicional das canções e deixamos 

registrada no quadro ao lado do ano de lançamento das canções na versão 

trabalhada pelo professor – esses dados nos foram dando indícios relevantes 

para a reflexão que desenvolvemos em diversos momentos da análise e para 

as conclusões a que chegamos55.  

Há uma diversidade grande com relação às características das canções. 

Interessa-nos indagar quais os países envolvidos no que se refere à origem de 

seus intérpretes e compositores e quantas vezes essas origens se repetem em 

nosso corpus, de acordo com o que explicitamos no gráfico da Figura 1. 

De acordo com os dados levantados, ainda que Espanha e Argentina 

sejam países bastante presentes, podemos dizer que nosso corpus é marcado 

pela diversidade no que se refere à origem dos intérpretes e dos compositores 

das canções que o compõe. 

No próximo gráfico (Figura 2), quisemos também indagar a concentração 

de canções trabalhadas de acordo com as décadas em que foram lançadas em 

suas versões originais e nas versões escolhidas para serem inseridas pelo 

professor no material didático elaborado para suas aulas. 

Vemos que a maior parte das versões das canções trabalhadas em sala 

de aula (9 de 16) se concentra em lançamentos entre os anos 2000-2016. Esse 

dado nos leva a pensar que as escolhas dos professores estão, em boa parte, 

ligadas a forma de acesso às canções, e, portanto, a forma de sua circulação, 

visto que esse período coincide com o de expansão das mídias digitais. 

Entre as 16 amostras, apenas duas se repetem: Bailando e 

                                                           
55 As informações sobre a autoria da canções, nacionalidade do compositor e ano foram 
encontradas em diversas páginas da internet acessadas entre os dias 13 e 17 de jan. de 2019. 
Ressaltamos que havia algumas informações desencontradas e de difícil confirmação. Em 
alguns casos, nos referiremos a tais informações nas análises que seguem.  

. 
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Desapariciones. Consideramos essa repetição como bastante representativa – 

visto o vasto universo de possibilidades de escolha de uma canção que cada 

professor pode fazer para elaborar seu próprio material didático –, faremos 

uma breve discussão sobre essa escolha, apoiando-nos no que pesquisadores 

da sociologia analisam sobre determinadas características que podemos 

ressaltar sobre essas canções. É interessante notar que essas duas canções 

têm uma carga significativa daquilo que despertou nossos primeiros 

questionamentos.  

 
Figura 1: Países de origem dos intérpretes e compositores das canções 

 

 
 

Figura 2: Quantidade de canções utilizadas de acordo com o ano de lançamento e a seleção 
("versão original" e/ou "versão trabalhada")  
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Bailando é uma canção que traz uma expressividade sonora muito 

relacionada à expectativa com relação aos ritmos latinos, a uma euforia ligada 

a sua composição melódica (mencionada pelos professores como "agitada" e 

"animada"), que poderia ser classificada como uma música de circulação entre 

as produções mais pop, composta e interpretada, inclusive, de forma híbrida, 

colocando-se entre o pop e os ritmos latinos, entre intérpretes da Espanha e de 

Cuba56. O estudo levantado por Vargas (2004) aponta para um certo enfoque, 

uma tendência em acentuar o hibridismo na canção latino-americana. Para o 

autor esse enfoque seria um reflexo da história da mestiçagem dos povos 

dessa região como constitutiva das manifestações culturais que representam 

sua identidade. Nesse sentido, vale destacar que o clipe da canção apresenta 

um cenário urbano, de periferia, destacando a co-existência de negros, mulatos 

e brancos nesse espaço. No entanto, assim como Canclini (2015 [1989]), 

entendemos que tal hibridismo é um processo que não acontece sem tensões. 

Mais frequentemente designada como fusão no âmbito da música, Canclini 

chama a atenção sobre uma forma de encarar esse processo de hibridação, no 

que concerne ao pensamento político, uma vez que ele não é uma "fusão sem 

contradições" senão, um processo "que pode ajudar a dar conta de formas 

                                                           
56 De acordo com as informações da página https://descemerbueno.com/musica/ e também 
com a busca que fizemos em outros sites, destacamos aqui algumas peculiaridades sobre essa 
canção. Ela foi composta em 2012 e, em 2013, gravada com o grupo cubano Gente de Zona. 
Para essa versão foi produzido um clipe com o compositor e intérpretes convidados - 
https://vimeo.com/306244347. Em 2014 a canção foi apresentada ao cantor Enrique Iglesias e 
regravada, tendo versões: em inglês (com a participação do jamaicano Sean Paul - 
https://www.youtube.com/watch?v=b8I-7Wk_Vbc&list=PL41FC275914977229&index=113), em 
português para o Brasil (com participação de Luan Santana - 
https://www.youtube.com/watch?v=rhEqzW5WtbE), e em português para Portugal (com a 
participação de Mikhael Carreira - https://www.youtube.com/watch?v=ApeC2AGENgo). Em 
todas as versões se conservam fragmentos em espanhol - como a palavra "bailando", que 
aparece tanto no título da canção como no refrão. Destacamos que a maior parte dos 
elementos da canção e do clipe da versão original se mantém nas outras versões. No entanto, 
o protagonismo de Enrique Iglesias fica evidente na versão de 2014 e nas versões para o 
português tanto o brasileiro como o português gravam fragmentos de cenas separadas que são 
coladas ao clipe do espanhol. A única versão gravada por Enrique Iglesias é a versão em 
inglês, em que o cantor canta também nesse idioma. Nessa versão há mesclas das duas 
línguas chegando a ser considerada como uma canção em espanglish -  
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailando_(canci%C3%B3n_de_Enrique_Iglesias). Sobre o 
compositor Descemer Bueno destacamos que é "Graduado como guitarrista clásico en los 
conservatorios Manuel Saumell y Amadeo Roldán, formó en 1990 "Estado de Ánimo", una 
banda cubana de jazz combo, diez años después fundó el grupo "Yerbabuena", en Nueva York, 
un fenómeno musical que reunió una alineación de lujo" (http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-
mundo-ultima-hora/item/20841-enrique-iglesias-cantara-loco-otro-tema-de-descemer-bueno). 
Também é importante dizer que Descemer Bueno ganhou o Grammy Latino com "Bailando" 
escolhida como "música do ano" de 2014. 
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particulares de conflito geradas na interculturalidade recente em meio à 

decadência de projetos nacionais de modernização na América Latina" (id., p. 

XVIII)57. Colabora para nossa reflexão o que Valente (2006) e Dias (2014) 

apontam sobre a indústria cultural fonográfica. Enquanto Dias destaca o fato de 

o processo de mundialização da cultura ter impulsionado a difusão da cultura 

de massa através do rádio e da televisão (o que hoje alcança outras redes de 

expansão), Valente discute como esse processo incide na relação com a 

canção trazendo um impacto até mesmo no que podemos chamar de "gosto 

musical", no que a autora observa sobre a oscilação de gosto – motivação que 

se apresenta com uma certa regularidade para a escolha das canções que os 

professores levam para as aulas, de acordo com o que analisamos nos 

questionários de nosso corpus. Para Valente, o fato do mundo pós-

globalização parecer "envelhecer rapidamente" (id., p. 326) demonstra uma 

necessidade de reforços memoriais de signos efêmeros, para que esses 

permaneçam no "modus vivendi" (ibid.). Esses reforços se dão em mecanismos 

de rememoração da mídia. Assim, ela atribui as oscilações de aceitação e 

recusa, memória e esquecimento com relação a artistas e gêneros musicais a 

um complexo conjunto de fatores (que vai desde o processo de produção e 

circulação da canção como mercadoria, à imposições de ordem ideológica), e 

ressalta, sobretudo, que essa oscilação se deve à "falta de uma educação da 

escuta, da sensibilidade auditiva e musical" (cf. ibid.). A consequência disso, 

afirma a autora, é que o público se vê diante de critérios de "escolha" que 

demonstra que o que mais agrada é o que se caracteriza como "repetição, a 

rima fácil, o ritmo mais propício para a dança" (ibid.).  

Em outro trabalho, Valente (2010) mobiliza o conceito de performance, de 

Paul Zumthor, para trazer a importância do corpo e do gestual como disparador 

de sentidos para a canção. Assim, é importante destacar também que no clipe 

da canção que estamos abordando o mesmo grupo de dançarinos – incluindo a 

"mocinha protagonista" – alternam tomadas em que dançam coreografias 

marcadas pela dança de rua e estilos mais contemporâneos e urbanos, com 

tomadas em que dançam o flamenco, com seus vestidos, sapatos, leques e 

                                                           
57 Reflexões elaboradas por Canclini para a edição de 2001 da obra Culturas Híbridas, de 
1989. 
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palmas (que também são praticadas pelos intérpretes da canção)58, 

provocando esse movimento de referências entre o presente (a experiência 

com o atual) e o passado (a tradição vivida, rememorada). 

Desapariciones, por sua vez, é uma canção que, embora traga em sua 

sonoridade elementos da música caribenha (como a instrumentação, por 

exemplo, que alude a gêneros como a salsa, a bachata, o merengue), se 

destaca no cenário artístico e cultural como uma canção de denúncia, de 

protesto com relação a diversas situações nas quais houve (e ainda há) 

desaparecimentos de pessoas. Com relação ao enfoque no hibridismo, como 

fusão que caracteriza o mundo da música, conforme apontamos acima, 

podemos dizer que ele funciona com maior evidência no reconhecimento de 

um ritmo – considerado como caribenho – que se constitui como exemplo 

dessa estrutura fragmentada (uma fusão das características culturais de 

sonoridades africanas, europeias e dos povos originários da América). No 

entanto, a temática da canção é uma temática que aponta para uma direção 

diferente, direção que expõe uma regularidade que será amplamente discutida 

nas análises que apresentaremos a seguir e também no capítulo 3 – e que 

relacionaremos com o que Valverde (2008) discute sobre a canção ser utilizada  

na "condição de um veículo de mensagem" (id., p. 271).   

Após essa primeira leitura geral do corpus, ainda tentando interpretar os 

dados na busca por recorrências, nos detivemos nas motivações pelas quais 

os professores declaravam ter escolhido tal canção como componente de uma 

aula de LE. Produzimos, assim, a tabela 2 com os dados sobre essa 

motivação que se concentrava, sobretudo, na questão 1)¿Por qué llevas esa 

canción a tus clases? ¿Qué tiene de especial para que sea objeto de estudio 

en una clase de español en el contexto que enseñas esa lengua?. Vejamos os 

dados da Tabela 2. 
 
 
 

                                                           
58 Na época da produção do clipe, em entrevista concedida ao site www.cubasi.cu, seu 
compositor, Descemer Bueno afirma que "su canción 'Bailando', con la puesta en escena de 
Gente de Zona, será interpretada con una guitarra y palmas, porque su intención es rescatar 
las raíces españolas, aunque con el añadido de un ritmo 'beat', un poco 'tecno'". 
(http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/20841-enrique-iglesias-cantara-
loco-otro-tema-de-descemer-bueno - acesso em 16 jan. 2019). 
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Tabela 2: Motivação para a escolha da canção e o trabalho proposto 

 
MOTIVAÇÃO/ 
ATIVIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

Temática da canção  X   X X X  X      X X 7 
Fruição / Diversão X  X X       X   X   5 
Os alunos gostam X   X   X X       X  5 
Verbos    X     X    X X   4 
É simples / 
vocabulário fácil   X    X X    X     4 

Vocabulário 
específico       X  X     X   3 

Aspecto fonético            X X    2 
O professor gosta          X      X 2 
Gênero da canção 
representar 
características 
culturais de um 
país 

           X X    2 

Aumentar o contato 
com canções em 
espanhol 

         X       1 

Presença do 
português e do 
espanhol na canção 

         X       1 

Pode ser 
relacionada com a 
realidade do aluno 

              X  1 

Reforçar a 
opacidade de 
alguns elementos 
da LE para os 
brasileiros 

          X      1 

 

A seguir citamos dois conjuntos de enunciados59 para exemplificar a 

concentração que assinalamos na Tabela 2: 

5 - Desapariciones: "Es una canción que presenta no solo una visión 
gramatical interesante, sino también refleja la memoria histórica del continente 
sur-Americano, que ha sido golpeado por el drama de las dictaduras y la 
violencia". 

10 - Ilusión: "Porque además de gustarme tanto el ritmo como la letra, es una 
confraternización de los dos idiomas (portugués y español). Además muchos 
alumnos conocen a Marisa Monte, entonces el extrañamiento es menor. Hasi 
hago que se interesén en conocer más la cantora mejicana". 

 

Ao responder a pergunta 2) ¿Cuáles son los objetivos de las actividad que 

propones con la canción?, detectamos a recorrência de uma espécie de ordem 

que apresenta uma espessura de formulação que também indica uma 
                                                           

59 Não fizemos nenhum tipo de intervenção nos enunciados dos professores. Reproduzimos as 
atividades que trouxeram e o que responderam no questionário na forma como as elaboraram 
e que constam nos anexos.  
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concentração de sentidos: 

15 - Sacar la voz: "Identificar los contextos presentes en la canción, percibir los 
sonidos de las dos voces y las diferencias de pronunciación". 

1 - A Dios le pido: "Mi objetivo principal es que los alumnos conjuguen los 
verbos en subjuntivo y como objetivo secundario preparar/escribir otras 
frases poniéndose en el lugar del cantante. Y por fin, oralidad". 

 
Organizamos os dados na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Objetivos envolvidos nas propostas didático-pedagógicas 

 
TRABALHAR 
COM / 
ATIVIDADE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

Verbos X  X X    X X    X X  X 8 
Compreensão 
do texto e do 
contexto a 
partir da 
temática da 
canção 

    X X  X X    X  X X 7 

Vocabulário   X    X  X   X  X   5 
Outros 
aspectos 
linguísticos 

  X  X X     X     X 5 

Compreensão 
auditiva      X       X  X  3 

Uma atividade 
lúdica / 
momento de 
fruição 

   X      X    X   3 

Apresentação 
de canções 
latinas e 
espanholas 

      X  X X       3 

A canção 
como 
facilitadora 
para a 
aprendizagem 

   X      X    X   3 

Aspectos 
sociais, 
políticos e 
econômicos 
sobre o país 
de origem da 
canção ou 
gerais 

 X       X     X   3 

Aspectos 
musicais 
característicos 
do gênero da 
canção  

           X X    2 

Variedade 
linguística               X  1 

Escrita X                1 
Oralidade X                1 
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Esses dois primeiros quadros nos foram indicando que, na maior parte 

dos casos, não havia uma única motivação ou um único objetivo descrito pelos 

professores – conforme salientamos em negrito nos enunciados expostos 

acima, os conectores sinalizam essa múltipla presença no planejamento do 

professor. De acordo com os tópicos que encabeçam cada quadro, podemos 

dizer que, com relação à motivação, a temática da canção é a mais 
recorrente nos enunciados do corpus, enquanto que, com relação aos 
objetivos, essa recorrência se dá ao enunciar o foco no trabalho com 
verbos, sendo que o trabalho com a temática é o segundo motivo mais 
apontado.  

Também com o intuito de buscar pistas sobre nossas hipóteses iniciais 

fizemos uma leitura identificando comentários sobre a condução das atividades 

em que aparecesse alguma referência ao trabalho com aspectos relacionados 

ao país da canção ou com a população de determinada região, comentários 

sobre questões socio-históricas coletivas, mesmo não havendo uma explícita 

relação com a temática da canção e obtivemos o seguinte resultado: 
 

Tabela 4: Identificação de referências a questões sócio-históricas coletivas 
 

 CANÇÃO AUSENTE PRESENTE OBSERVAÇÃO 
1 A Dios le pido X   
2 Amor, amor de 

mis amores  X Venezuela - situación política y 
económica 

3 Bailando X   
4 Bailando  X Cultura española, el flamenco 
5 Desapariciones  X Dictadura 
6 Desapariciones  X Dictadura 
7 Ese hombre  X Empoderamento feminino 
8 Fotografía X   
9 Gracias a la vida  X Música de protesto, Violeta Parra, 

Mercedes Sosa y sus contextos 
10 Ilusión X   
11 La carta (Carta de 

amor) X   

12 La flaca  X Mezcla cultural, La Habana, 
estereotipo de la mujer 

13 La gata Varela  X Tango y Río de la Plata 
14 Mujer de 

pantalones  X Como la mujer es vista en 
diferentes épocas 

15 Sacar la voz  X Dictadura argentina 
16 Yo vivo en una 

ciudad  X Contexto del mundo y de 
Argentina en los años 1970 

 
Das 16 atividades, em 11 aparecem comentários ou condução das 

atividades que trabalham com questões relativas a uma coletividade, enquanto 
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que apenas 5 não apresentam essa característica. Esse dado confirma nossa 

hipótese e faz com que ela seja alvo de uma maior investigação na segunda 

parte da análise que desenvolvemos. 

Por fim, a última sondagem que decidimos fazer foi sobre a forma como a 

canção se insere no contexto de ensino-aprendizagem formal, ou seja, como 

parte de um material didático, em uma aula de LE como língua estrangeira no 

Brasil. Assim, buscamos comentários sobre a condução das atividades em que 

aparecessem referências ao trabalho com o linguístico como "forma esvaziada 

de sentidos" – como entendemos a coisificação do linguístico, que expusemos 

no capítulo 1 – e que essa condução fosse a única forma (explicitada) de 

trabalhar a interpretação da canção. Trata-se de propostas de condução das 

atividades e comentários sobre elas que desconsideram a relação que existe 

entre sua circulação como objeto simbólico vinculada às práticas sociais nas 

quais o linguístico reclama sentidos. Sendo assim, construímos a Tabela 5 com 

a informação que responde a questão que pontuamos a nós mesmos como 

analistas: o trabalho que predomina sobre os elementos linguísticos produz um 

efeito que identificamos como "esvaziado de sentido"? 
 

Tabela 5: Predomínio do trabalho didático-pedagógico em estruturas gramaticais 

 

 CANÇÃO Não Sim 
1 A Dios le pido X  

2 Amor, amor de mis amores X  

3 Bailando  X 

4 Bailando  X 

5 Desapariciones X  

6 Desapariciones  X 

7 Ese hombre X  

8 Fotografía  X 

9 Gracias a la vida X  

10 Ilusión X  

11 La carta (Carta de amor)  X 

12 La flaca X  

13 La gata Varela X  

14 Mujer de pantalones X  

15 Sacar la voz X  

16 Yo vivo en una ciudad X  
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Nesta primeira leitura, entendemos que em 5 casos esse trabalho se dá 

de forma mais evidente e até mesmo "radical", enquanto que em 11 casos essa 

radicalidade não ocorre. Porém, na maior parte dos casos esse trabalho 
com a forma "esvaziada de sentido" está presente e, em diferentes graus, 
podemos entender que ele conduz a determinados sentidos que podem 
apresentar-se como esvaziados também. Dessa forma, na próxima etapa de 

análise (o que chamamos de segundo momento) faremos uma análise um 

pouco mais detalhada para trabalhar com essas leituras e poder vislumbrar 

qual seu peso na pesquisa que nos propomos a desenvolver. 

Para finalizar, portanto, retomemos aspectos importantes dessa primeira 

leitura: 

- maior recorrência da motivação para a escolha das canções relativa à 

temática que elas apresentam – nesse aspectos retomamos novamente as 

consideração de Valverde sobre a "condição de um veículo de mensagem" que 

caracteriza a canção fazendo com que ela acabe servindo de pretexto para 

falar de outra coisa (op. cit., 2008, p. 271). Assim, seguimos nos questionando 

até que ponto a canção – da forma como é caracterizada no material didático – 

é capaz de potencializar a condensação dos sentidos em processos sócio-

historicamente localizados, já que vimos, na Tabela 4, que das 16 atividades, 

11 apontam uma direção de trabalho com alguma temática dessa natureza; 

- maior recorrência do trabalho com elementos verbais como objetivo de 

ensino-aprendizagem da LE em sala de aula. Sobre esse aspecto 

relacionamos uma frequência no trabalho com a estrutura da língua que 

apresenta um esvaziamento de sentido – presente, praticamente, nas 16 

atividades apresentadas, mas com maior intensidade em 5 casos, conforme 

apontamos na Tabela 5. 

Esses dois aspectos revelam um eixo de tensão, de contradição, ao qual 

nos remeteremos na próxima seção, aprofundando-nos nas análises dos 

enunciados do corpus.  

  

2.4.2. Segundo momento - articulando um eixo de análise entre duas 
polaridades 

Tendo feito uma leitura mais geral, tomamos alguns questionários para 
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desenvolver as direções de sentido que apareceram com mais força na 

primeira leitura. Assim, já estamos fazendo funcionar nosso dispositivo de 

análise em que tanto o interdiscurso (como instância da memória discursiva), 

quanto o intradiscurso (o nível da formulação do enunciado) poderão ir 

revelando as posições discursivas que estamos rastreando para, enfim, chegar 

às respostas das questões que nos colocamos. 

Organizamos essa análise tendo como eixo o que detectamos como 

contraditório no trabalho com a canção como objeto simbólico: as polaridades 
que ressaltam um "esvaziamento do sentido" vs "os sentidos remetidos 
aos processos sócio-historicamente localizados". Nos quatro exemplos que 

separamos para a análise trabalharemos de uma extremidade para outra 

tentando ir vislumbrando como essa contradição se constrói no DP sobre a LE. 

Por fim, reforçamos a informação de que todo o material do corpus se encontra 

no anexo B e de que não fizemos nenhum tipo de alteração nas formulações 

dos professores que transcrevemos nos itens a seguir.   
 

2.4.2.1. La carta (Una carta de Amor) (n. 11) 

Escolhemos esse material como exemplo para fazer esta análise porque, 

dentre o conjunto de questionários, ele traz, em um grau exacerbado, o que 

entendemos como esvaziamento do sentido da língua decorrente do trabalho 

com a "forma pela forma". 

Com a primeira resposta, a professora indica estar respondendo tanto à 

questão 1 (¿Por qué llevas esa canción a tus clases? ¿Qué tiene de especial 

para que sea objeto de estudio en una clase de español en el contexto que 

enseñas esa lengua?), quanto a 2 (¿Cuáles son los objetivos de la actividad 

que propones con la canción?) como se observa com a "seta" que ela deixa 

indicada: 

Esa canción presenta los signos de puntuación escritos y no en símbolos 
entonces aprovecho para hacer "trampas" con los alumnos y de esa manera 
traer algo de descontración a la clase. 

 

Dessa forma, concentra tanto a relevância – a motivação na escolha da 

canção – quanto os objetivos de trabalho com a canção, nessa resposta. Ela 

menciona uma possível "armadilha" em que seus alunos cairiam como uma 

forma de trazer descontração para a aula, o que parece refletir a perspectiva de 
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algumas propostas de metodologia de ensino nas quais se reforça a 

importância de se trabalhar de "forma lúdica" – com o objetivo de que tal 

ludicidade baixe os níveis de tensão na sala de aula. Parece-nos, porém, que 

ao escolher fazer as "trampas" – armadilhas – estaria evidenciando a falta de 

conhecimento do aluno e isso poderia gerar ainda mais tensão. Para entender 

os procedimentos e orientações mais detalhadamente, sigamos para a questão 

3) em que a professora descreve o passo a passo da atividade. 

- antes de la audición:  

Presento la [letra60] canción para que los alumnos lean y les pido que busquen 
los signos de puntuación.  

Como aplico esa actividad a alumnos que recién están empezando a aprender 
el idioma dicen no encuentrar mas que los unicos que aparecen en la letra que 
les enseño. 

 

- durante la audición:     

Esta actividad tiene su objetivo basado mas en la lectura que en la audición. 

O sea durante tan solo escuchamos y les propongo que los que quieran 
canten. 

 

- después de la audición: 

Comentarios de que les gustó o no. 

Fin de clase y hasta la próxima. 
 

Notamos que a professora parece não ter explicado quais signos de 

pontuação poderiam ser encontrados – o que já daria aos alunos o "saber 

denominar" e possibilitaria, na leitura prévia à audição, "escapar" da armadilha. 

Mas, o objetivo da professora era que eles caíssem na armadilha, e não dar 

uma possibilidade para esquivar-se. Essa postura reforça o estereótipo das 

"armadilhas do espanhol" com relação às motivações que os luso-falantes 

teriam para estudar a LE: não se deixar enganar pela "transparência" entre o 

português e o espanhol para não correr o risco de passar por situações 

vexatórias. Essa orientação dada pela professora marca como, em alguns 

espaços de ensino formal da LE, o efeito do pré-construído de que "para 

aprender espanhol basta saber algumas palavras" ainda circula – sendo que 

essas "palavras" seriam aquelas que poderiam gerar algum tipo de situação 

                                                           
60 A marcação dos colchetes nos enunciados reproduzidos a partir dos questionários destaca 
que a palavra ou expressão foi inserida depois, numa releitura do texto, como pode ser visto no  
original. 
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constrangedora, como os heterossemânticos, por exemplo61. 

Na orientação sobre o que ela propõe como desenvolvimento durante a 

audição da canção, irrompe uma constatação: 

Esta actividad tiene su objetivo basado mas en la lectura que en la audición. 
 

O objetivo da atividade com a canção é basicamente não utilizá-la 

enquanto canção, senão como um texto que vai deixar o aluno à deriva quando 

atender ao comando da atividade (buscar signos de puntuación) e assim 

cumprir com o reforço a que "se ele não estudar espanhol, poderá não 

entender algo e isso pode colocá-lo numa posição vexatória", "que ser falante 

do português não basta para entender o espanhol" – justificativas 

frequentemente utilizadas em determinados discursos para validar a 

importância de estudar a LE no Brasil62. A orientação de trabalho com o texto 

faz com que se convoque uma forma de conceber a língua como algo da 

ordem das "coisas a saber", do "sujeito pragmático" (cf. PÊCHEUX, 2002 

[1983])63. 

Em nossa análise, pois, entendemos que a relação que interpretamos 

através de uma orientação que conduz a uma memória da LE no Brasil e que, 

por sua vez, está relacionada a uma forma de ver a língua e de relacionar-se 

com ela, confirma um dos indícios com o qual trabalhamos: o esvaziamento do 

sentido através da "coisificação do linguístico". Nem mesmo a pronúncia, como 

um elemento da língua é trabalhada de forma estruturada. Retomemos o 

fragmento anterior para analisá-lo em sua extensão: 

                                                           
61 Com relação a essas questões esclarecemos que há inúmeros gestos que apontam uma 
superação com relação ao efeito desse pré-construído. Há muitas pesquisas acadêmicas que 
inclusive nortearam a (re)formulação tanto da legislação e de documentos de orientações 
ligados às Políticas Linguísticas do Brasil, quanto de instrumentos linguísticos - materiais 
didáticos, principalmente - que apontam para a construção de outras relações com a LE. 
Citamos, como exemplo, a dissertação de mestrado "A opacidade da suposta transparência: 
quando "amigos" funcionam como 'falsos amigos'", de Claudia Pacheco Vita, defendida em 
2006.   
62 Cabe-nos lembrar que, conforme expusemos no capítulo 1, esse efeito do pré-construído 
com o qual trabalhamos também atua na interpelação de um sujeito que, em nossa pesquisa 
de mestrado, identificamos a partir da reflexões de Payer (2005), como o "sujeito do sucesso". 
Esse sujeito é interpelado a atender a diversas demandas de performance sendo que uma 
delas é "dominar línguas" (cf. SOUSA, 2007). 
63 Nesta obra, Pêcheux associa o "sujeito pragmático" àquele que é representado por "uma 
imperiosa necessidade de homogeneidade lógica" (2002 [1983], p. 33) e as "coisas-a-saber" 
como o funcionamento dessa lógica, do "'mundo semanticamente normal', isto é, normatizado" 
(id., p. 34).  
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Esta actividad tiene su objetivo basado mas en la lectura que en la audición. 

O sea durante tan solo escuchamos y les propongo que los que quieran 
canten. 

 

Primeiro a professora afirma que os objetivos da atividade estão mais 

ligados à leitura, depois, ao usar a estrutura de reformulação "O sea", parece 

confirmar que a canção foi um simples pretexto para disparar a "armadilha". 

Não há nenhuma orientação que aponte para uma observação sobre as 

características que compõem a canção. Nem mesmo sua letra é considerada 

como elemento de uma canção que reclama um trabalho de interpretação. 

De acordo com o que descreve, a professora segue a aula solicitando aos 

alunos comentários e apreciações pessoais sobre a canção (les gustó o no) e a 

aula acaba. Mesmo tendo aberto espaço nas questões 4, 5 e 664 para que ela 

comentasse sobre como trabalharia com o vocabulário da canção e com 

relação às temáticas envolvidas, suas respostas foram no sentido de negar a 

existência da intenção de trabalhar com os sentidos, chegando a dizer que não 

haveria nenhuma relação entre a temática da canção com outras temáticas que 

os alunos poderiam conhecer. Pois, vejamos a letra da canção tal qual nos foi 

entregue pela professora no primeiro dia do curso: 

Querida mujer dos puntos no me hagas sufrir coma 

hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero tú lo ves tu cariñito es un 
agujero 

que me atraviesa el querer  y sin tus besos en mi chaleco 

nada me cubre la piel punto y seguido Como ves, sólo pienso en ti yo 

no me interesa la Perestroikani el baloncesto ni Larry Bird 

y un sufrimiento a plazo fijollevo en el pecho, mujer 

Quiéreme otra vez, llénate de mí vida tengo yo sólo junto a ti 
 

Pela experiência que temos como professores de LE e também como 

falantes do português entendemos que, além de vocabulário de difícil 

compreensão para um iniciante, há ainda duas referências que podem ser 

opacas para a compreensão da canção: Perestroika e Larry Bird. Assim, ao 

                                                           
64 Conforme dissemos, o questionário encontra-se no Apêndice B, no entanto, colocamos a 
seguir as três referidas questões para facilitar a leitura de nossa análise: 4) ¿Qué lugar tiene el 
desarrollo del vocabulario en la actividad que propones para esa canción? ¿Es fundamental 
trabajar con los significados de algunas de las palabras de la canción? ¿Cuál(es)? ¿Por qué?; 
5) ¿Qué temas abordados por la canción enfocarías? ¿Por qué?; 6) ¿Harías algún tipo de 
relación del tema de la canción con otras temáticas conocida por los alumnos? ¿Por qué? 
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afirmar que não trabalha com o vocabulário e que não há nenhuma temática a 

ser trabalhada na canção, concluímos que esta proposta de atividade traduz 
de forma radical o que entendemos como "coisificação do linguístico" – 
uma radicalidade na qual o linguístico nem chega a acontecer como 
constitutivo do sentido do texto. As referências que o texto traz não chegam 

a produzir nenhuma força – do ponto de vista do professor – capaz de provocar 

uma saída para a exterioridade: o contexto da canção, seu intérprete, 

compositor, país de origem... nada.  

No entanto, a partir da complexidade que a situação de ensino-

apredizagem comporta, juntamente com as características da circulação de 

uma canção e de seu uso como material didático na aula de língua – como 

discutimos anteriormente –, acreditamos que a letra da canção produza algum 

"ruído", gere uma "falta de sentido". É possível que essa falta seja preenchida 

com o próprio pré-construído da deriva, do "não alcançar o que se diz", "o que 

se escreve"65. Porém, acreditamos que, pelas características da canção, há 

outros "ruídos", aqueles que disparam interpretações e que nem sempre são 

explicitados e estão contidos na própria sonoridade da canção: no que 

Valverde (2008) aponta sobre os elementos: voz, melodia, arranjo, 

instrumentação, em simbiose, inclusive, com a palavra. 

Com relação a esses elementos que compõem a sonoridade da canção, 

encontramos as seguintes orientações de trabalho ou enfoque dados pela 

professora: 

...traer algo de descontración... 

...durante tan solo escuchamos y les propongo que los que quieran canten. 

...les gustó o no. 

...la intención es presentar los signos de manera agradable. 
 

A sonoridade entra em jogo – em relações de sentido – com elementos 

considerados positivos. Trabalha-se, portanto, com a sensação de estar 

participando de algo prazeroso.  

Ao escutarmos a canção notamos que se trata de uma salsa, cantada 

pelo cantor dominicano Juan Luis Guerra – conhecido no Brasil por suas 

músicas de temáticas românticas e de ritmos classificados como "latinos". A 
                                                           

65 Como relata Cabral (2014) sobre as atividades de compreensão auditiva em que constata 
que os alunos se sentem frustrados dizendo "não entender nada".  
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canção, lançada em 1991, apresenta melodia, instrumentação e ritmo que a 

vinculam a um conjunto de canções que, no imaginário do brasileiro, funciona a 

partir dos elementos letra e voz em LE. É como se tais elementos melódicos, 

instrumentários, e de arranjo tivessem uma condição de existência e só 

pudessem acontecer numa canção em LE – algo que podemos considerar 

como simbiótico66 e também ligado às condições de produção que 
vinculamos à industria fonográfica e a como o próprio "gosto" está 
relacionado com a cultura de massa e a forma como ela circula como 
mercadoria. A professora não precisou dizer que se tratava de uma salsa – e 

talvez, para uma boa parte dos brasileiros, não seja muito clara a distinção de 

uma salsa, um merengue, ou uma bachata – mas ela deixou anunciado em 

suas respostas indícios de que a sonoridade que apresentaria em aula 

convocaria sensações positivas sobre a atividade.   

Voltando a nossa questão germinal e às que formulamos nesta pesquisa, 

perguntamo-nos se a exposição à materialidade da língua ainda que esvaziada 

de seus significados mais primários, como no exemplo que trabalhamos, pode 

ser fortalecida por elementos que reclamam sentidos e constituem esse objeto 

simbólico – como a instrumentação, a melodia, o arranjo e até mesmo a voz 

enquanto corpo dessa enunciação. 

 Parece-nos que apesar da orientação da atividade trazer uma condução 

a regiões nebulosas de sentido – no trabalho com a forma pela forma –, os 

elementos sonoros localizam o objeto simbólico e, assim, a língua que circula 

vinculada com essa manifestação cultural produz efeitos de sentidos que 

circulam pelo imaginário do brasileiro, constituindo uma característica do que 

chamamos de imagem da "língua de cultura". 

Como último aspecto a ser considerado na análise deste item, 

gostaríamos de ressaltar que, no material entregue pela professora, há 

referências à 3 sites de atividades com canção que ela coloca no verso da 

folha com a letra da canção: 

                                                           
66 Tomando a expressão de Valverde (2008). 



   95 
 

Actividad para presentar los signos de puntuación. 

Canción Carta de amor de Juan Luis Guerra 

 

http://marcoele.com/actividades/canciones/ 

http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp 

http://formespa.rediris.es/canciones/ 

 
Esses são sites da internet de atividades elaboradas para o ensino da LE 

como língua estrangeira. Procuramos a atividade proposta pela professora nos 

três sites mencionados, mas não a encontramos. Decidimos procurar em 

outros sites também, e não obtivemos nenhuma menção a essa canção. 

Porém, como já anunciamos, decidimos analisar as atividades com canções de 

um site porque, assim como os LDs, os sites são um importante recurso 

didático, estão cada vez mais acessíveis – às vezes mais acessíveis do que os 

próprios LDs – e apresentam características que podem incidir na construção 

do DP sobre a LE no Brasil67.  

Especialmente por ser o exemplo que consideramos como mais "radical" 

do que entendemos como trabalho com a "forma pela forma", chama-nos a 

atenção essas referências "didático-metodológicas". Entendemos a importância 

desta pesquisa no que se refere ao esforço de encontrar, a partir do percurso 

de trabalho com a LE e comentários dos professores sobre ela, concepções 

sobre: língua, história, ensino, cultura, música etc. Assim, acreditamos que tais 

concepções poderão indicar-nos recorrências que nos levarão à ideologia68 que 

as faz emergir, na forma como são delimitadas no DP sobre a LE.  

 

2.4.2.2. Bailando (n. 3) 

Escolhemos analisar o material de número 3 de nosso corpus porque a 

nossa primeira impressão foi a de que também se trabalhava com o linguístico 

de forma a evidenciar um vazio de sentido, porém, ao analisarmos mais 

detalhadamente, notamos algumas inconsistências nos enunciados da 

professora. Isso nos fez indagar o que poderia estar provocando tais 

percepções, quais relações de força estariam atuando no que enunciava. 

                                                           
67 Faremos essa análise no Capítulo 3 deste trabalho. 
68 Em vários momentos, como no que acabamos de discutir, estamos entrando no âmbito da 
Glotopolítica. No entanto, gostaríamos de apontar que elas vão se tornar mais evidentes no 
próximo capítulo e serão, de fato, analisadas no capítulo 4. 
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A professora diz que um dos objetivos é trabalhar com o vocabulário, mas 

na pergunta 4) não avalia esse trabalho como importante, mostrando uma 

postura um tanto contraditória. Propõe uma leitura prévia da letra da canção 

para que os alunos procurem por palavras desconhecidas. O vocabulário 

parece ser trabalhado como unidades isoladas no texto, sem uma relação com 

a canção como objeto simbólico. Em determinado momento, por exemplo, na 

letra da canção há referência à cerveja, à tequila e, no videoclipe, há um 

cenário que remete a espaços urbanos que poderiam ser considerados como 

cubanos. Seria interessante tomar essas referências para dar uma orientação 

das possibilidades de sentido que poderiam surgir com o trabalho com os 

elementos da canção. Seus intérpretes, por exemplo, são Enrique Iglesias, 

cantor espanhol, Descemer Bueno, cantor cubano, e Gente de Zona, grupo que 

combina reggaetón com formas mais tradicionais da música cubana. Assim, 

parece-nos que seria adequado que suas nacionalidades fossem mencionadas 

para despertar uma possibilidade de percurso de compreensão da canção. No 

entanto, vemos que a professora não deixa as marcas da presença desses 

intérpretes nem na folha com a letra da canção que distribui aos alunos, nem 

no questionário que nos responde, o que parece-nos indicar que essas 

informações também não circulam no momento de aplicação da atividade. 

O desenvolvimento que ela propõe para a interpretação da canção está 

direcionado à compreensão de elementos linguísticos isolados: "palabras 

desconocidas", "presente de indicativo" "y cambios vocálicos"; e também 

propõe uma ligação da expressão musical com a expressão dos sentimentos, 

mas não detalha como conduz os alunos a chegar à reflexão sobre essa 

relação. Pede que enquanto escutam a canção, observem "lo que la canción 

pasa y lo que sientes cuando la oye". Depois, para reforçar, na questão 5), diz 

que enfocaria a forma "como la música puede ser importante para trabajar las 

emociones". 

Acreditamos que a professora percebe uma identificação de seus alunos 

com algo relativo à sonoridade da canção, pois, como motivação, destaca que 

a música é "animada" (a outra professora que também escolhe esta canção 

para trazer para o curso diz que uma de suas motivações na escolha dessa 

música como material didático é o fato de seus alunos expressarem gostar 

dela). Assim, parece haver uma relação eufórica com um objeto simbólico, e a 
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professora relaciona essa euforia à canção como uma forma de expressar 

sentimentos e, portanto, deixa sinalizado, ainda que de forma não explicitada, 

que o objeto simbólico ali trabalhado tem uma dimensão sonora que significa. 

De fato, a canção apresenta uma mescla entre ritmos caribenhos, o flamenco 

espanhol e traços de música pop.  

Com relação à interpretação da canção e o lugar que o vocabulário teria 

nas atividades que propõe, quando questionada sobre tal importância, 

considera que esse elemento não é fundamental: 

Creo que no sea tan necesario trabajar con los significados de la canción, 
porque es muy clara y fácil. 

 

Analisando a forma como se constrói a argumentação sobre o trabalho 

"desnecessário" que a professora enuncia sobre o vocabulário da canção, no 

fio do intradiscurso, identificamos a presença de um vacilo ao expressar sua 

opinião. Isso poderia ser analisado pela forma como emprega a expressão 

"Creo que". Poderíamos pensar nas seguintes reformulações do enunciado nas 

quais, numa construção normativa, a afirmativa combinaria com o uso do modo 

indicativo, enquanto que a negativa, com o subjuntivo: 

Creo que no es tan necesario... / No creo que sea tan necesario... 
 

No entanto, temos que levar em conta que a professora é falante do 

português – língua na qual a construção afirmativa comporta tanto o modo 

indicativo quanto o subjuntivo – e poderia estar enunciando a partir de uma 

deriva entra as duas línguas. Seguindo a análise, há uma gradação da 

necessidade: "(ser) tan necesario". Essa gradação modaliza o dizer e deixa a 

marca de que sim, pode haver uma necessidade de trabalhar com o 

vocabulário, ainda que ela não seja "tão" grande – o que fica coerente com a 

orientação dada na questão 3) antes de la audición – "Propongo que miren la 

letra de la canción y busquen por palabras desconocidas". O vacilo com 

relação ao uso do indicativo ou subjuntivo na formulação da opinião com "creo 

que" pode deixar dúvidas sobre a deriva à qual o sujeito estaria identificado, 

porém, na orientação de seu dizer, graduando a necessidade, podemos ter 

mais claro que a professora não está convencida sobre a (ir)relevância de um 

trabalho mais efetivo com o vocabulário.   

Assim, concluímos que a proposta de trabalho com o linguístico como 
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componente da canção restringe-se a uma superfície linguística recortada não 

somente das práticas sociais em que circula, mas recortada da própria unidade  

textual que poderia/deveria ser abordada na aula de língua.  

Associamos essa deriva que irrompe nas respostas da professora com a  

atividade que ela propõe no momento de aplicação: 

- durante la audición: 

Pongan atención en la entonación de algunas palabras. 
 

Ela não diz o por quê dessa orientação, mas deixa uma pista de que 

haveria algo a ser observado no que se refere à fonética e fonologia na canção. 

Essa orientação não é retomada, mas vemos que isso pode ser explicado ao 

escutarmos a canção e pesquisarmos um pouco mais sobre ela. Seus 

intérpretes, cubanos e espanhol, se revezam e repetem muitas vezes e 

alternadamente palavras que são realizadas deixando marcas das variedades 

linguísticas de cada um. É o caso das palavras: corazón e abrazarte. 

Acreditamos que a professora não se referia exatamente à entonação, mas 

sim, à pronúncia de algumas palavras . A entonação não se dá num processo 

por palavras, mas sim, por grupos fônico-sintáticos. E, observar a realização da 

pronúncia de uma palavra é um tipo de orientação muito frequente nas aulas 

de LE. Sabemos que, algumas vezes, a explicitação de uma variação fonética 

pode ser uma das motivações de escolha de canções porque o aprendiz pode 

ouvir a realização de tal variação de uma forma "autêntica" – como vimos nas 

respostas dos professores participantes de nossa pesquisa. 

Ao analisarmos essa orientação feita sem que se explicitasse a razão 

pela qual se direciona essa percepção dos alunos, acreditamos estar vendo 

como tanto a memória da língua (PAYER, 2006) – heterogeneamente 

constituída e claramente realizada num objeto cultural hibridamente69 

construído – quanto o discurso sobre a língua – por exemplo, observar verbos 

nos tempos e modos destacados, observar a pronuncia de determinada palavra 

– convocam a professora a formular tal orientação. No que se refere ao 

discurso sobre a língua, aparece uma tentativa de trabalhar o linguístico que 

                                                           
69 Ao utilizarmos o termo hibridismo estamos ampliando a noção de fusão da música com o 
canto e chegando às discussões que Canclini (2015 [1989]) aponta sobre os processos nos 
quais o hibridismo se dá como constitutivo de objetos culturais, observando-os a partir das 
contradições geradas pelas relações interculturais e também pela forma de produção, 
circulação e produção da canção próprios da "pós-globalização" (cf. VALENTE, 2006). 
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não se desenvolve, não parece haver propósito (observar a pronúncia – ou até 

mesmo a entonação – para quê? por quê?): a "coisificação do linguístico" 
acontece, pois, na prática de designar e/ou reconhecer a forma pela 
forma, sem relacionar o estrutural com os sentidos aos quais está 
intrinsecamente ligado. No caso da memória da língua, aquela que também 

poderia ser responsável por convocar a professora a propor uma observação 

da pronúncia porque aparecem formas distintas, ela é uma possibilidade que o 

objeto simbólico traz: uma canção interpretada em parceria entre cubanos e 

espanhóis. Assim, percebemos que, na enunciação que propõe uma orientação 

de percepção – que pode levar a uma interpretação da canção, como em 

"Pongan atención en la entonación de algunas palabras" – poderia estar 

atuando tanto uma posição pedagógica convocada pela fragmentação do 

linguístico, quanto aquela que a partir da língua, de sua heterogeneidade, 

evidencia a necessária tomada de consciência sobre suas especificidades. 

Assim, mesmo não encontrando as palavras para designar a heterogeneidade 

da LE impressa na canção pelos elementos que a compõem – e, mais 

claramente, pela variação de realização de alguns fonemas –, a memória da 

língua, enquanto memória histórica, discursiva, potencializa a produção de uma 

relação da LE com a história (cf. PAYER, 2006) como uma língua definida por 

sua "forma de existência variável" relacionada a diferentes povos, com 

diferentes histórias, sendo, assim, determinados por diferentes processos 

sócio-históricos. 

Neste exemplo não vemos uma radicalidade tão grande com relação à 

"coisificação do linguístico", porém, com um peso bastante significativo no que 

se refere à forma como se orientam percursos de construção de sentido sobre 

a LE na sala de aula. Permanece em nós uma inquietação que se refere a 

como as especificidades de um material didático podem colaborar para que o 

professor responda mais imediatamente à forma como esse objeto simbólico 

reclama sentidos. Em outras palavras, parece-nos que haveria materiais mais 

propensos a levar o sujeito brasileiro a determinadas percepções do que outros 

(materiais que conduzem relações de sentido a outros discursos referentes a 

determinadas formações discursivas).  
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2.4.2.3. La gata Varela (n. 13) 

Escolhemos este caso porque ele representa um movimento, uma forma 

de passagem do trabalho com a "forma pela forma" para uma construção dos 

sentidos em que língua e cultura funcionam a partir de determinações 

históricas. Assim, se por um lado, no DP, o trabalho com a forma da língua, 

recortada de seu funcionamento na enunciação aparece com uma certa 

frequência, por outro, quanto mais há orientações para a construção do sentido 

vinculado aos processos sócio-históricos, mais se faz presente o que 

chamamos de sentidos localizados ou regionalizados.  

Vejamos como o professor organiza (ou distribui numa ordem de 

prioridades) as motivações que o fizeram escolher essa canção: 

Trabajo esta canción por el hecho de que es un tango argentino, que a su vez 
hay mucho rasgos culturales en su historia. 

Hay en especial la conjugación de los verbos en el presente y el sonido de la 
doble (LL) que es típico de la región Rioplatense. 

 

Tomando uma vez mais o intradiscurso, entrando na análise da 

formulação deste enunciado, mais do que uma ordem hierárquica de 

motivações parece haver dois momentos de resposta. O primeiro dirigido à 

primeira interrogação da questão 1) ¿Por qué llevas esa canción a tus clases?: 

"por el hecho de que es un tango argentino, que a su vez hay mucho rasgos 

culturales en su historia"; depois, dirigido ao segundo questionamento ¿Qué 

tiene de especial para que sea objeto de estudio en una clase de español en el 

contexto que enseñas?: "Hay en especial la conjugación de los verbos en el 

presente y el sonido de la doble (LL) que es típico de la región Rioplatense".  

Na primeira etapa da resposta, o gênero da canção é explicitado como 

motivador, vinculado à nomeação de uma nação: Argentina. A argumentação 

se desdobra a partir de uma subordinação que especifica algo relativo ao 

"tango argentino". O professor expõe que a motivação de escolha da canção se 

dá pelo fato de ela estar relacionada a uma produção cultural que reflete 

processos sócio-históricos referentes a uma nação – depois ele amplia (ou 

ajusta) a referência da produção do tango para a (región) do Río de la Plata. 

Essa orientação nos leva a buscar mais indícios do que trazemos como 

hipótese sobre uma concentração de trabalho de interpretação na qual a língua 

é vinculada a uma exterioridade e, em sua materialidade, se fazem presentes 
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os processos históricos mais locais.    

Na segunda parte da resposta, emerge o que para o professor hay en 

especial na canção: la conjugación de los verbos en presente y el sonido de la 

doble (LL), que aparece novamente localizado como uma realização de uma 

variedade: que es típico de la región Rioplatense. Para compreender a forma 

como o professor prevê o trabalho com esses tópicos linguísticos, observemos 

as atividades que aplica em suas aulas. Nelas, vemos que, com relação à 

pronúncia, não há nenhuma atividade explícita. Nas orientações que escreve 

em nosso questionário diz que os alunos teriam que completar espaços vazios 

com algumas "palabras específicas". Como havia destacado a forma LL, 

entendemos que ou ele retiraria do texto palavras que apresentam o dígrafo ou 

chamaria a atenção dos alunos para elas (callar, lluvia, llegan e barullo). Com 

relação ao trabalho com os verbos em presente, é interessante notar que ele 

se dá no processo de interpretação que o professor conduz através das 

questões propostas como atividade pós audição: 

1) En tu opinión, ¿el poeta hace comparación de la gata con qué estilo 
musical? 

2) ¿Qué te parece esa combinación y por qué el artista utilizó este recurso? 

3) Escriba abajo todas las acciones de la gata. 

4) Escriba las características de la gata. 

5) ¿Cuál es la predominancia del tiempo cronológico en toda la canción? 
Escriba algunos ejemplos abajo. 

  

Nas duas primeiras perguntas ele tenta chamar a atenção do aluno para 

como o conteúdo da letra da canção está ligado ao que chama de "estilo 

musical" – o que nos parece ser "o tango". Ainda que não haja uma 

explicitação de um trabalho de conscientização sobre a linguagem musical, as 

duas primeiras questões de interpretação da canção apontam para uma 

tentativa de fazer com que os alunos resgatem o modo como o conteúdo da 

letra e a forma musical se combinam para produzir sentidos. No entanto, a 

partir da leitura da letra da canção, vemos que, mais do que comparar a Gata 

ao estilo musical, o autor a compara com outros cantores. O professor parece 

captar algo sobre o metadiscurso do tango sobre si próprio (típico desse 

gênero de canções), e a gata cantando comporia a cena dominante na letra. 

Assim, nas questões 1 e 2, a presença do professor seria fundamental para 
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conduzir o aluno para onde ele pretende que chegue, do contrário, esse aluno 

ficará perdido, ou, simplesmente, responderá a partir do que sentir como 

"gosto" (sobretudo na pergunta 2). Assim, essa construção de trabalho 

proposto em 1 e 2 parece apontar para uma construção de sentido não da 

relação entre a letra e a música, mas sim, entre a personagem e o 

metadiscurso, uma relação dentro da própria letra.  

A partir daí as perguntas 3), 4) e 5) vão conduzir o aluno a notar que se 

trata de um "texto" descritivo e que por isso, apresenta uma cronologia ligada 

ao presente: como é essa gata? / como ela se comporta? Entendemos, 

portanto, que, em relação ao que analisamos nos dois primeiros exemplos (n. 

11 e n. 3), há alguns movimentos bastante relevantes: na atividade com a 

canção La carta (11), analisamos um trabalho com a forma radicalmente 

recortada tanto da exterioridade quanto da textualidade; depois – na atividade 

com a canção Bailando (3), encontramos um trabalho com formas verbais 

"isoladas" do texto; e, no presente caso – com a canção La gata Varela – 

podemos dizer que há um trabalho com a forma, a estrutura da língua,  

vinculada a determinadas sequências textuais (narrativas e descritivas, 

predominantemente). Assim, entendemos que este último está mais propenso 

a que gestos de interpretação do texto o vinculem às práticas sociais e, 

portanto, que se aproxime de suas condições de produção para enfim percorrer 

seus sentidos. 

No que se refere à orientação sobre questões ligadas a uma coletividade 

que identificamos como recorrentes no processo de produção de sentidos, 

gostaríamos de apresentar às seguintes observações. Desde sua primeira 

resposta, o professor se coloca em uma posição enunciativa fortemente ligada 

à carga cultural que a canção traria à sua aula e que essa carga tinha uma 

localidade e uma especificidade: tango argentino. No relato que faz sobre a 

aplicação da atividade, isso sai do plano do que se projeta (ou se comenta) 

como motivação e se materializa nas orientações e no exemplo do que 

consideraria importante dizer antes da audição da canção – momento que 

consideramos de especial importância para o que vimos analisando como 

forma de conduzir os sujeitos por determinadas zonas de produção de 

sentidos. Vejamos, então, o que enuncia na questão 3) de nosso questionário 

sobre o passo a passo da aplicação da atividade: 
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- antes de la audición: 

Antes de la audición, hablaría sobre la historia del tango y su importancia como 
objeto cultural del Río de la Plata (región). Les diría a los chicos el significado 
de la palabra "atorranta" no más.  

  

Pensando nesse enunciado formulado em duas partes – entendendo sua 

pontuação como possibilidade de fragmentá-lo e daí, construir um sentido para 

essa fragmentação – poderíamos propor:  

(1) Antes de la audición, hablaría sobre la historia del tango y su importancia 
como objeto cultural del Río de la Plata (región).  

 

(2) Les diría a los chicos el significado de la palabra "atorranta" no más.  
 

Analisamos, primeiramente, que apesar da pontuação que separa as 

duas partes, há um paralelismo encontrado em "hablaría" e "diría" que, tanto 

pela forma verbal, quanto pela similaridade do conteúdo que abriga, faz com 

que haja uma linearidade entre as duas partes. Essa linearidade parece 

apontar que a parte (2) seria a forma como o que foi enunciado na parte (1) se 

dá, ou seja, para falar sobre a história do tango e sua importância como objeto 

cultural da região do Río de la Plata, o professor usa a explicação do que 

significa a palavra "atorranta". Apesar de não enunciar o que diria textualmente 

sobre esse significado, vejamos em sua resposta para a questão 4) o que mais 

acrescenta sobre essa orientação de sentido: 

En esta canción, en especial, hay el tema del lunfardo que es muy importante 
para que uno lo sabes. La palabra atorranta posea una gran importancia por el 
hecho de su complejidad cultural. 

   

De fato, o que o professor comenta sobre a forma de abordagem dada na 

explicação do sentido da palavra "atorranta" parece estar mais associada à 

compreensão de como esse sentido se produz a partir da retomada de  

processos sócio-historicamente localizados do que a uma simples tradução 

"palavra-palavra".  

Observemos, primeiramente, que a reiteração de formas de 

generalizadores – uno, lo sabes – traz ao enunciado com relação ao lunfardo 

uma ideia de evidência de que esse é um saber "importante/necessário para 

todos". Retomando o enunciado em sua extensão, vemos que essas formas 

estão um pouco "descompasadas" em sua formulação mais convencional: hay 
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el tema del lunfardo que es muy importante para que uno lo sabes. A forma uno 

costuma estar em concordância com as formas verbais de terceira pessoa (e 

não de segunda, como formulado pelo professor), e dá ao enunciado um valor 

generalizador em que essa forma se apresenta como característica da inclusão 

do falante (cf. MATTE BON, 2007 [1992]) que o utiliza para referir-se a suas 

experiências (LAVANDERA, 1984, p. 106 apud BRUNO, 2004, p. 93); no 

entanto, as formas verbais em segunda pessoa também trazem a inscrição de 

um valor de generalização  que o falante utiliza para referir-se tanto a si mesmo 

quanto a seu interlocutor (id.)70. Bruno (2004) nos chama atenção a como 

essas "formas impessoais e de indeterminação" são complexas para o sujeito 

brasileiro (falante do português) e nos mostra que sua aquisição é um ponto de 

tensão no processo de ensino-aprendizagem da LE71. Além disso, em suas 

conclusões, Bruno ressalta que, pelo fato de termos usos com valores 

diferentes daqueles que a gramática adota, "ao analisarmos textos em que se 

podem encontrar 'estratégias de indeterminação do sujeito', teremos que 

analisar caso a caso" (id., p. 107), dando o enfoque necessário ao contexto de 

enunciação. Em nosso ponto de vista, no enunciado que analisamos, a deriva 

do sujeito entre as formas de enunciar revela que a dupla forma de 

generalização, seria uma pista de que há aí um fato de linguagem que aponta 

para um efeito de evidência. Esse efeito se caracteriza também pelo uso do 

indicativo "sabes", no enunciado em que seria esperado o subjuntivo "sepas". 

O sujeito enuncia a importância de se saber que a(s) variedade(s) da LE da 

região rioplatense está(ão) marcada(s) pelo lunfardo, como uma evidência, um 

pré-construído – próprio do trabalho da ideologia (cf. ORLANDI, 2003) que 

produz um efeito que naturaliza esse saber no funcionamento do DP sobre a 

LE.  

Na busca que fizemos em alguns dicionários encontramos algumas 

                                                           
70 Vale ressaltar também que no português brasileiro há variedades em que as formas verbais 
de terceira e segunda pessoa se cruzam: "Você sabe", "Ele sabe". Esse pode ser outro fato 
que incide na deriva que analisamos. 
71 Nessa obra, a pesquisadora levanta a classificação das formas impessoais de generalização 
e indeterminação do sujeito em gramáticas espanholas e brasileiras e gramáticas usadas no 
ensino da LE no Brasil e conclui que há diferenças em como essas formas são classificadas 
nas gramáticas, dificultando o trabalho docente e também que faltam estudos contrastivos no 
sentido de evidenciar as variáveis enunciativo-pragmáticas em cada uma das línguas para que 
se possa trabalhar com mais clareza as formas gramaticais de impessoalidade no ensino da LE 
no Brasil.   
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acepções para atorranta72. No dicionário eletrônico online www.clarin.com73 

encontramos o seguinte verbete: 
atorranta: f coloquial. Mujer de conducta sexual considerada 
promiscua. Nota. Su uso puede resultar ofensivo. 

 

No Diccionario del habla de los argentinos (ACADEMIA ARGENTINA DE 

LETRAS, 2003, p. 114), encontramos o verbete com os indicativos de data e 

exemplos de suas aparições. Destacamos abaixo, apenas suas definições: 
atorrante, ta. adj. coloq. Desfachatado, desvergonzado; 2. f. 
coloq. Mujer de vida fácil; 3. m. lunf. Vago callejero. 
(destaques nossos) 

 

Para terminar, reproduziremos o que a página do Wikcionario (El 

diccionario en castellano de contenido libre) traz sobre o verbete74: 
1. Dicho de una mujer, que da con facilidad favores sexuales, 
especialmente por interés, sin ser prostituta de oficio.  
2. Se dice de una mujer con actitud de vagancia o pereza. 
Ámbito: Río de la Plata 
Ejemplo: Sofía es una atorranta, no hace nada en la escuela. 

 

Neste último há uma nota que, ainda que não pudéssemos atestar sua 

credibilidade pois se trata de uma espécie de dicionário livre, sem 

obrigatoriedade de comprovar exemplos de uso – diferente do citado 

anteriormente – decidimos agregar ao trabalho aqui desenvolvido por ser um 

instrumento de fácil acesso que poderia ter sido usado por qualquer professor, 

de qualquer lugar do mundo: 
Referencias y notas: Se utiliza en Argentina y Uruguay como 
sinónimo de vago o de vivillo. El origen se remonta a principios 
del siglo XX, cuando se realizaban varias obras de 
infraestructura en Buenos Aires y se habían importado de 
Francia unos grandes caños que llevaban la inscripción A. 
Torrá, que era el nombre del fabricante. Los sin techo pronto 
vieron la oportunidad de utilizarlos como improvisada vivienda 
dado el tamaño de estas cañerías. La gente los llamó 
atorrantes...como allí dormían, también se desprende de allí la 
palabra del lunfardo: torrar = dormir y la expresión "vas a 
terminar en los caños" aludiendo a quedarse sin dinero y sin 
casa. 

 

                                                           
72 Ressaltamos que, de acordo com Auroux (1992), entendemos o dicionário como um 
instrumento linguístico - conceito que será melhor abordado no capítulo 3, quando trataremos 
dos livros didáticos com essa mesma perspectiva. 
73 http://www.clarin.com/diccionario. Acesso em 18 de nov. de 2016. 
74 https://es.wiktionary.org/wiki/atorranta. Acesso em 18 de nov. de 2016. 
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A partir do que o professor enunciou, entendemos que o percurso da 

construção do sentido para o significante "atorranta" será referenciado de 

alguma forma. Mesmo se ele não souber sua origem ao certo – como também 

nós não podemos ter certeza do conteúdo veiculado pelo Wikcionario, por falta 

de referências –, ou se não fizer questão de falar sobre sua origem, o simples 

fato de relacionar a palavra ao lunfardo o levaria a ter que explicar, ainda que 

minimamente, o processo de imigração na região do Río de la Plata, e como 

ele se inscreve na variedade linguística da LE dessa região. Além disso, teria 

que fazer a relação do lunfardo com o tango, o que também requer uma 

orientação na explicação sobre processos de produção de objetos culturais que 

refletem a constituição da comunidade na qual se dão. 

Na análise que conseguimos fazer até o momento, esse exemplo nos 

trouxe mais claramente indícios de que há, no DP sobre a LE, orientações que 

conduzem a uma produção de sentidos ligada a determinadas localidades 

porque, justamente, nesse discurso, a heterogeneidade da língua não é 

apagada: ela é fortemente evidenciada e isso também se deve à escolha de 

determinados materiais que podem ser mais propensos a despertar esse olhar 

do que outros. Em outras palavras, o material que se apresenta como uma 
amostra da língua também pode (ou melhor, tem o potencial de) ser 
responsável pelo tipo de orientação de percurso de construção de 
sentido que o professor propõe em suas aulas, ele não dá essa garantia, 
mas, de acordo com o que vimos até agora, apresenta "ruídos", levanta 
suspeitas da constituição heterogênea da LE através de manifestações 
linguístico-culturais como a canção. 

 

2.4.2.4. Amor, amor de mis amores (n. 2) 

Esta será a última análise que faremos do que encontramos em nosso 

corpus como uma contradição presente no DP sobre a LE, analisando a 

concentração do trabalho num eixo com duas polaridades. Assim como o 

primeiro questionário que analisamos nos mostrou um trabalho radical do que 

denominamos "coisificação do linguístico", de seu esvaziamento de sentido, a 

análise que faremos agora nos mostrará a supervalorização das orientações 

que convocam os sentidos de uma coletividade como protagonistas. De certa 
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forma, essas duas polaridades, em suas manifestações mais extremas, 

parecem não direcionar-se ao mais constitutivo do modo como a canção circula 

– ou seja, tendo como foco de interesse a letra e a música.  

Vejamos, primeiramente, que a motivação da escolha da canção se deve 

à necessidade de dar continuidade a um conteúdo anteriormente trabalhado:   

Todavía no he utilizado esta música en mi clase (es para la próxima semana). 
La elegí porque quería presentar a mis alumnos un cantante venezolano. 
Tratamos del tema "Venezuela" en clase y Devendra Banhart es un cantautor 
[joven] bastante presente en la escena musical internacional. También toma 
posición sobre la situación política y económica en Venezuela actualmente. 

  

A partir do que se enuncia, imaginamos que a canção tenha algum 

elemento que dispare a discussão que a professora destacou como motivação 

de atividade, porém nos objetivos ela diz que 

El objetivo es acercar el alumno de la canción de lengua española y 
comprehensión auditiva de versos de la canción. 

 

Ela não menciona nenhum elemento da canção que possa fazer relação 

com o tema que quer trabalhar. Vejamos algumas características dessa canção 

para entendermos melhor os caminhos de trabalho que a professora vai 

relatando. Observemos, primeiramente, sua letra75: 

Poniendo la mano en el corazón 

Quisiera decirte al compás de un son 

Que tú eres mi vida  

Y no quiero a nadie más que a ti 
 

Poniendo la mano en el corazón 

Quisiera decirte al compás de un son  

Que tú eres mi cielo 

Las aves que retan su poder 
 

Que respiro el aire (3x) 

Que respiras tú 

No tienes remedio (3x) 

Eres mi gran amor. 
 

                                                           
75 Mantemos a transcrição da letra conforme a atividade formulada pela professora, mas 
advertimos que, ao ouvir a canção, reconhecemos fragmentos incompatíveis com a que circula 
na internet. Apesar de buscarmos informações em páginas web oficiais da cantora como 
https://lafourcade.com.mx/ e http://lafourcadefanclub.com/sitio/letras/, não obtivemos a 
confirmação da versão apresentada (acesso às páginas em 22 de jan. 2019). 
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Amor de mis amores 

Sangre de mi alma 

Regálame las flores de la esperanza 

Permite que pare 

Para decirte que tú eres el amor de mis amores (2x) 

 

Amor de mis amores, tú eres mi cielo 

Amor de mis amores, tú eres mi cielo 

Amor (de mis amores, tú eres mi cielo) 

Amor (de mis amores, tú) 
 

Na atividade que a professora disponibilizou para o corpus, as partes 

sublinhadas foram retiradas do texto para que os alunos pudessem escutar e 

completar os espaços – o que parece corresponder ao objetivo de trabalhar a 

compreensão auditiva na forma de trabalho com canções frequente nas aulas 

de língua estrangeira76. Com relação à temática da canção, não há nenhuma 

pista de como ela faria para trazer características da Venezuela para a 

discussão. É uma canção sobre um casal apaixonado, apresentada como uma 

releitura da versão original em homenagem ao seu compositor: o mexicano 

Agustín Lara (1897-1970). Na versão que a professora usa em sua aula, a 

também mexicana Natalia Lafourcade a interpreta acompanhada pelo artista 

venezuelano Devendra Banhart. A versão perde sua identidade rítmica, que na 

origem era delineada pelo bolero, para ganhar uma "roupagem mais pop", 

menos marcada pela instrumentação ou melodia como uma canção 

considerada como um bolero, e também se recortam partes da letra original. 

 De fato, vemos que a Venezuela só acontece como possibilidade de 

trabalho com essa canção pela presença do interprete convidado: Devendra 

Banhart. Assim, na atividade preparada pela professora, logo abaixo da letra da 

canção, há uma curta biografia dos dois intérpretes. É através dela que as 

atividades que motivaram a escolha da canção se concretizam. Tal 

concretização passa pelo trabalho com a forma, com o linguístico. Na questão 

3) de nosso questionário a professora comenta as propostas de atividades: 

                                                           
76 Questão discutida por Cabral (2014), conforme citamos anteriormente. 
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- antes de la audición: 

Leer la biografía de los cantantes. Buscar informaciones de nacionalidad, 
influencia. En la biografía de Natalia Lafourcade, subrayar verbos en pretérito 
simple. En Devendra Banhart, completar los huecos con los verbos. 

(pretérito simple es contenido gramatical del bimestre) 

Pedir para que escuchen la canción y escriban los verbos que se repiten. 

 

- durante la audición: 

Ver el video (2x) 

 

- después de la audición: 

-verificar los verbos que escucharon 

-ver en el video donde aparece una mano escribiendo los verbos 

-identificar el tema y el género musical 

-Saber las impresiones (si les gustó)  
 

A proposta de trabalho com formas linguísticas específicas se dá com 

relação ao pretérito perfecto simple que acaba sendo visto dentro do gênero 

biografia, não com a canção. Como dissemos com relação à análise anterior, 

consideramos que trabalhar o elemento linguístico na perspectiva de identificá-

lo como forma que compõe uma tipologia ou um gênero textual pode gerar 

algum efeito de sentido para o linguístico, assim, não parece estar sendo 

trabalhado de forma a apresentar um esvaziamento de sentido tão significativo 

quanto os que apontamos na análise dos primeiros questionários (11 e 3). No 

entanto, o fato de levar uma proposta de trabalho com os elementos 

linguísticos que não se relacionam com a canção, com sua interpretação, com 

os sentidos que ela mobiliza, parece ser uma maneira de forçar um trabalho 

com a forma e o conteúdo independentemente das possibilidades 

apresentadas pela canção. Sabendo, pois, que essa atividade não se relaciona 

com as especificidades da canção – isso fica explícito quando a professora diz 

nas questões 5) e 6) que seu objetivo não era trabalhar o tema, mas sim 

reforçar a motivação sobre um conteúdo que vinha discutindo: aspectos 

relativos à Venezuela; e também apresentar cantores do mundo hispânico aos 

alunos. A professora busca uma relação e a encontra concentrando-se na 

forma como o intérprete venezuelano se posiciona sobre seu país. Vejamos, 

então, a forma como ela manifesta o percurso de orientação de interpretação 

da atividade que propõe com a canção:  
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5) Creo que el tema amoroso es secundario.(...) 

6) El tema amor es universal. Ya Venezuela no es conocido de ellos. 
 

Ao afirmar que o tema amoroso é secundário e depois vinculá-lo com um 

"tema universal", acreditamos ver materializado aquilo que vimos notando em 

nosso corpus: a tendência a trabalhar com localidades e especificidades – 

tendência que se apresenta ao menos como desejo. Estamos trabalhando com 

a hipótese de que as variedades linguísticas ligadas a determinados países ou 

regiões, juntamente com a sonoridade típica de tais lugares, representam 

possibilidades de convocar os sujeitos a transitar por determinados percursos 

de sentido. Nesse caso, vemos que o elemento voz, aquilo que remete a um 

corpo, a uma performance, e que pode representar uma imagem gerada a 

partir de efeitos de sentidos funciona para que a professora escolha, opte por 

este caminho de orientação de sentido. Ainda que se revele um percurso 

bastante periférico e, um pouco radical, o material didático mais uma vez foi o 

responsável por dar essa possibilidade de trabalho. Na forma como a 

professora enuncia em 6) a temática que escolhe trabalhar, ficam marcas que 

apontam que ela prioriza enfocar o que não é conhecido pelos alunos e que 

contrapõe com o que considera como "universal" – de forma a diminuir o peso 

(ou apresentar uma resistência) de trabalho com este último. Dessa relação de 

forças concluímos que a dominância se dá pelo enfoque ao que considera 
"não universal", as características sócio-histórica-culturais de um 
determinado país de LE. 

Nesse sentido, já estamos passando a considerar mais uma hipótese que 

a análise nos foi mostrando como produtiva. No caso do exemplo das 

atividades com a canção que acabamos de analisar, há uma formulação que 

traz a comparação entre o que é "universal" e o que é específico e, portanto, 

desconhecido pelos alunos: "El tema amor es universal. Ya Venezuela no es 

conocido de ellos". Consideramos essa posição da professora como uma forma 

de reproduzir um certo desprestígio do que é tido como "universal" justamente 

porque ela considera esse tema "secundário". Apesar de, na maior parte do 

corpus, essa reprodução não ficar tão evidente – não fica explicitada da mesma 

forma como no questionário (2), esses sentidos se manifestam fortemente. 

Assim, precisaremos retomar o exemplo anterior – das atividades com a 
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canção La gata Varela – para exemplificar de que forma entendemos como 

esse "desprestígio" se dá na interpretação que fizemos de nosso corpus. 

Acreditamos que, pelo fato de se trabalhar com os sentidos locais que a 

canção alude (o que vimos sobre a palavra "atorranta" e a referência ao 

lunfardo), o professor já está tomando uma posição com relação ao percurso 

de sentido para guiar as interpretações que vão seguir. Nesse caminho, o que 
é considerado como universal não é tratado com a mesma relevância do 
que é considerado como específico – o que nos parece, até certo ponto, 
esperado, pois é na opacidade do simbólico que os sujeitos estão mais 
propensos à busca de uma interpretação77. Assim, quanto mais 
especificidades o material trouxer, mais possibilidades haverá para que o 
professor se posicione e as trabalhe e, dessa forma, facilitaria a que os 
sentidos locais ou regionais ficassem em evidência. Tanto no que 

analisamos sobre as atividades com a canção La gata Varela, quanto sobre as 

da Amor, amor de mis amores, o discurso pedagógico parece capturar o 
sujeito e condensar a interpretação no que produziria sentidos (e 
sujeitos) de forma a valorizar o regional. 

Nem sempre a língua, ou melhor, a forma de trabalhá-la a partir de sua 

heterogeneidade será responsável pela condução por esse percurso. Como 

vimos, no caso do último exemplo, havia uma posição bastante clara do 

professor sobre o que da canção seria trabalhado para atender aos objetivos 

de se aprofundar sobre questões relacionadas a um determinado país – neste 

caso, se tratava da nacionalidade de um dos seus intérpretes. Acreditamos que 

a tentativa (às vezes, forçada) de remissão ao contexto de alguma região 
é uma especificidade do discurso sobre a LE no Brasil.  

 

2.5. As duas polaridades que condensam sentidos e seus 
desdobramentos na caracterização do discurso pedagógico sobre a LE 

Retomando o percurso de construção de nossas reflexões neste capítulo, 

vamos recapitular alguns aspectos que consideramos relevantes para 
                                                           

77 Para tais afirmações nos apoiamos nas considerações de Orlandi (1996) sobre o trabalho da 
ideologia e a interpelação do sujeito, no que define como gestos de interpretação. Conforme 
aponta a estudiosa, nesses funcionamento, "o sujeito se define pela sua relação com um 
sistema significante investido de sentidos, sua corporeidade, sua espessura material, sua 
historicidade" (id., p. 49). 
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podermos passar às próximas discussões. 

Antes de analisar nosso corpus, fizemos importantes considerações sobre 

as características da canção que nos levaram a entender como elas podem 

incidir em alguns efeitos de sentido – como, por exemplo, acabar 

frequentemente servindo de pretexto para um discurso sobre outra coisa,  

funcionando, assim, como um "veículo de mensagem"; ou, a partir de um de 

seus elementos, ter o potencial de despertar, de disparar o trabalho de 

orientação de produção de sentidos. A essas reflexões acrescentamos 

algumas consideração sobre o que significa usar esse objeto simbólico como 

um material didático na sala de aula de LE no Brasil. Reforçamos, aqui, o que 

Cabral (2014) conclui sobre como o oral, a sonoridade, ganha espessura pela 

forma como as relações de sentido se dão na memória discursiva e que, desse 

embate, podem ser convocadas séries de implícitos muito distintas. Dessa 

afirmação, passando pelas análises que fizemos, podemos concluir que as 

questões que constituem essa memória discursiva sobre a LE e a canção em 

LE estão postas, ou direcionadas, pelo discurso pedagógico.    

A "espessura semântica" da discursividade (ORLANDI, 2003) que 

constitui esse discurso aponta para um potencial da canção como disparadora 

de direção de sentidos. Porém, como vimos (com certa intensidade) no caso 

dos exemplo n. 11 e n. 3, esse potencial foi abafado por outras questões que 

também constituem esse discurso e que são da ordem da estrutura da língua, 

do linguístico enquanto forma. Observamos que, ainda que com menor força, 

essa tendência se apresentou em outros casos também. Por outro lado, ficou 

claro que o que caracteriza o tratamento da língua/cultura enquanto a 

materialidade que absorve a história – no simultâneo processo de escrevê-la – 

apresentou-se raramente nos exemplos de nosso corpus – como foi o caso do 

que analisamos no exemplo n. 13, no trabalho em torno da palavra "atorranta". 

O que representamos como um eixo com as duas polaridades nos parece 

pertinente para ilustrar onde chegamos neste ponto de nosso trabalho: um eixo 

em que é possível que alguns elementos transitem, ainda que estejam mais 

condensados em uma das extremidades. Nessa representação queremos 

convocar nossa fundamentação teórica retomando a noção de "campo 

associado", de memória discursiva para, então, chegar no conceito de 

formação discursiva. Estamos entendendo que no interior do DP sobre a LE no 
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Brasil funcionam formações discursivas distintas e que, portanto, se 

apresentam em contradição: em uma delas (em uma das polaridades) a 

"coisificação do linguístico" promoveria uma "esvaziamento do sentido", 

enquanto que na outra (polaridade) a concentração do trabalho com questões 

relativas a uma coletividade promoveria um foco de produção de sentidos 

vinculados aos processos sócio-historicamente localizados.  

O DP sobre a LE se constitui na relação com os diversos processos que 

permeiam as políticas linguísticas e que reverberam nos âmbitos de ensino – 

incluindo, com a força da institucionalização do "discurso sobre", os materiais 

didáticos. O discurso sobre a heterogeneidade da LE e suas implicações no 

ensino-aprendizagem no Brasil, por exemplo, parece ser o lugar de entrada 

para proliferação dos processos pelos quais os professores são convocados a 

fomentar a valorização do que consideram como local em detrimento do 

universal. No entanto, nosso corpus, pelas características que apontamos, não 

é suficiente para aprofundarmos essa hipótese. Um exemplo disso é a 

característica do grupo de professores participantes que declarou um forte 

apego ao uso de livros didáticos (LD), sendo que 65%, utiliza pelo menos um 

dos LDs aprovados pelo PNLD. Conforme vimos em seu perfil, trata-se de um 

grupo marcado, principalmente, pelas políticas linguísticas desenvolvidas entre 

os anos 1990 e meados de 2010. Como já antecipamos, e agora com a força 

que a análise do corpus traz para nossa argumentação, passaremos ao 

capítulo 3 para analisar dois tipos de materiais didáticos que se apresentaram 

com mais protagonismo que as atividades com canção elaborada pelos 

professores: (1) materiais de ensino de línguas da internet e (2) LDs. 

Adiantamos ainda que será uma análise no sentido de produzir um cotejamento 

dos resultados encontrados e na perspectiva de expandir as atividades como 

parte de uma enunciação maior que é o próprio processo de ensino-

aprendizagem da LE – nossa tentativa de análise desses materiais é a de 

estabelecer algumas relações interdiscursivas. Passaremos, então, ao capítulo 

3, no qual teceremos tais relações e nos aprofundaremos nas características 

do DP sobre a LE. 
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CAPÍTULO 3 – Formações discursivas em colisão: o jogo de forças na 

produção dos sentidos 

 

3.1. Introdução 

Como dissemos no capítulo anterior, a análise de nosso corpus nos 

evidencia que estamos lidando com uma atividade pinçada, escolhida no meio 

de um processo em que outros instrumentos linguísticos têm muito 

protagonismo. Portanto, decidimos analisar alguns desses materiais didáticos 

para verificar se as tendências encontradas na análise que fizemos de nosso 

corpus também se dão em tais materiais e, mais precisamente, indagar as 

ressonâncias de regularidades do discurso pedagógico sobre a LE. Assim, 

neste capítulo, analisaremos alguns livros didáticos e materiais de sites da 

internet, cotejando com a análise de nosso corpus. Esses materiais foram 

escolhidos porque são, geralmente, aqueles com os quais os professores têm 

mais contato. Inclusive, alguns sites foram citados na proposta da atividade que 

uma das professoras participantes da pesquisa nos forneceu (n. 11) – 

conforme comentamos na análise de tal proposta. Além disso, no questionário 

que passamos aos professores, perguntamos se utilizavam algum livro didático 

e, no caso de resposta afirmativa, qual livro usavam. Portanto, nesse 

cotejamento, diante do grande número de professores que afirmaram utilizar o 

LD, esse material terá lugar de destaque. Faremos algumas considerações 

sobre seu papel na rotina escolar brasileira (SOUZA, 1995; ORLANDI, 1998; 

SOUSA, 2007; DINIZ, 2010) e também sobre como o entendemos como um 

instrumento linguístico, a partir de Auroux (1992), articulado a partir de políticas 

linguísticas. Apontamos, assim, nossa filiação à perspectiva glotopolítica 

(ARNOUX; BEIN, 2015). A análise das atividades com canções de um site da 

internet será importante também para que possamos delimitar com mais 

precisão as regiões de sentido ativadas por formações discursivas vinculadas a 

distintas formações ideológicas. Considerando as condições de produção de 

cada um desses materiais, veremos, mais nitidamente, as forças que atuam na 

interpelação de sujeitos e sentidos no interior do DP sobre a LE, situado no 

espaço de enunciação (GUIMARÃES, 2002) em que os sujeitos envolvidos 

habitam. 
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No que se refere à organização deste capítulo, vale dizer que 

começaremos as análises pelas atividades de um site da internet e depois 

passaremos às atividades com canção de dois LDs. Antes de cada uma das 

análises apontamos conceitos e reflexões que julgamos pertinentes e, 

posteriormente, teceremos comentários com o objetivo de ir fazendo um 

cotejamento com os resultados obtidos no que analisamos em nosso corpus. 

Finalizaremos o capítulo retomando os três momentos de cotejamento (com as 

atividades do site e dos dois LDs) para fazer considerações sobre como o 

funcionamento discursivo que encontramos nos leva a delimitar as formações 

discursivas postas em jogo.  
 

3.2. Materiais didáticos da internet 

Há quantidades enormes de atividades com canções disponibilizadas na 

internet. Para não alongar demais o cotejamento a que nos propomos, 

decidimos tomar um site de ensino-aprendizagem de LE – www.profedeele.es 

– para analisar recorrências que podem incidir nas atividades de nosso corpus 

e ajudar-nos a seguir as pistas para a compreensão do funcionamento do DP 

sobre a LE. Assim, é importante dizer que não se trata de uma comparação, 

pois estamos conscientes de que as condições de produção das atividades do 

corpus e também as dos LDs – que analisaremos a seguir – são muito 

diferentes daquelas nas quais se produzem as atividades desses tipos de sites 

– aspectos que apontaremos, pois, nos dirão muito sobre as regiões dos 

sentidos ativadas através de relações interdiscursivas que pretendemos 

percorrer. Vamos analisar apenas alguns traços que podem configurar como 

ecos desses materiais nas atividades de nosso corpus, lugares de adesão e de 

conflito. 
 

3.2.1. Implementação do material: considerações sobre a produção de 
materiais didáticos 

Salientamos que há um grande número de pesquisas publicadas e em 

andamento sobre os materiais didáticos produzidos para a educação à 

distância, em plataformas de ensino digitais e muita discussão sobre o uso da 

internet e das redes sociais também no âmbito do ensino-aprendizagem de 
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línguas estrangeiras (GOMES JR.; SILVA, 2016; LEFFA, 2016; MORAN, 2015, 

entre outros). No entanto, em nossa pesquisa, não buscamos abordar tais 

discussões, mas sim, entender o funcionamento do discurso pedagógico nas 

atividades com canção e relacioná-lo com a análise do corpus que fizemos no 

capítulo 2. Assim, o que nos parece pertinente salientar neste momento é o 

que Leffa (2007) aponta como características da produção de materiais 

didáticos no que se refere a sua implementação. Para o autor, ao elaborar um 

material didático, há de se ter em conta se sua implementação será feita pelo 

próprio autor-professor, por outro professor, ou ainda, se será uma tarefa sem 

a presença do professor – em materiais produzidos para o ensino à distância, 

por exemplo. Assim, ele salienta que quanto menor a relação do autor do 

material com o professor que vai aplicá-lo, maior deve ser o detalhamento de 

suas orientações, a quantidade de informações para que o professor possa 

trabalhar com as atividades da forma como foram pensadas. Se o material não 

prevê nenhum mediador, sendo produzido diretamente para o aluno e sem um 

feedback de um tutor, as instruções devem ser ainda mais detalhadas. Assim, 

entre alguns desafios que analisa em seu texto, Leffa aponta que: 
Como o professor não estará presente durante a execução da 
tarefa, é preciso ter uma ideia das possíveis dúvidas do aluno. 
Prever, no entanto, é partir do pré-construído, sem espaço para 
a criatividade e o inesperado. Tudo o que o aluno fizer além do 
que estiver previsto no material ficará sem retorno, de modo 
que quanto mais criativo for o aluno mais abandonado ele 
ficará. (id., p. 35) 

 

Essas reflexões nos ajudam a entender o papel das orientações de uso 

do material didático tanto nas atividades do site que analisaremos a seguir, 

quanto nas atividades dos LDs, pois essas orientações revelam uma forma de 

conceber e prever os elementos do processo de ensino-aprendizagem (o 

aluno, o professor, a língua) e como transitam nos espaços projetados (a 

escola, o mercado de trabalho, o Brasil em relação aos países vizinhos, o 

Brasil em relação à globalização, etc.). A partir de nossa perspectiva teórica, 

entendemos que na produção de materiais opera a noção de antecipação, 

relativa ao campo das formações imaginárias, em que há uma previsão de 

diversos âmbitos – além daquilo que o aluno pode responder. Nesse 

mecanismo funciona uma previsão daquilo que ele é capaz de entender, 

daquilo que gosta ou não gosta, daquilo que se espera de um sujeito que 
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ocupa a posição de aluno de espanhol no espaço de enunciação característico 

do "mundo globalizado". Assim, analisando a forma como a atividade do site 

vai sendo programada por seu autor, estamos detectando essas antecipações. 

Também estamos entrando em contato com uma forma de conceber o lugar do 

professor, daquele que programa a atividade e que estamos indagando a partir 

da análise do discurso pedagógico.  
 

3.2.2. Site: www.profedeele.es 

Este é um site espanhol de atividades de ensino-aprendizagem de LE, 

destinado tanto a professores que buscam uma "assessoria" na preparação de 

suas aulas, quanto a aprendizes que podem fazer atividades online78. Entre 

outras atividades, no site há 36 propostas elaboradas a partir de canções e 

videoclipes de intérpretes de diferentes países onde a LE é língua oficial. A 

autoria de todas as atividades é atribuída a um mesmo nome, com exceção de 

uma: Las posadas de Navidad y la piñata en México. Em todas elas há uma 

indicação do nível adequado ao grupo de alunos para o qual a atividade foi 

elaborada, e este nível é indicado pela classificação adotada pelo Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), ou seja, A1, A2, 

B1, B2, C1, C279. Como adiantamos, essa indicação já nos diz muito sobre as 

condições de produção que são diferentes daquelas dos LDs e das atividades 

do corpus que são produzidas no Brasil, para brasileiros e, de fato, não há essa 

referência de adequação aos níveis A, B, C explicitada (o que não significa 

que, em algum aspecto, ela não possa ecoar na escolha, apresentação e 

desenvolvimento de materiais para o ensino da LE no Brasil, como 

discutiremos nas conclusões desta análise). No entanto, é importante dizer, 

neste momento, que essa indicação funciona, em nossa análise, situando a 

                                                           
78 Deixamos, no Anexo C, a página de apresentação do site. Ressaltamos ainda que a escolha 
por analisar as atividades deste site se deu pelo grande número de atividades que ele 
disponibiliza e por poder ser usada tanto por professores quanto por alunos. 
79 O Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación é um documento de orientação sobre o ensino e aprendizagem de línguas, como 
sinaliza sua apresentação: "El Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación forma parte esencial del proyecto general de política 
lingüística del Consejo de Europa, que ha desarrollado un considerable y bien fundamentado 
esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro 
del contexto europeo". (grifos nossos). O documento foi lançado em 2001 em inglês e francês 
pelo Conselho da Europa, e em 2002, em espanhol, pelo Instituto Cervantes. Disponível em 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco, acesso em 26 de mar. de 2015. 
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atividade num processo de ensino-aprendizagem de línguas pensada a partir 

desse documento (MCREL), o qual é fruto de políticas linguísticas no contorno 

da comunidade europeia. Dessa forma, utilizá-la, nos moldes em que se 

apresenta no site, produz um deslocamento dos/nos sentidos que podem 

emergir. 

Quase todas as propostas deste site apresentam uma explicitação do 

tópico gramatical a ser enfocado como o eixo principal de trabalho, e 

esse, por sua vez, é um tema verbal: subjuntivo, imperativo, presente, pasado 

etc. A proposta de atividade é sempre a mesma: escutar a canção e completar 

os espaços com as palavras que faltam – com exceção de 4 atividades que 

serão abordadas mais adiante. Algumas propostas trazem dados básicos sobre 

o artista ou grupo que interpreta a canção, mas não se explicita mais nada 

sobre esses dados e sua relação com o conteúdo da canção. 

A única orientação sobre uma possível atividade de interpretação da 

canção – um dos recortes de análise de nossa pesquisa –, na maior parte das 

atividades, é a indicação de hacer doble clic sobre a palavra no texto e verificar 

o significado que apareceria80. Assim, a projeção do que seria "compreender a 

canção" é colocada no nível lexical81. Sendo essa a única orientação de 

compreensão, parece-nos que, com relação ao discurso pedagógico, nas 

formas de instruções das atividades e nas glosas que as comentam nas caixas 

de texto apresentadas nas propostas, neste site, o foco está em decodificar 
os sons para escrever as palavras que faltam e desvendar o significado 
das palavras como unidades isoladas – sendo a única possibilidade de 
deriva de sentido que se projeta em relação ao aprendiz – e de atividades 
gramaticais ligadas aos verbos, também isolados, descolados de um 
trabalho mais efetivo com os usos que se manifestam no texto da canção.  

Conforme dissemos, das 36 atividades propostas com canções, apenas 4 

não estão elaboradas exatamente no modelo que acabamos de analisar. 

                                                           
80 Mecanismo que parece ser disponível para todas as palavras da canção. Porém, ao 
clicarmos em qualquer palavra, não houve nenhuma mudança de tela: essa função não 
funcionava no site. No último acesso que fizemos ao site (em 23 de jan. 2019), ao clicarmos 
duas vezes sobre qualquer palavra, dependendo da canção, havia a opção de busca 
"Pesquisar a palavra 'x' no Google".   
81 Reproduzimos aqui a orientação que é dada em todas as atividades do site: Escucha la 
canción tantas veces como quieras y completa los huecos. ¡Atención! En cada hueco puede 
haber más de una palabra, así que escucha atentamente. Recuerda que puedes utilizar el 
diccionario para saber el significado de una palabra haciendo doble clic sobre ella.  
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Assim, as atividades são apresentadas da mesma forma em 89% das vezes. 

Essa repetição marca uma forma de lidar com o objeto de ensino-
aprendizagem, e essa forma, por sua vez, produz efeitos de sentido. A 

audição das canções como atividade de "compreensão auditiva" – utilizando 

um termo do campo da didática das línguas – não chega a ser apontada como 

foco de trabalho. O objetivo da atividade está na decodificação som-palavra 
referente a tópicos gramaticais (a estrutura da língua, quase sempre, as 
formas verbais) e a tópicos lexicais (o sentido produzido pela relação 
naturalizada entre palavra e objeto do mundo).  

Lembramos que uma das conclusões a que chegamos na análise de 

nosso corpus se refere a essa forma de trabalho: quando analisamos o que 

chamamos de "coisificação do linguístico", estávamos encontrando também 

essa forma de lidar com a língua e com a canção e que compreendemos como 

um processo de esvaziamento dos sentidos. 

As 4 atividades que fogem dessa dinâmica serão melhor analisadas a 

seguir para podermos verificar em que medida podem provocar outros efeitos 

de sentido. Ao analisar o funcionamento linguístico das orientações nas 

atividades propostas, estaremos visualizando o funcionamento discursivo para, 

enfim, compreender as características que marcam o DP e as formações 

ideológicas às quais se vinculam. 
 

3.2.2.1. La vuelta al mundo 

Quisemos começar a análise por esta canção porque seu conteúdo tem 

um forte potencial a que questões sócio-históricas sejam mobilizadas. E isso 

realmente ocorre. No entanto, notamos um deslizamento de sentidos no 

equivoco provocado pelo efeito da ideologia que interpela o sujeito no discurso 

em funcionamento de acordo com as condições de produção a que esses 

materiais estão submetidos. A proposta – que segue o mesmo padrão de 

exercício de preenchimento de espaço (Anexo D)82 – apresenta a seguinte 

caixa de texto (que entendemos como uma forma que dispara a direção dos 

sentidos antes da audição da canção): 

                                                           
82 https://www.profedeele.es/cancion/calle-13-vuelta-al-mundo/ - acesso em 07 de set. de 2017. 
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Calle 13 es una banda de rap rock y rap fusión de Puerto Rico. Esta videoclip 
salió a la luz en mayo del 2012. 

 
 

Parece-nos importante destacar que além de se mencionar a origem da 

banda Calle 13 e a data de lançamento do videoclipe – o que localiza a canção 

no tempo-espaço com certos delineamentos e, portanto, convocando 

determinados sentidos e não outros –, é mencionado também seu gênero 

musical: rap rock y rap fusión. Tal procedimento dispara direções de sentido na 

remissão ao rock e ao rap e às formas de canções contemporâneas elaboradas 

a partir de fusões – salientando os processos de hibridação, conforme vimos 

em Canclini (2015 [1989]).  

Segundo Díaz (2005), no que se refere ao rock destacamos a forma como 

suas especificidades dentro do campo da cultura de massa, vai construindo 

uma expressão de insatisfação e rebeldia contra o "sistema". O autor aponta 

que essa expressão se dá no embate com vários tipos de instituições e está 

nas origens do discurso da "contracultura" como forma de contestação (cf. id., 

p. 28). Esse modo de encarar o "sistema" como forma de opressão está 

marcado pelos modos de produção, pelo consumo, pelo individualismo, pelas 

características da vida na cidade, etc. Dessa forma, o pesquisador ressalta que 

esses processos revelam formas de intervenção do Mercado nas instâncias 

gerenciadas pelo Estado, e, consequentemente, atingem o funcionamento da 

sociedade. O rock se mostra como expressão da insatisfação gerada por esse 

jogo que se instaura entre Estado e Mercado na gestão do poder, na regulação 

e na instauração de "leis" (em que os interesses de rentabilidade ameaçam o 

equilíbrio social). Portanto, no rock, rebelar-se contra o "sistema" significaria, 

assim, contestar essa forma de normatização da vida cotidiana (cf. id.)83.  

Quanto ao rap, entendemos que sua complexidade já se mostra por se 

tratar de um gênero que é um dos braços do que se denomina cultura hip hop. 

Nascido no bairro do Bronx, nos Estados Unidos, o hip hop recebeu diferentes 
                                                           

83 Na obra em que nos apoiamos, Díaz faz um extenso e profundo recorrido sobre as bases do 
rock e suas transformações no contexto global e, com mais precisão, no contexto argentino. O 
autor analisa diversas características que compõem a cena roqueira desde os anos 50 e as 
formas de legitimação que foram sendo adotadas pelos artistas que a protagonizaram através 
dos anos. Entre essas características gostaríamos de chamar a atenção também sobre a forma 
de contestação política e de denúncia como tópicos discursivos do rock em determinadas fases 
- como a do período pós-ditadura, na Argentina, em que não só o rock, como também o folclore 
substituem o constante tópico discursivo "revolução" por "democracia" (id., p. 62-63). 
Voltaremos a essa discussão no capítulo 4. 
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aportes de acordo com os lugares onde chegou. O pesquisador Zeni (2004) 

explica que essa cultura incorpora vários elementos e que o rap seria a junção 

de letras cantadas ou declamadas sobre as bases eletrônicas criadas e 

executadas ao vivo pelo DJ (rap é a abreviação de rythym and poetry, ritmo e 

poesia, em inglês). O pesquisador adverte que alguns consideram a 
conscientização como um dos elementos do hip hop84. 

Assim, ao caracterizar o estilo musical da dupla no que se refere a uma 

fusão dos gêneros que se apresentam no comentário anterior à atividade, 

marca-se, fundamentalmente, uma expectativa de que a canção expresse 

rebeldia – característica do rock –  e sirva, de alguma forma, como instrumento 

de conscientização – marca atribuída ao rap. 

Essas características apontam, portanto, as temáticas abordadas nas 

canções da dupla que integra o Calle 13, segundo o site. Vejamos, pois, como 

esta atividade se amplia com uma proposta de exercício de conversação – 

depois da audição. Entendemos que essa proposta pode ser considerada como 

um trabalho de compreensão da canção, dos sentidos evocados por ela.  
 

Vamos a hablar... 

 

¿Qué te ha parecido la canción y el videoclip? Como has podido ver, es una 
bonita historia de amor y de rebeldía contra la rutina diaria. Aquí tienes unas 
cuantas preguntas para fomentar el debate en clase: 

 

1-La frase que se repite en el estribillo «vamos a darle la vuelta al mundo» 
puede tener dos significados. ¿Sabes cuáles? ¿A qué más le darías la vuelta 
tú?, ¿por qué? 

2-Piensa en 3 cosas importantes en un trabajo, después ordénalas de más 
importante a menos y justifica tu elección. 

3-Si mañana pudieras cambiar de trabajo o elegir uno nuevo, ¿qué te gustaría 
ser? 

4-¿Cuáles crees que son los mejores trabajos? ¿y los peores? ¿Por qué? 

5-¿Estarías dispuesto a ganar menos dinero a cambio de tener más tiempo? 

6-Si fueras el jefe de una empresa, ¿qué harías para mejorar la vida de tus 
empleados?, ¿crees que sería compatible con la rentabilidad de la empresa?, 
¿por qué? 

7-En el vídeo vemos a dos compañeros de trabajo enamorados. ¿Crees qué es 
posible el amor entre compañeros de trabajo?, ¿qué tiene de positivo y qué 
tiene de negativo? 

 
 
                                                           

84 Sobre a intersecção "rap e política", ver Oliveira (2015). 
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Essas orientações fomentariam uma discussão – em sala de aula –, ou 

apenas uma reflexão para que o aprendiz que acessa a página 

autonomamente possa trabalhar com a interpretação da canção, sobre as 

questões abordadas e elaborar algumas ideias a partir da condução que é feita. 

Embora a primeira pergunta pareça dar abertura a que se fale sobre as 

impressões sobre a canção (¿Qué te ha parecido la canción y el videoclip?), 

numa projeção das respostas, o que se segue a ela determina a orientação do 

debate: Como has podido ver, es una bonita historia de amor y de rebeldía 

contra la rutina diaria. Essa determinação se dá porque o fragmento que 

introduz a afirmação categórica sobre a canção  – Como has podido ver – está 

numa construção subordinada que projeta o interlocutor como "cúmplice" 

daquilo que a oração principal afirma – es una bonita historia de amor. 

Entendemos que o funcionamento linguístico aciona um mecanismo de 

antecipação que "dirige o processo de argumentação visando seus efeitos 

sobre o interlocutor" (ORLANDI, 2003, p. 39). Essa projeção do interlocutor 

como um "cúmplice" funciona como um efeito de univocidade do sentido, uma 

vez que convoca o interlocutor a uma posição de co-autor dessa afirmação. 

Assim, locutor e interlocutor compartilham da única possibilidade de sentido, 

fazendo funcionar, também uma certa "obviedade" na forma de tratar as 

questões postas. Se relacionarmos esse efeito ao que discutimos na seção 

anterior deste capítulo sobre a forma como as orientações pedagógicas vão 

direcionando o percurso do aprendiz, podemos dizer que esse é um caso 

exemplar de como as possibilidades de deriva, de fuga, se fecham num 

material didático submetido às condições de produção que estamos 

analisando.  

A primeira pergunta que fomenta a discussão, após essa interpelação do 

interlocutor, tenta determinar os significados da expressão "darle la vuelta al 

mundo" e verificar se, com a ajuda do videoclipe, essas possibilidades ficaram 

claras85. Como não há como verificar as respostas – o site não dá sugestões –, 

a orientação dos sentidos que já foi disparada segue sendo trilhada nas 

                                                           
85 De acordo com o jornal El País, na reportagem de 21/05/2012 - artigo sobre a canção –, 
"Darle la vuelta al mundo tiene un doble significado: recorrer el globo, pero también cambiar 
nuestras vidas, darle la vuelta a todo, a la gente, a las cosas..." - Disponível em: 
https://elpais.com/cultura/2012/05/21/exclusivo/1337609064_199220.html. Acesso em 10 de 
jun. de 2018.  
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próximas perguntas. 

As perguntas de 2 a 6 se filiam ao que foi enunciado sobre o gênero das 

canções do Calle 13 (à expressão de rebeldia e conscientização) e aos 

sentidos da expressão convocados na questão 1 e, portanto, vão na direção do 

sentido do que seria uma "mudança de vida". No entanto, questionam uma 

mudança a partir de um âmbito mais pessoal, de um "projeto de vida", uma 

"escolha": escolher 3 coisas mais importantes no trabalho, imaginar que pode 

mudar de trabalho e qual seria este novo trabalho, escolher quais seriam os 

melhores e piores trabalhos, pensar no dilema entre um salário mais baixo em 

troca de ter mais tempo, e, como chefe, pensar no que poderia fazer para 

melhorar a vida dos empregados e como isso impactaria na empresa. É como 

se a rotina diária em nossa sociedade fosse apenas fruto de escolhas 

individuais e não de processos históricos que determinam as relações de 

trabalho e as rotinas em diferentes comunidades e em diferentes períodos da 

história da humanidade. De certa forma, as questões de discussão vão 

naturalizando essa lógica de funcionamento, mostrando que sair dessa lógica é 

uma escolha pessoal: um projeto de vida. Assim, a atividade "deixa de 

aproveitar" essa possibilidade de trabalhar os processos sócio-históricos 

coletivos – que apontamos como recorrentes em nosso corpus – e desloca a 

produção de sentidos para o âmbito individual. Ocorre assim a interpelação 
do sujeito pela ideologia da lógica de trabalho capitalista da sociedade 
em que vivemos, que individualiza as relações, naturalizando suas 
características. Nesse processo de identificação produz-se uma posição que 

caracterizamos como a do sujeito pragmático86, dono de suas vontades, 

consciente de suas escolhas, em consonância com a lógica do sujeito 

projetado pelas/nas imagens eufóricas da sociedade globalizada.  

A última questão se volta ao outro tema que se afirma tratar a canção: 

"uma bonita história de amor": 7- En el vídeo vemos a dos compañeros de 

trabajo enamorados. ¿Crees qué es posible el amor entre compañeros de 

trabajo?, ¿qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? Na verdade, ainda se 

trata de questionar uma conduta pessoal (individual) que pode ser mal vista na 
                                                           

86 Com a designação sujeito pragmático estamos nos referindo ao que Pêcheux desenvolve 
sobre o sujeito interpelado por uma "necessidade de homogeneidade lógica", de um “mundo 
semanticamente normal” (2002 [1983], p. 33-34) - conforme trabalhamos nos capítulos 
anteriores.   
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lógica de produtividade empresarial-laboral contemporânea. Quando vemos o 

videoclipe fica claro que não era um casal apaixonado, foi a possibilidade de 

mudança de vida que fez com que ficassem juntos "dándole la vuelta al 

mundo". 

 

3.2.2.2. La bicicleta 

Embora a atividade com a canção tenha exatamente o mesmo formato 

das outras propostas – escutar e preencher lacunas –, há alguns elementos 

novos que vão consolidando a orientação dos sentidos vinculados às 

condições de produção das atividades. A primeira novidade é que a atividade é 

introduzida a partir de imagens dos cantores e de informações sobre cada um 

deles. 

 
 

Figura 3 - Imagem de apresentação dos intérpretes Shakira e Carlos Vives 
 
 

 
Figura 4 - Texto de apresentação dos intérpretes Shakira e Carlos Vives  

 
 

As imagens mostram os cantores em lugares de praia ou rio, bicicletas, 

entre outros elementos que dão um "ar de simplicidade" à cena (um quiosque 

de palha, um vendedor ambulante etc.). Na descrição dos artistas, se associa a 

projeção do sucesso e da fama de Carlos Vives e Shakira (ambos 
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colombianos) à América Latina, otras partes del mundo e internacional – 

gerando um movimento que começa a se condensar num referencial 

geográfico-territorial. Nessa construção "internacional" se opõe a "âmbito 

latino" criando um limite entre dois blocos: o dos latinos e o dos não-latinos.   

Logo após essa introdução com as imagens e as informações sobre os 

cantores, e antes da proposta de escuta e preenchimento de lacuna, surge 

mais um elemento novo – que diferencia esta atividade das outras –, um 

questionamento: ¿Qué referencias hay en la canción? A partir daí, vários 

quadros de informações são disponibilizados e trazem fotos, ilustrações e 

informações resumidas sobre: Barranquilla y Santa Marta, Parque natural 

nacional Tayrona, Gerard Piqué, Barcelona e Vallenato. 

Entendemos essas atividades como bastante significativas, uma vez que 

são uma orientação pré-audição e, por isso, disparam uma primeira direção 

para os sentidos – assim como apontamos em nosso corpus. Nas descrições 

das referências, a "natureza" parece fazer parte do "âmbito latino", de Shakira 

e Carlos Vives – remetendo às imagens que interpretamos como de "ar de 

simplicidade" -, e é contraposta a um "ideal de cultura e modernidade", 

representado por Barcelona. 

Esses quadros da Figura 5 cumprem um papel de glossário, que 

antecede o texto, com o objetivo de deixar a canção mais clara, compreensível 

aos alunos. Neles, os espaços mencionados são descritos conforme 

apresentamos na Tabela 6. 
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Figura 5 - Referências dadas na atividade da canção La bicicleta 
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Tabela 6: La Bicicleta - Colômbia x Espanha 

 
(Colômbia) (Espanha) 

Barranquilla / Santa Marta Barcelona 

Dos ciudades del norte de Colombia que 

se asoman al Mar del Caribe 

 

... es una de las ciudades más importantes 

de España, moderna y cosmopolita.  

 

Parque Tayrona 

... una reserva natural muy cerca de Santa 

Marta, situada en la región del Caribe de 

Colombia. Es uno de los parques naturales 

más importantes del país, no solo por su gran 

belleza, sino por su biodiversidad. 

 

 

Os territórios são descritos como objetos discursivos evidenciados, por 

um lado, pelo que é simples e por isso de beleza natural, de importante 

biodiversidade, calcado no funcionamento do implícito de que "estar próximo do 

Mar do Caribe" significa "o belo próprio da natureza", por outro lado, e se 

opondo a esse objeto, se constrói a ideia de valorização, modernidade e 

diversidade cultural associada à Barcelona (ainda que Barcelona seja uma 

cidade litorânea, essa característica não se apresenta na construção discursiva 

que se constrói na atividade). Essas construções, manifestadas a partir de 

determinadas "séries de sentidos" (cf. ACHARD, 1999), vão fazendo emergir 

na memória discursiva a dualidade natureza vs cultura87.      

Somente depois dessa introdução se apresenta a atividade Escucha la 

canción y completa la letra. Nesta proposta, além de uma introdução na qual se 

explica algumas das referências da canção, o autor inclui uma atividade de 

escrita mais dirigida que vai corroborando o que vimos analisando sobre a 

                                                           
87 De acordo com as considerações de Eagleton (2011), o termo cultura está vinculado a uma 
complexa rede de significação em diferentes momentos da história de nossa sociedade. Na 
construção que se desenvolve na atividade proposta, a partir das designações "una de las 
ciudades más importantes de España, moderna y cosmopolita", e na oposição com a natureza, 
cultura se refere a sentidos relativos à modernidade e, a partir das reflexões de Bauman 
(2012), também apoiado em Eagleton, é importante dizer que o termo cultura pode ser 
entendido como civilização na série de sentidos aos quais se refere no enunciado analisado. 
Esta série se vincula à ideia de modernidade e aos efeitos do que seria um espaço cosmopolita 
pois retoma uma memória ligada à consolidação dos Estados Nacionais na Europa que se 
fundamentou na passagem do teocentrismo ao antropocentrismo. Destacamos também as 
reflexões sobre o conceito de cultura e identidade em Bauman (2013 [1994]), Hall (2006 [1992], 
2014 [2000]). 
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forma como se vai construindo uma relação com os espaços baseada nos 

sentidos evocados pela oposição natureza vs cultura (Colômbia, América 

Latina vs Barcelona, Europa).  
 

 

 
 

Figura 6 - Atividade de escrita proposta para a canção La bicicleta 
 

 
Assim como analisamos na orientação das atividades com a canção La 

vuelta al mundo, a proposta da canção La bicicleta parece fazer com que se 

trabalhe com possibilidades de uma escolha pessoal, de um "estilo de vida". 
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Assim, os alunos se colocariam no lugar das pessoas que protagonizam a 

canção para uma discussão sobre o que seria "melhor": morar em Barcelona 

ou em Barranquilla?88 A discussão fica nesse âmbito, no que estamos 

chamando de "projeto de vida", e não numa questão de comunidade ou 

sociedade vista de forma contextualizada e coerente com o funcionamento das 

relações de poder que as constituem. Nada disso é apontado na atividade, mas 

sim, novamente, a projeção do sujeito pragmático. Pensando nessas questões, 

voltamos para um dos elementos mais importantes e significativos do processo 

que estamos analisando. Ao convocar a discussão a partir de uma escolha que 

evidencia a relação "natureza vs cultura", na qual essa relação se materializa 

entre "América Latina vs Europa": como fica a produção dos sentidos para o 

aprendiz e para o professor brasileiro? Como eles são afetados por essa 

interpelação? Ou seja, como se produzem identificações para que eles sejam 

interpelados a (se)significar? Esse é um dos pontos mais importantes para 

entendermos a diferença da produção de materiais didáticos no Brasil, 

elaborados por e para brasileiros, e no exterior, para qualquer estudante, de 

qualquer língua e de qualquer lugar do mundo. As condições de produção às 

quais esses materiais estão submetidos evidenciam outras regiões de 

produção de sentido. No fio do interdiscurso que mobiliza regiões da memória 

discursiva, no caso do par "natureza vs cultura", detectamos que há um olhar 
eurocêntrico e colonizador sobre a forma de qualificar espaços relativos à 
América Latina e à Espanha.    

Para finalizar a análise sobre essa atividade, acreditamos que esses 

sentidos ficam ainda mais reforçados pelo vínculo que a canção e a proposta 

de atividade apresentam com seus protagonistas, remetendo a características 

de suas vidas reais. A história contada pela canção tem um potencial de ser 

uma história real entre os protagonistas citados: Shakira, Carlos Vives e Piqué.  
 

3.2.2.3. Las posadas de Navidad y las piñatas en México 

A grande diferença dessa proposta para as outras é que ela tem diversas 

                                                           
88 É importante retomar o quadro de referência que funciona como um glossário em que há 
uma informação sobre os filhos de Shakira e Piqué morarem em Barcelona, ou seja, uma 
escolha racional de onde viver, enquanto que por sua terra natal, Barranquilla, Shakira sentiria 
un gran cariño.   
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atividades anteriores à canção e outras tantas depois – mas a atividade com a 

canção em si tem a mesma forma: escutar e preencher lacunas. Como vimos 

em algumas das canções das atividades de nosso corpus, quanto menos 

transparentes parecem se apresentar os elementos da canção, mais 

possibilidades de uma entrada nos sentidos que, através do léxico 

(predominantemente), mobilizam questões sócio-históricas. Nesse caso, a 

piñata e las posadas parecem ser entendidas como referências muito opacas 

para os aprendizes que são projetados como usuários do site. As atividades 

vão tentando esclarecer esses elementos:  
 

  

Figura 7 - Texto com explicações sobre la piñata e las posadas 
 

Podemos ver que há designações mais pontuais que não homogeneízam 

a região como "na América Latina" nem restringe "no México", mas apontam 

En México y otros países de la zona (Honduras, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá). A construção do texto vai apresentando a 

temática como "sincretismo religioso" ao mesmo tempo que apaga o conflito 

gerado pelo choque entre as culturas originárias e as europeias. Essa é uma 

posição de enunciador que nos parece revelar, uma vez mais, o olhar 

colonizador europeu para as questões sócio-históricas relativas à América. Há 

muitas outras atividades na proposta, mas não há nenhuma orientação que 

aprofunde ou debata esse sincretismo e o processo de colonização. Essa 
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também é uma forma de apresentar as questões sócio-históricas de âmbito da 

sociedade: de uma forma que as dilui e as simplifica, naturalizando situações 

que poderiam ser questionadas. Os aprendizes são convocados a responder a 

essa interpelação reforçando o que analisamos na atividade anterior, a lógica 

eurocêntrica89 do ser, do saber e do poder. 
 

3.2.2.4. Latinoamérica 

Para finalizar, vejamos a atividade com a canção Latinoamérica, também 

do duo porto-riquenho Calle 13 – justamente a canção que leva o título que 

designa um território que é recorrentemente enunciado na sala de aula de LE 

no Brasil, como vimos em nosso corpus e como nos reforçarão os LDs. 

O autor da atividade diz que se baseou em um relato de aula de uma 

professora do Reino Unido e deixa o link para que vejamos sua atividade antes 

da dele. Seguimos a orientação do autor e, ao analisar a proposta dessa 

professora – sem querer detalhar novamente o que já havia aparecido nas 

outras propostas do site que analisamos – podemos dizer que se trata de 

abordar temáticas com muita superficialidade e, por vezes, reforçando 

estereótipos. Pontuamos, apenas como exemplo, a atividade de pré-audição 

pois, como já dissemos, ela é uma atividade disparadora de sentidos que 

aponta para as regiões em que eles (os sentidos/os sujeitos) se concentram: 

1. Preguntas para introducir el tema: Latinoamérica y su relación con el resto 
del mundo 

Decimos a nuestros estudiantes que hoy nos zambulliremos de lleno en la 
cultura de Latinoamérica, y que a través de una canción descubriremos 
infinidad de cosas que probablemente desconocen ahora. Debemos conseguir 
una lluvia de ideas sobre cultura e historia latinoamericanas. Así les 
preparamos para el resto de la clase a la vez que refrescamos algunos datos o 
fechas importantes y aumentamos su interés. Podemos preguntarles: 

¿Has viajado a Latinoamérica? ¿Ha viajado algún familiar o amigo? ¿Por qué? 
¿A dónde exactamente? ¿Tienes familia en Latinoamérica? ¿Recuerdas cómo 
y cuándo se produjo la colonización de Latinoamérica? ¿Has visto alguna 
película sobre Latinoamérica como “También la Lluvia”? ¿Quién y cuándo 
colonizó Latinoamérica? ¿Qué grupos indígenas habitaban y habitan allí? 
¿Escuchas algún cantante hispano? ¿Qué idiomas se hablan en 
Latinoamérica? Dependiendo se sus respuestas se orientará el resto de 
preguntas, pero no debería durar más de 5 minutos. 

 
                                                           

89 Quando pensamos nessa lógica eurocêntrica de funcionamento da sociedade nos referimos 
às questões discutidas sobre a (de)colonialidade do ser, do saber e do poder de acordo com 
pesquisadores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Boaventura de Sousa 
Santos, Stuart Hall, entre outros. 
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As propostas de perguntas não parecem suscitar uma reflexão sobre a 

América Latina, mas sim elencar (dizer) uma listagem de dados que não 

chegam a ser aprofundados ou relativizados (em 5 minutos não seria possível 

nem mesmo listar as línguas faladas na região!). Além disso, retomamos a 

percepção de que as perguntas vão dimensionando o distanciamento (espacial, 

cultural, sócio-histórico) entre a América Latina e os alunos que são projetados 

(ou seja, os alunos dessa professora do Reino Unido e os alunos dos 

potenciais professores leitores de seu texto e das orientações pedagógicas que 

ele contém). Podemos dizer que, nessa lista de perguntas vão emergindo os 

sujeitos desse distanciamento. Retomemos apenas as perguntas das 

orientações anteriores, que numeramos a seguir para facilitar a exposição de 

nossa análise: 

1 - ¿Has viajado a Latinoamérica?  

2- ¿Ha viajado algún familiar o amigo? ¿Por qué? ¿A dónde exactamente?  

3 - ¿Tienes familia en Latinoamérica?  

4 - ¿Recuerdas cómo y cuándo se produjo la colonización de Latinoamérica?  

5 - ¿Has visto alguna película sobre Latinoamérica como “También la Lluvia”?  

6 - ¿Quién y cuándo colonizó Latinoamérica?  

7 - ¿Qué grupos indígenas habitaban y habitan allí?  

8 - ¿Escuchas algún cantante hispano?  

9 - ¿Qué idiomas se hablan en Latinoamérica 
 

A possibilidade de se conhecer a América Latina fica restrita a "ter viajado 

para lá", ou a "ter algum parente que viajou". Projeta-se uma distância não só 

geográfica do território, mas também de uma falta de conhecimento que é 

naturalizada (como se saber sobre a América Latina, não fosse algo recorrente, 

comum – como saber sobre a Europa é, ou como se não pudesse ser objeto de 

algum saber escolar mais ou menos sistemático). Isso também fica implícito na 

pergunta 4. A presença do verbo recordar indica que não chega a ser um 

"saber sobre", mas sim uma "lembrança", uma informação que pode ter 

circulado em algum momento, em algum espaço familiar ao aluno. A pergunta 

5 parece ser uma atualização da relação tempo-espaço, uma vez que o filme 

También la lluvia trata sobre a produção de um filme na Bolívia que contaria 

sobre Cristóvão Colombo, mas que também atualiza as questões da  

colonização porque, enquanto se está filmando, o local da filmagem vira palco 
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de um conflito entre uma multinacional que quer controlar o monopólio da água 

na região e seus moradores reivindicam seus direitos. Essa atualização vai se 

materializando no deslocamento das referências verbais das formulações das 

perguntas: primeiro estão no pretérito e, depois, no presente: se produjo la 

colonización, colonizó Latinoamérica, (indígenas que) habitaban allí para 

habitan allí e idiomas se hablan en Latinoamérica.  

Assim, novamente nos questionamos: como ficam o aprendiz e o 

professor brasileiros diante desses direcionamentos que, pelas condições de 

produção a que estão submetidos, convocam determinados sentidos? Diante 

dessa projeção sobre a LE e uma parte de seus falantes latino-americanos? 

Inclusive, nos questionamos como se identificam como participantes de uma 

realidade que é posta a partir de um efeito de distanciamento?  

A proposta que o autor do site faz, com base na da professora do Reino 

Unido, não avança nas discussões e traz estereótipos de forma ainda mais 

acentuada como nos seguintes exemplos de orientação de interpretação dos 

fragmentos da canção90:      
 

 

 
Figura 8 - Explicações das referências da canção Latinoamérica 

 

O autor da atividade deixa marcas de suas dúvidas sobre as referências e 

também sobre suas certezas, sem que haja fontes e outras vozes que 

confirmem as possibilidades de sentido que são levantadas – o que demonstra 

                                                           
90 A proposta da atividade completa está no Anexo E. 
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uma falta de relevância de tais temáticas para os sujeitos envolvidos no 

processo de construção e aplicação desse material – como vimos nas questões 

de pré-audição, não se trata de um saber que mobilize tal empreendimento de 

acordo com uma visão eurocêntrica e colonizadora. 

Com essa última atividade, a conclusão mais significativa que tiramos é 

que, diferentemente de quando se trabalha com temáticas latino-americanas 

nas atividades do corpus, o sujeito aprendiz é colocado num lugar distanciado, 

fora das coordenadas latino-americanas de produção de sentido. Isso, mais 

uma vez, confirma a distância que essas atividades têm das condições de 

produção de nosso corpus ao mesmo tempo que nos sinaliza que, por estarem 

disponíveis na internet – inclusive para brasileiros – essas propostas são 

acessíveis, circulam nos espaços de ensino de LE também no Brasil. Ainda 

mais problemático é pensar que, por ser um site espanhol, os sentidos que 

convoca estão chancelados pela imagem de gestão da língua que a Espanha 

sustenta no DP sobre a LE91. 
 

3.2.2.5. Estabilização e homogeneização dos sentidos, visão eurocêntrica 

Das principais características que retomaremos para a conclusão, sobre 

as análises das atividades com canção do site www.profedeele.es, destacamos 

a produção e implementação desse material como o fato de poder ser utilizado 

por outro professor ou, pelo próprio aluno, sem mediação, que, como vimos a 

partir de Leffa (2007), não pode ficar abandonado e precisa ter orientações 

muito bem detalhadas. Assim, o que há de orientação, ainda que mínima, tem 

a força de se colocar como "o que é necessário saber" e reduzir certas 

questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem da LE; salientamos 

que se tratar de um site espanhol fundamentado em documentos de orientação 

de políticas linguísticas europeias, como o MCERL; também é fundamental 

retomar o fato de que as atividades são construídas em dois eixos de trabalho: 

o verbal e o lexical (em 89% dos casos, esses são os únicos eixos tratados 

nas atividades). O aprendiz fica sob o efeito dessa repetição, funcionamento 

que relacionamos ao que Orlandi (1998) designa como "repetição formal": 
“técnica de produzir frases, exercícios gramaticais”, que não fazem trabalhar o 

                                                           
91 Discutiremos mais profundamente sobre esse aspecto no Capítulo 4. 
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sujeito e a memória discursiva (ibid., p. 208)92; soma-se a esse efeito aquele 

que, no trabalho lexical se conduz na equivalência palavra-objeto do mundo – 

que é o que se propõe como estratégia de trabalho de interpretação das 

palavras desconhecidas pelos aprendizes (clicar sobre a palavra e ver o 

significado que o dicionário traz, ou que há no Google). Entendemos que essa 

combinação vai colocando o sujeito num lugar em que não há possibilidades de 

deriva. Ou seja, sob o efeito da repetição formal e da equivalência palavra-

objeto do mundo não há outras possibilidades de sentido; vimos também que 

esse efeito acontece no funcionamento de outras atividades que produzem 

esse mesmo lugar para o sujeito: o da univocidade do sentido. Em 

decorrência desse funcionamento observamos o silenciamento das variedades 

– que poderiam levar ao deslocamento de sentidos, desde que não fossem 

trabalhadas como meras listas de variação por região –,  em outras palavras, 

observamos o apagamento da heterogeneidade da LE (tão acentuada em 

outras discursividades que circulam no discurso pedagógico sobre essa 

língua). 

A univocidade dos sentidos tem uma região de concentração: aquela 

capaz de interpelar o sujeito pragmático que responde à lógica da globalização 

em que as localidades são apagadas em nome da estabilidade e 

homogeneidade dos sentidos. 

Verificamos ainda que, ao tratar de temas relacionados à América Latina, 

o interdiscurso faz emergir sentidos relacionados com o discurso do 

colonizador: o par "natureza vs cultura", o sincretismo religioso tratado como se 

não fosse de uma esfera de tensão, a história e a cultura da América Latina 

tratadas de forma superficial e como se não tivessem o mesmo peso das 

temáticas da mesma ordem relacionadas à Europa, por exemplo. Esses 

aspectos marcam uma posição eurocêntrica no DP sobre a LE no material 

analisado. 

Com essa retomada, a primeira consideração a ser feita, cotejando com o 

que analisamos em nosso corpus é que, a forma como as atividades com a 

canção é trabalhada se assemelha muito com essa forma esvaziada que se 
                                                           

92 Na análise que a pesquisadora desenvolve sobre a identidade linguística escolar do 
brasileiro, aponta 3 formas de repetição: a empírica: "o efeito papagaio"; a formal (que estamos 
aplicando em nossas conclusões); e a histórica: aquela que provoca mexidas de sentido, 
desloca o sujeito em processos de identificação (cf. ORLANDI, 1998).    
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refere a ter como um eixo central o tópico gramatical – que quase sempre é 

relativo ao verbo. Em segundo lugar, a execução da atividade, ou seja, "escutar 

e preencher as lacunas" reverbera também nas atividades de nosso corpus e a 

entendemos como o efeito da inércia de uma prática do ensino formal das 

línguas estrangeiras. O fato de não haver nenhuma questão que trabalhe com 

a dimensão sonora da canção também aponta uma regularidade que pode ser 

vinculada à tradição que o ensino formal parece perpetuar (cf. CABRAL, 2014). 

No entanto, as questões sócio-históricas tem uma configuração diferente. 

Primeiro, porque elas são minoria na condução das atividades (89% das 

atividades só trabalham questões estruturais de nível morfossintático e lexical), 

depois, porque ou elas produzem um efeito de distanciamento do aprendiz do 

processo em pauta – no caso de La Bicicleta, Las posadas y la piñata e 

Latinoamérica, mais claramente –, ou elas convocam o sujeito pragmático e 

isso desvia a construção de sentidos locais para a ideia do que é global, e é 

naturalizado pelos sentidos eufóricos da globalização – no caso de La vuelta al 

mundo.   

Assim, nos cabe retomar o questionamento que fizemos anteriormente 

sobre como essa repetição e a superficialidade da abordagem das temáticas, 

assim como a forma de dizer sobre elas, convocam o aprendiz e o professor 

brasileiro. Seguiremos com o cotejamento dos LDs para reunir mais dados para 

uma conclusão sobre essa reflexão. 
 

3.3. Livros Didáticos 

Para darmos início às descrições e análises sobre os LDs, continuando 

com o cotejamento proposto com o nosso corpus, faremos uma discussão 

teórica com o objetivo de ir fundamentando nossas escolhas, ao mesmo tempo 

em que já desenvolveremos nosso gesto de análise. Nossas reflexões nos 

levam a refletir sobre o papel do LD no processo de ensino-aprendizagem 

formal e, dessa forma, estamos, uma vez mais, considerando suas condições 

de produção como fundamentais para entendermos a relação que se 

estabelece com os outros elementos relativos a esse processo.   

Em primeiro lugar, é preciso dizer que consideramos os LDs 

instrumentos linguísticos, da mesma forma como Auroux (1992) elabora 
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essa reflexão sobre as gramáticas e os dicionários: na medida em que 

funcionam descrevendo e instrumentalizando a língua, dando acesso ao saber 

dessa língua93. 

Ao considerarmos o LD como detentor de um certo protagonismo na 

educação formal, nos filiamos às discussões de pesquisadores como Souza 

(1995) que analisa o papel dos LDs no processo de ensino-aprendizagem. A 

autora se basea em A arqueologia do saber, de Michel Foucault (1997 [1969]), 

para traçar um paralelo entre a forma como a comunidade escolar se relaciona 

com o LD com a forma como o historiador se relaciona com o documento. 

Souza argumenta que o LD "tem sido abordado por educadores 

predominantemente como o documento da história tradicional" (SOUZA, 1995, 

p. 113). Isso significa que, pela forma como são tratados, nos contextos em 

que estão inseridos, partilham das mesmas características: "caráter de 

autoridade" – pois "são tidos como depositários de 'saber' estável a ser 

decifrado, descoberto de maneira positivista" (id., p. 114); ambos (o LD e o 

documento) "devem conhecer, conter uma 'verdade' sacramentada, a ser 

transmitida, compartilhada" (ibid.); tal autoridade os associa ao "poder" 

delegado por ambos "àquele que está institucionalmente legitimado e 

autorizado a manejá-los" (ibid.) – o caso do documento da história apresenta o 

historiador como detentor desse "poder", enquanto o LD o delega ao professor. 

Assim, entendemos que o DP – com as regularidades que analisamos no 

capítulo 1 – materializado no LD tem força para orientar a produção de 

sentidos. Tal força se dá pelo fato de esse material colocar o professor no 

papel de responsável por manejar "os saberes" ali contidos (como na relação 

do historiador com o documento), oferecendo "respostas claras e sentidos que 

pareçam 'transparentes', homogêneos, completos, universais" (SOUZA, 1995, 

p. 115). Ainda, para Souza, a "necessidade de uma unidade do processo de 

significação como algo contínuo" (ibid.) – sem rupturas, sem aberturas a outras 

interpretações, outros sentidos (diríamos nós) – fazem com que o documento e 

o LD representem uma "espécie de seleção 'naturalizada' porque tal seleção 

raramente é questionada em contexto escolar" (ibid.). Em suas conclusões, 

mesmo considerando a crescente entrada de materiais "avulsos" em sala de 

                                                           
93 Sobre a legitimação do livro didático, ver também Coracini (1999). Sobre ideologia e livros 
didáticos de LE, ver Sokolowicz (2014). 
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aula de língua estrangeira, Souza sinaliza a possibilidade de uma postura 

crítica do professor com relação ao LD, mas que, pelo engessamento do 

paradigma da "transmissão de conhecimento via livro didático" (id., p. 117) na 

escola, nessa equiparação da força do LD com a do documento numa leitura 

positivista, também destaca a possibilidade de que o professor se sinta 

despreparado e utilize o LD como "muleta", e que ele passe "a seguir o manual 

do professor como referência essencial para suas aulas" (ibid.) e dele extraia 

"por vezes na íntegra, textos, exercícios etc." (ibid).  

Acreditamos que essa "insegurança" também está posta na forma como 

ele lida com as atividades dos sites da internet, como nos relatou a participante 

de nossa pesquisa na atividade de n. 11 do corpus. Ao utilizar as atividades 

sem um questionamento (por vezes, "na íntegra", como ressalta Souza), se 

estabelece uma relação em que, tanto o conteúdo (objeto de ensino-

aprendizagem, no caso, a LE), quanto as orientações didático-pedagógicas, 

passam a preencher as dúvidas sobre a língua e sobre como ensiná-la – 

especialmente aqueles materiais marcados pelas instituições que se colocam 

como "gestoras da LE", como vimos na análise das atividades do site de 

internet que traziam as indicações de adequação dos níveis de aplicação das 

propostas (A1, A2, B1...), fazendo ressoar o peso das diretrizes do MCREL94, 

chancelada pelas instituições europeias e, mais especificamente, espanholas. 

Ainda que não desprezemos as dificuldades de formação pelas quais os 

professores passam e que poderiam, sim, gerar "insegurança", preferimos 

atribuir essa relação com os materiais didáticos, em geral, à ideologia que rege 

os sentidos produzidos nas diferentes formações discursivas presentes nos 

espaços de ensino-aprendizagem da LE, no espaço de enunciação em que o 

brasileiro transita, como veremos com mais detalhes nas análises que faremos 

a seguir. Em tais análises nos concentraremos nos funcionamentos linguísticos 

que colocam em marcha as relações de sentido, a antecipação e as relações 

de força capazes de convocar os sujeitos às regiões de sentido próprias das 

formações discursivas que as regulam (ORLANDI, 2003) e que estão 

instauradas no DP sobre a LE no Brasil. 
                                                           

94 Utilizamos a sigla em espanhol, como fizemos anteriormente neste trabalho. A sigla em 
português, de acordo com os documentos da União Europeia é QECR (Quadro Europeu 
Comum de Referência). Disponível em https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-
europeu-de-referencia-para-linguas-cefr, acesso em 23 jan. de 2019.  
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Embora passados mais de 20 anos das discussões que Souza (1995) nos 

apresenta sobre os LDs no ensino de línguas estrangeiras e mesmo com a 

presença de muitos outros recursos disponíveis hoje para os professores e os 

alunos (na internet, fundamentalmente), o engessamento da educação formal 

ainda opera e o LD é um dos pilares dessa estrutura. Afirmamos isso porque, 

no questionário que aplicamos ao grupo de professores participantes de nossa 

pesquisa, verificamos que a maior parte deles diz usar mais de um LD – 

principalmente porque é comum que esses professores trabalhem em mais de 

uma instituição e com níveis e âmbitos de ensino diferentes (Anexo A). 

Vejamos os organizamos Tabela 7. 
 

Tabela 7: Livros didáticos mencionados pelos professores 

 

LD mencionado 
Quantidade de professores 

que disseram utilizar 

Síntesis 5 

Enlaces 4 

Fisk: Español Con Ñ 3 

Cercanía 2 

Español Sin Frontera 2 

Nuevo Español en Marcha 1 

Diversidad 1 

Recreo 1 

Código ELE 1 

Prefiero el Español 1 

Compañeros 1 

Hacia el Español 1 

En equipo.es 1 

Espanhol para Brasileiros 1 

Sistema Ser 1 

Sistema Positivo 1 

NÃO USAM LD 2 

 

Como observamos na apresentação do corpus (no capítulo 2), temos um 

total de 16 LDs diferentes e 2 casos de professores que não utilizam LD. 

Apesar da diversidade de materiais utilizados pelos participantes da pesquisa, 

11 deles afirmaram usar os livros aprovados no PNLD – os que destacamos na 
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Tabela 7 (Síntesis, Enlaces, Cercanía). Este dado nos alerta para que 

consideremos o programa como um forte orientador desses instrumentos que 

fazem parte das políticas linguísticas da LE no Brasil95. 

Assim, percorrer as pistas do funcionamento do DP materializado nos 

LDs, nos parece bastante efetivo para os objetivos propostos nesta pesquisa 

pois esses materiais nos dão mais dados para acessar as condições de 

produção e entender como elas revelam a memória discursiva sobre a LE, 

fazendo emergir, assim, os sentidos que se vinculam às formações discursivas 

que as abrigam. Ao considerá-los como um instrumento linguístico, vinculado 

às políticas linguísticas chanceladas pelo Estado – no caso, o brasileiro –, 

poderemos ter acesso a como, nesse discurso, se moldam as imagens da LE 

em relação ao sujeito brasileiro e ao espaço de enunciação em que ele transita. 

Vislumbraremos, nesse percurso, marcas de sua identidade que resultam dos 

processos de identificação em que o imaginário tem sua eficácia (ORLANDI, 

2003, p. 41) e que nos trarão mais clareza às analises feitas em nosso corpus.  

Nessa perspectiva, ressaltamos também as discussões de Diniz (2010)96 

que aponta que os LDs, entendidos como instrumentos linguísticos, estão no 

cerne das "políticas de línguas" (ORLANDI, 2007b) uma vez que "redefinem os 

sentidos que os sujeitos estabelecem com os espaços de enunciação 

implicados (nacional/transnacional), reconfigurando-os" (DINIZ, op. cit., p. 135). 

Nessa reconfiguração, a partir da análise que faremos, veremos como a 

relação do brasileiro com a LE faz emergir sentidos convocados pelos/nos 

espaços de enunciação designados pelo/no DP. Veremos como esse sujeito é 

convocado a (se)(re)significar.  

Como a lista de LDs é grande, optamos por condensar nossa análise em 

dois deles, aqueles que os participantes de nossa pesquisa disseram utilizar 

com mais frequência: Síntesis e Enlaces. Nosso primeiro passo foi levantar as 

canções apresentadas em cada um deles e, depois, analisar o 

desenvolvimento da atividade proposta para tentar buscar, nas recorrências 

discursivas, ressonâncias daquilo que analisamos em nosso corpus: tanto a 
                                                           

95 Dedicaremos um espaço, no capítulo 4, para desenvolver algumas considerações sobre o 
PNLD. 
96 O pesquisador desenvolve essa obra a partir de sua pesquisa de mestrado sobre a 
instrumentalização brasileira do português como língua estrangeira em que se cruzam a 
história da gramatização do português no Brasil, a noção de espaço de enunciação e a forma 
como Mercado e Estado incidem na construção de sentidos. 



   141 
 

"coisificação do linguístico", quanto uma tendência a trabalhar com orientações 

de interpretações que fazem os sentidos sócio-históricos ligados ao que é local 

(em oposição ao universal) tomarem mais peso. 
 

3.3.1. Síntesis 

Começamos por analisar os três livros que compõem a coleção Síntesis, 

destinada ao Ensino Médio97. É importante reconhecer que, ao contrário do 

corpus com o qual trabalhamos – e também das atividades "avulsas" como 

podemos entender as atividades dos sites da internet –, uma coleção didática e 

seus volumes supõem uma concepção de obra numa espécie de continuum: há 

um plano de organização e decisões que dão coerência para o todo da coleção 

– um planejamento do material ao qual não conseguimos ter acesso no caso 

das atividades trazidas pelos professores participantes da pesquisa, e que 

constitui nosso corpus. Esse dado expõe uma característica relevante sobre as 

condições de produção dos LDs às quais estaremos atentos durante a análise. 

Primeiramente, gostaríamos de ressaltar que o caráter de "atividade 

complementar" – como nos foram apresentadas as atividades de nosso corpus  

e também como podem ser usadas as atividades da internet – de alguma 

forma, nos apresenta um ressoar das orientações dos LDs (de conteúdo 

gramatical, lexical, cultural, entre outros aspectos)98. Assim, sem ter a 

pretensão de uma análise extensa – como fizemos no corpus –, pensamos ser 

interessante indagar sobre a concepção de trabalho com canções da coleção 

e, também, sinalizar as formas como se vai apresentando a língua e a cultura – 

tornando-as objetos de discurso – em designações que vão dando direção aos 

sentidos tanto nas orientações para os professores, quanto nas atividades 

propostas com tais canções no livro do aluno – sentidos nos quais nos 

aprofundaremos posteriormente, através de análise dessas propostas. 

Nosso primeiro apontamento se refere à forma como, no manual do 
                                                           

97 A coleção Síntesis, por exemplo, além de ter sido distribuída para a rede pública de ensino 
médio, também ocupou o lugar de coleção mais adotada da rede de ensino privado, segundo 
pesquisas feitas por sua editora (Ática) - a qual nos forneceu tal dado em 2014. 
98 Não queremos desconsiderar o fato de que a complementariedade das propostas 
apresentadas pode dar-se também como um rompimento, uma quebra da rotina estabelecida 
pelo LD durante as aulas. Ainda assim, a ressonância do LD continua presente na concepção 
de toda proposta complementar e, conforme a análise que fizemos, podemos antecipar aqui 
que o discurso pedagógico que analisamos nas atividades de nosso corpus segue a mesma 
direção de produção de sentidos que a dos LDs. 
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professor, a canção é tratada no item sobre a estrutura da obra:  

Apartado 

Nesses apartados, inseridos no meio e no fim do volume, apresenta-se 
atividades de leitura, análise e interpretação de textos de gêneros variados, 
produzidos em diversos contextos e veiculados em diferentes canais de 
comunicação. Objetiva-se, aqui, que o estudante utilize os conhecimentos 
construídos durante o semestre para resolver questões que promovam a 
organização de suas reflexões sobre a linguagem, em geral, e sobre a língua 
espanhola, em particular. 

 Apresenta-se, ainda, atividades preparadas a partir da letra de uma 
canção em que o aluno é incentivado a refletir sobre alguns conteúdos 
gramaticais específicos. Em geral, busca-se promover uma reflexão que 
relacione os conhecimentos gramaticais aos sentidos do texto. Se na 
escola houver acesso à internet, o professor pode sugerir aos alunos que 
ouçam a canção ou que busquem vídeos em que se apresentam tais músicas 
nos sites indicados. (destaques nossos) (MARTÍN, 2011, p. 3)  

 

Vemos que as canções estão presentes em sessões separadas 

(apartadas) das unidades do livro, mas que abordam os conteúdos vistos 

nelas. E, de fato, elas são utilizadas para o trabalho com a gramática, 

privilegiando elementos textuais escritos, sem que haja um trabalho com sua 

dimensão sonora – não há atividades de compreensão auditiva, como 

evidenciaremos a seguir. Pelas questões referentes ao custo dos direitos 

autorais que reconhecemos como muito problemáticas no âmbito editorial no 

Brasil, entendemos que não havia como a atividade requerer exercícios de 

compreensão auditiva – diferentemente do que ocorre nas atividades de nosso 

corpus e também do site. No entanto, em todas as vezes que uma canção 

aparece no livro, há orientações para que, se possível, o professor acesse o 

conteúdo de áudio e videoclipe na internet, indicando ainda as páginas webs 

oficiais de alguns dos artistas e sua discografia.    

Ainda antes de fechar o foco de análise nas atividades e nas canções, 

gostaríamos de trazer a apresentação da coleção que, como dissemos, nos 

parece importante como pista dos lugares de ressonância de determinados 

enunciados sobre a LE que encontramos em nosso corpus e que, 

principalmente, se relaciona com a forma como o "cultural" é diversas vezes 

acionado no DP sobre a LE – interesse que nos motivou inicialmente a 

desenvolver esta pesquisa. Coloquemos, assim, a atenção nas formas em que 

o "cultural" aparece no texto (MARTÍN, 2011, p. 3): 
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Figura 9 - Texto de apresentação da coleção Síntesis  
 

Verificamos a remissão ao "cultural" em 5 momentos:  

- (1) na própria definição do que é conhecer uma língua e dos objetivos da 

coleção, abrindo essas definições quando se acrescenta o que expande a partir 

de "es mucho más que aprender estructuras gramaticales y comunicativas": 

Su objetivo es servir de apoyo a profesores y alumnos en el estudio del idioma, 
sin olvidar que conocer otra lengua es mucho más que aprender estructuras 
gramaticales y comunicativas: es disponerse al contacto con culturas de otros 
pueblos, con otros modos de pensar, de vivir y de expresarse. 

 
Nessa estrutura opera uma desconstrução de um pré-construído que 

estabelece que "para se conhecer uma língua bastaria conhecer suas 

estruturas gramaticais e comunicativas". Nega-se, assim, a "imagem da língua 

como instrumento"99.  

                                                           
99 Essa imagem se associa tanto à imagem da LI como "língua franca", quanto a uma imagem 
que permeia a LE na memória que se reestrutura a partir dos acontecimentos vinculados ao 
Mercosul (CELADA, 2002; SOUSA, 2007) e que apontamos como bastante presente nas 
atividades propostas pelo site que acabamos de analisar. 
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- (2) na explicação do eixo a partir do qual as atividades do livro são 

elaboradas: 

Por ello, la obra tiene la intención de despertar el interés por el mundo 
hispánico y sus ricas y variadas manifestaciones culturales, 
independientemente de la importancia económica del país del que se trate. 

 
(3) na exposição de como deve dar-se a aprendizagem de um idioma 

estrangeiro, e o peso do contato com uma canção na forma como a coleção 

compreende esse processo: 

Así, propone aquí el aprendizaje de la lengua relacionado con otros 
aprendizajes, pues creemos que el contacto con el idioma extranjero debe ser 
mediado por producciones artístico-culturales. 

 
(4) na relação variedade e cultura dos povos dos lugares onde o espanhol 

é língua oficial (fragmento que vem imediatamente após a variedade linguística 

ser enunciada): 

En cuanto a las actividades, se tuvieron en cuenta para su elaboración dos 
cuestiones fundamentales: la proximidad lingüística entre el portugués y el 
español y la variedad cultural de los países en que el español es lengua oficial. 

 
(5) no destaque ao contato com a variedade cultural como um importante 

aspecto da formação: 

Esperamos que esta obra didáctica sirva para que estudiantes brasileños 
puedan asimilar las estructuras gramaticales y comunicativas del idioma 
castellano y, a través del contacto con la variedad cultural de los pueblos 
hablantes del español, se identifiquen con lo universal y aprendan, cada vez 
más, a respetar lo diferente. 

   
Podemos notar que apenas no primeiro fragmento essa menção é um 

substantivo: culturas (de outros povos), e aparece no plural no fragmento que 

define a aprendizagem de um idioma. Em todas as outras vezes aparece como 

adjetivo: manifestaciones culturales; producciones artístico-culturales; variedad 

cultural; e, repetidamente, variedad cultural100. Essa série de designações em 

que o cultural e a variedade marcam uma forma de apresentar a língua 

também nos parece ressaltar uma necessidade de apresentar a LE como 

língua heterogênea, evidenciando a existência de suas variedades. Ainda que 

reconheçamos que toda língua é heterogênea, no caso do DP sobre a LE, no 

LD, parece haver uma necessidade de explicitar isso, como se para falar sobre 

                                                           
100 Relacionamos essas expressões ao que no mestrado definimos como metonímias que 
condensam um significado para a LE como língua de cultura - a metáfora que designa a língua 
espanhola conforme já expusemos neste trabalho. 
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a LE fosse preciso enunciar que ela é "uma língua de variedades" (que tem "o 

espanhol do México", "o espanhol da Argentina", "o espanhol da Espanha" etc). 

Entendemos que essa recorrência também se dá em nosso corpus e que as 

condições de produção dos materiais didáticos no Brasil possuem essa 

característica que está marcada pela forma como o discurso sobre a LE se 

constrói101. Continuemos nossa análise para buscar mais evidências sobre 

essa primeira conclusão e ao direcionamento a que ela nos levará. 

Não podemos deixar de observar, porém, que há uma remissão ao 

"universal". No último fragmento citado, a forma "lo universal" aparece em 

paralelismo com "lo diferente": se identifiquen con lo universal y aprendan, 

cada vez más, a respetar lo diferente. Os efeitos produzidos pela "escolha" 

léxica entre "identificar-se" e "aprender" convocam sentidos que trazem ainda 

mais força para os objetivos que a coleção enuncia no trabalho com a 

variedade: "o universal", uma vez que se utiliza a construção "identificar-se com 

algo" – reconhecer-se em algo (com o que seria universal) – e, na continuação 

do enunciado, a adição y que amplia os efeitos de "ser universal" na 

perspectiva que a orientação do dizer aponta (que vem da série de 

designações sobre o cultural e as variedades da LE como eixo do trabalho 

proposto) faz com que apareça como possível abarcar "o diferente" enquanto 

variedade que está englobada na amplitude do "universal". De qualquer forma, 

aparece nessa relação uma contradição que acreditamos estar apontando uma 

tensão no campo discursivo pedagógico sobre a LE. Essa tensão será 

analisada na forma como se propõem, nas atividades da coleção (sendo assim, 

no espaço de práticas), a construção de relações de sentido entre o sujeito 

brasileiro e a LE.    

Para finalizar nossas observações sobre o texto de apresentação da obra, 

ressaltamos que nele se define a canção como uma "manifestação discursiva": 

Se espera que el intenso contacto del estudiante con manifestaciones 
discursivas originales en lengua española – textos literarios, reportajes 
periodísticos, avisos de publicidad, cómics, canciones, etc. – pueda contribuir 
efectivamente al aprendizaje de algo de la variedad lingüística que caracteriza 
el idioma. 

 

Concluímos até o momento que são enunciadas muitas das orientações 

sobre como o ensino-aprendizagem da LE tem um potencial de mobilizar o 
                                                           

101 Reflexão a qual nos dedicaremos no capítulo 4. 
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"cultural" e que elas coincidem com o que os professores participantes de 

nossa pesquisa também enunciam sobre o potencial do trabalho com a canção 

como forma de acesso ao cultural associado à língua. Até o momento, 

relacionamos o foco do sócio-historicamente localizado que 
identificamos em nosso corpus às formas de designar a LE, torná-la um 
objeto do discurso, como uma língua heterogênea, ligada a povos de 
diferentes culturas. Ressaltamos que estamos mobilizando aqui a noção de 

cultura que desenvolvemos no capítulo 1 e que se refere à desnaturalização de 

"rituais" ou "costumes", buscando compreender os sentidos da língua através 

da inscrição de processos sócio-históricos que marcam a memória na/da 

língua. 

Vejamos agora como o trabalho com a canção se dá, de fato, na coleção, 

entrando na análise de cada uma de suas propostas. Optamos por uma 

apresentação geral, seguida pela análise da coleção de acordo com a 

progressão que está posta em seus volumes, isto é, apresentaremos nossa 

análise respeitando a organização proposta no LD.  

Na Tabela 8 temos as canções trabalhadas em cada um dos volumes, na 

sessão Apartado. 
Tabela 8: Canções trabalhadas na coleção Síntesis 

 

LIVRO 1 

1) Alfonsina y el mar 

2) Un vestido y un amor 

3) La flaca 

LIVRO 2 
4) Vengo naciendo así... 

5) Canción del elegido 

LIVRO 3102 

6) Sólo necesitamos 

7) Milonga del moro judío 

8) Mariposa  

9) Veinte años 

 

Como enunciado no MP, as canções cumprem um papel de aplicação dos 

conteúdos gramaticais vistos na unidade. A cada uma delas corresponde uma 

série de atividades com aspectos lexicais, verbais, pronominais, entre outros, 
                                                           

102 A canção Quién va a cantar?, do uruguaio Rubén Rada, também faz parte deste volume, 
porém, não está na seção com a qual decidimos trabalhar (Apartado), por isso, não a 
consideramos em nosso levantamento.  
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nas quais o aprendiz deve fazer, além de exercícios estruturais 

(morfossintáticos), reflexões sobre o uso de tal aspecto gramatical aplicado no 

texto da canção e em como esse uso orienta a produção de sentidos – num 

trabalho baseado no gênero apresentado (a canção) como manifestação 

cultural. Esses dados já fazem com que continuemos identificando o mesmo 

tipo de trabalho com a canção encontrado em nosso corpus. Não podemos 

classificar como uma forma de "coisificação do linguístico" na mesma 

intensidade como vimos em alguns dos casos que analisamos – e que 

colocamos em uma das extremidades do eixo que traçamos –, mas podemos 

identificar essa semelhança como a existência de um "eco" no trabalho com a 

canção – o que pode ser entendido como uma prática de ensino formal de 

língua na escola, de forma geral. De acordo com o que introduzimos sobre a 

forma como concebemos esse instrumento linguístico, acreditamos que, entre 

os fatores que levam o LD a ir por esse caminho de trabalho, estão os aspectos 

relacionados às políticas da língua (ORLANDI, 2007b) e ao engessamento do 

ensino formal no qual o LD funciona como um "documento" (SOUZA, 1995) e 

representa uma verdade estabilizada, homogeneizada e legitimada (ORLANDI, 

2001a [1983]). O trabalho com o aspecto gramatical ressaltado nas atividades 

faz com que esses sentidos fiquem em evidência, sejam convocados com certa 

intensidade103.  

Aprofundando-nos nas análises dos enunciados que compreendem os 

textos de apresentação das canções e dos intérpretes que as cantam – e 

assim, trabalhando não apenas com a formulação das atividades para cotejar 

com nosso corpos, mas também, voltando nosso olhar ao que se diz sobre a 

canção (no discurso sobre), no que o professor é orientado a dizer (no DP) e, 

assim, em como o funcionamento linguístico revela o funcionamento discursivo 

– percebemos uma condução dos sentidos de interpretação das canções de 

acordo com o que ressaltamos sobre a forma como elas fazem parte de um 

continuum na coleção. Pesquisando sobre as canções, pudemos notar que das 

9 canções da obra, 7 apresentam uma relação com um fato vivido por 
alguém real (o próprio compositor, intérprete, alguém a quem se dedica a 

                                                           
103 Pela representatividade dada às atividades com canções nessa coleção de LDs, optamos 
por colocar todas elas nos anexos deste texto, ainda que, nas análises pontuais de cada 
proposta, recortemos alguns de seus fragmentos para ajustar o foco de discussão. 
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canção, etc.). Acreditamos que ao falar sobre os intérpretes e sobre a canção 

tanto o professor pode dar tal informação para os alunos quanto esses mesmos 

podem ter acesso a esses dados, se procurarem na internet, por exemplo. De 

nossa perspectiva, essa recorrência incide de forma muito específica na 

produção de sentidos. Entrar em contato com uma canção que se apresenta 

como relacionada com um fato vivido/experienciado por uma determinada 

pessoa, ou uma comunidade que tem lugar num determinado contexto sócio-

histórico, convoca o sujeito a interpretações relativas a narrativas que 
extrapolam os aspectos ligados à ficção, chegando a soar como uma 
narrativa dos fatos reais, situados no tempo e no espaço – algo próximo 
do âmbito informativo, documental. Tal efeito vai construindo uma direção 

argumentativa na própria coleção sobre a representação da LE e de sua 

comunidade de fala e, consequentemente, incide na construção da relação 

sujeito brasileiro/LE – o que observamos nos seguintes elos entre os 

enunciados de comentários e informações sobre os intérpretes e as canções 

que exploraremos a seguir, juntamente com outras características que a 

análise nos permitirá vislumbrar. 
 

3.3.1.1. Livro 1 

A primeira unidade do livro se intitula ¿Quién soy? e aborda aspectos 

relacionados com dados pessoais – o que é bastante comum nesses tipos de 

materiais didáticos: desenvolver vocabulário e funções linguísticas relacionadas 

a "apresentar-se" e "perguntar sobre o outro". A página de abertura traz uma 

imagem da cantora Mercedes Sosa – que é a primeira interprete da canção 

apresentada no Apartado 1 – La gramática en la canción (Alfonsina y el mar104) 

e o seguinte texto abre essa primeira unidade: 

Esta señora se llama Mercedes Sosa y es una importante cantante argentina. 
La Negra Sosa, como le dicen sus admiradores, nació en San Miguel de 
Tucumán, en 1935, y murió en Buenos Aires, en 2009. Tiene sus raíces en la 
música folclórica argentina. Su voz profunda y sus canciones de protesta se 
convirtieron en un símbolo de resistencia contra las dictaduras 
latinoamericanas. 

 

                                                           
104 Esse texto na abertura do capítulo funciona como uma referência para o trabalho com a 
canção que está no Apartado (no final do capítulo), assim, já sendo de conhecimento dos 
alunos, orienta o trabalho de interpretação da canção a qual tal interprete está vinculada. Ver 
Anexo F.  
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Destaquemos primeiro a quantidade de remissões a lugares e datas que, 

ainda que sejam marcas típicas de unidades que trabalham a temática "dados 

pessoais", tomam proporções de produção de sentido diferentes quando 

pensamos que se trata de uma pessoa real105: 

cantante argentina 

nació en San Miguel de Tucumán - 1935 

murió en Buenos Aires - 2009 

música folclórica argentina 

dictaduras latinoamericanas 
 

O fato de ter escolhido uma pessoa real para a apresentação do tema da 

unidade é algo bastante representativo e sinaliza uma abertura para o que 

estamos destacando como remissão ao que é "local" e o efeito dessas 

formulações apresentam "concretude" ao objeto do discurso. A partir daí, 

ressaltamos que, a pessoa escolhida e o que se diz sobre ela é ainda mais 

significativo. Trata-se de: 

I - una importante cantante argentina: o atributo "importante" destaca a 

cantora entre outras cantoras e outros cantores da Argentina, legitimando sua 

figura como representante dessa comunidade; 

II - La Negra Sosa - como le dicen sus admiradores: seus admiradores lhe 

dão uma espécie de codinome – La Negra – referência que, no contexto de 

ensino-aprendizagem do Brasil, não poderia passar sem que houvesse uma 

explicação sobre o que significa essa forma de chamar alguém. A própria 

atribuição que no LD se faz aos que a chamam assim ("sus admiradores") 

indica uma direção de sentido para essa interrogação que costuma pairar nos 

ouvidos brasileiros como um "estranhamento" a tal apelido106. Assim, ao 

explicar que seu codinome se refere à forma de designá-la por sua origem 
                                                           

105 Em muitas partes do livro, há textos com personagens fictícios utilizados para trabalhar 
temáticas das unidades em que estão inseridos. Porém, também encontramos muitas 
remissões a escritoras e escritores, cineastas, atrizes e atores, ativistas etc., como esta que 
abre a coleção. 
106 Ressaltamos que além de ser chamada de La Negra Sosa, também era frequente referir-se 
à cantora como La voz de América Latina e La voz de la tierra. Em artigo publicado em 
06/10/2009, depois da morte da cantora, no jornal argentino La Nación, o antropólogo 
Alejandro Grimson explica que (...) "'la Negra' no era negra en el sentido en que esta palabra 
se usa en otros países, como Brasil y Estados Unidos. "La Negra" era indígena en su 
ascendencia y en su despliegue musical. Era parte de ese país que no existe en el imaginario 
tradicional que reza que 'aquí no hay negros ni indios'. Quizás una de las personas más visibles 
y, además, más exitosas de esa porción invisibilizada de argentinos". Artigo disponível em 
https://www.lanacion.com.ar/1182793-que-simboliza-la-negra. Acesso em 08 de fev. 2019.  
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relativa aos povos originários da América, vão se consolidando os caminhos de 

construção de sentido, de acordo com o que vimos analisando também em 

nosso corpus (como o que exploramos sobre "atorranta" na análise da 

atividade no. 13, por exemplo). Mais um exemplo de que a localidade inscrita 

no aspecto lexical funciona como uma evidência da necessidade de explicitar 

os sentidos. Nesse caso, como também no de atorranta, parece não haver 

como simplificar a explicação a partir da relação palavra-objeto do mundo, uma 

vez que essa relação sofre um deslocamento de sentido significativo devido ao 

que a história imprime nas línguas.   

III - Tiene sus raíces en la música folclórica argentina - A descrição 

poderia ter sido algo como "empezó su carrera cantando músicas folclóricas 

argentinas", mas o efeito da construção da primeira parte de enunciado Tiene 

sus raíces en vinculada à segunda parte música folclórica argentina é um 

grande condensador e potencializador de sentidos sobre essa cantora. 

Observamos ainda um efeito de afetividade que pode trazer o apego às 

"raízes" e ao "folclore" principalmente quando se dá a próxima informação 

sobre a cantora; 

IV - Su voz profunda y sus canciones de protesta se convirtieron en un 

símbolo de resistencia contra las dictaduras latinoamericanas - A relação 

estabelecida entre raíces e voz profunda legitimam e, de alguma forma, torna 

coerente a nova informação: a passagem do vínculo com a música folclórica, 

para as canciones de protesta. Com o uso da expressão convertirse en 

identificamos a expressão de uma transformação de caráter mais definitivo, 

sem que se coloque ênfase no sujeito107. Assim, o valor dado às canções como 

símbolo de resistencia contra las dictaduras latinoamericanas é construído 

como uma consequência de tal processo histórico de forma que as entidades 

pessoais saem de foco e se evidenciam os acontecimentos. Dessa forma, é 

apresentada uma cantora que representa a resistência contra a opressão 

sofrida pelo povo que, nessa última parte do enunciado, se desloca do 
espaço anteriormente delimitado (a Argentina) para abranger a América 

                                                           
107 Para a consulta sobre o valor de convertirse como um dos chamados verbos de cambio da 
LE - verbos de expressão de mudança de estado –, consultamos as gramáticas didáticas 
elaboradas para o ensino de LE para brasileiros: Gramática de Español - Paso a paso 
(FANJUL, 2014), Gramática contrastiva del español para brasileños (MORENO; FERNÁNDEZ, 
2012); e a obra Ser, estar y verbos de cambio (PORROCHE BALLESTEROS, 1998). 
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Latina. A designação da América Latina como sendo uma unidade de 

referência é posta pela primeira vez – e justamente na unidade de abertura da 

coleção. Seu contorno fica delimitado pela resistência aos regimes 
ditatoriais. Ressaltamos que definições e delimitações sobre a América Latina 

são complexas e polêmicas em muitos âmbitos (políticos, econômicos, 

geográficos, sócio-históricos, culturais), mas, nesse enunciado, há uma 

delimitação da unidade a partir da forma de determinação que a vincula com os 

regimes ditatoriais: las dictaduras latinoamericanas. Parece haver um 

cruzamento entre o geográfico, o político, o histórico que, de alguma forma, 

delimita o que se diz. Na trajetória de análise, passando por cada atividade, 

vamos perseguindo essas pistas que aparecem como feixes de luz, iluminando 

regiões que condensam os sentidos que vemos emergir.  

Depois das unidades 2, 3 e 4, no "Apartado 1 - La gramática en la 

canción", na metade do livro, a primeira canção trabalhada é interpretada por 

Mercedes Sosa – conforme dissemos108. Assim, além do texto de abertura – 

que acabamos de analisar – o livro traz um pequeno texto abaixo de uma 

imagem da cantora retomando alguns de seus dados (Anexo G):  

La cantante argentina Mercedes Sosa es uno de los íconos de la música 
latinoamericana. 

 
Notemos que essa retomada traz alguns deslocamentos interessantes 

que, segundo o que analisamos, dão continuidade e orientação aos caminhos 

de construção de sentidos mais condensados na coleção. A remissão à 

cantante argentina continua sendo um ponto de partida (geográfico, territorial) 

que avança e abrange a América Latina através do sintagma música 

latinoamericana. A designação anteriormente formulada sobre suas canções 

serem un símbolo de resistencia ecoa no enunciado que acompanha a letra da 

canção: es uno de los íconos de la música latinoamericana. A cantora é 

apresentada como "um" entre outros ícones do espaço designado como latino-

americano. Essa formulação anuncia que o LD seguirá nessa direção: a de 

trazer à tona os representantes dessa voz latino-americana que se apresentou 

                                                           
108 Alfonsina y el mar - a canção se refere ao suicídio de Alfonsina Storni, em Mar del Plata, em 
1938. A canção é de autoria do compositor Ariel Ramírez. 
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como inserida na variedade cultural da LE109. Assim, é importante marcar o fato 

de que na canção Alfonsina y el mar não há nenhuma alusão à ditadura militar 

ou à luta política, no entanto, a temática foi levantada no texto de apresentação 

da unidade, conforme analisamos. Gostaríamos de salientar também que esse 

deslizamento do sentido é um procedimento que detectamos como recorrente 

no corpus e nos LDs analisados e que está nos direcionando para uma 

interpretação sócio-histórica que iremos desenvolvendo ao longo deste 

trabalho.    

No mesmo Apartado, a segunda música a ser trabalhada é Un vestido e 

un amor, do cantor Fito Paez, também argentino. As informações no texto 

sobre o cantor trazem dados sobre seu lugar e ano de nascimento, mas, o mais 

interessante é notar que a canção apresenta um interlocutor explicitado tanto 

nas formas linguísticas de segunda pessoa (no caso, o vos – forma pronominal 

trabalhada nas unidades anteriores do livro e que forma parte das variedades 

da LE na América), quanto na construção de uma personagem-mulher que 

circula pelos cenários e momentos descritos na canção. Ao pesquisar sobre 

essa canção, também descobrimos que se trata de uma referência a um 

episódio da vida pessoal do cantor. 

No Apartado 2 há apenas uma canção: La flaca (Anexo H). Nas 

atividades propostas se explora a formação dos diminutivos e seus efeitos para 

a construção dos sentidos do texto. A banda e a canção são descritas na caixa 

de texto que acompanha a atividade proposta da seguinte maneira: 

Componen el Jarabe de Palo los músicos Alex Tenas, Jordi Mena María Roch, 
Daniel Forcada, Toni Saigi y el líder, Pau Donés, que además de solista es 
compositor. 

En un viaje a Cuba, Pau conoció a una mujer que representaba el ritmo de la 
isla, el sabor y el ambiente cubano. De ese encuentro, resultó la canción "La 
Flaca", que se transformó en un fenómeno de masas.  

El grupo mezcla rock, sonidos latinos, cubanos y flamenco. 
 

Ao contrário dos outros textos que acompanham as canções, nessa caixa 

não foi dada a informação sobre o fato de Jarabe de Palo ser um grupo 

espanhol. Apenas pesquisando sobre o grupo ou a canção é que se pode ter 

acesso a essa informação. No entanto, na caixa de texto se explicita o fato de a 

                                                           
109 Lembremos das muitas vezes em que a variedade cultural foi enunciada na apresentação 
desta coleção e como a vinculamos com uma tomada de consciência da inscrição dos 
processos sócio-históricos na LE. 
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canção referir-se a um episódio vivido por um dos integrantes do grupo quando 

estava em Cuba. Também é interessante notar que a canção retrata o desejo e 

a admiração por uma mulher que, por suas características, representa um 

estereótipo da mulher cubana (coral negro de La Habana / tremendísima 

mulata). Entendemos que, mais uma vez, a localidade é explicitada e conduz a 

produção de sentidos e, mais uma vez, se trata de referências relativas à 

América Latina. Destacamos também que essa canção aparece em nosso 

corpus na atividade n. 12. 
 

3.3.1.2. Livro 2 

No livro 2, o Apartado 1 traz a canção Vengo naciendo así, de Pablo 

Milanés (Anexo I). Também reproduzimos a seguir a caixa de texto que vimos 

analisando como um texto disparador de direções de produção de sentidos, 

que é apresentado ao lado de uma imagem do cantor: 

El cantautor cubano Pablo Milanés nació en la ciudad de Bayamo y estudió 
música en el Conservatorio Municipal de La Habana. Inicialmente estuvo muy 
influenciado por la música tradicional cubana y por el feeling, un estilo musical 
cubano de los años 40. Ese estilo estaba influenciado por la canción romántica 
estadounidense y por el jazz. 

A lo largo de su vida artística, Pablo Milanés ha tocado diversos estilos, entre 
ellos el son cubano y la canción de protesta a finales de los sesenta. 

 

Além de destacarmos as referências aos lugares e datas relacionadas ao 

cantor como recorrentes nesses paratextos (ou glosas, que comentam sobre a 

canção e seus intérpretes), detectamos que há semelhanças com o texto sobre 

a cantora Mercedes Sosa no que se refere à organização textual que faz 

funcionar a articulação de alguns objetos de discurso: como se descreve a 

trajetória do cantor que Inicialmente estuvo muy influenciado por la música 

tradicional cubana o que, de acordo com o que analisamos anteriormente, 

produz uma certa legitimidade em enunciar sobre as questões ligadas a sua 

origem (cubana), para finalizar o texto apontando que, dos diversos estilos 

musicais presentes nessa trajetória, se destacam el son cubano y la canción de 

protesta a finales de los sesenta. Essa referência à canção de protesto e aos 

anos 60 nos leva ao contexto da Revolução Cubana e é aí que o conteúdo da 

canção pode confluir com os sentidos sócio-historicamente localizados que 

estão sendo mobilizados – assim como vimos em nosso corpus. Notemos que 
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a canção aborda uma temática não muito delimitada, tratando de 

transformações, de recomeço, e revelações. Essa temática é questionada para 

que o aprendiz a reconheça na questão 5 das atividades sobre o texto no 

Apartado da seguinte forma: 

5. Cuál es el tema central de la canción? Y qué relación hay entre ese tema y el 
uso de la expresión formada por venir + verbo en gerundio? 

 
Vejamos a resposta sugerida para o professor: 

(Resposta para o professor) El tema de la canción es la transformación a que 
uno está sujeto. El uso de la expresión vengo naciendo enfatiza ese sentido de 
transformación. 

   

No caminho de análise que estamos traçando é relevante lembrar aqui 

que as formas de determinação do discurso são entendidas como pista para a 

compreensão da construção dos sentidos. Como nos indicam Pêcheux e Fuchs 

(2014 [1975]): 
Os processos de enunciação consistem em uma série de 
determinações sucessivas pelas quais o enunciado se constitui 
pouco a pouco que têm por característica colocar o "dito" e em 
consequência rejeitar o "não-dito". A enunciação equivale pois 
a colocar fronteiras entre o que é "selecionado" e tornado 
preciso aos poucos (através do que se constitui o "universo do 
discurso"), e o que é rejeitado. (id., p. 175) 

 

Nesse sentido, vemos produtiva a análise do que está inscrito na 

"seleção" da palavra transformación. Ao tomarmos os verbetes adjacentes a 

essa forma (transformar, transformador/a) no dicionário, entendemos que se 

trata de uma mudança que depende de uma espécie de "agente" que dispara o 

processo de transformação110. Portanto, a "escolha" da palavra transformación 

vincula-se às canções de protesto e, como consequência ao fato de haver um 

processo de renascimento – que traz uma imagem positiva a essa 

transformação. Nessa canção, as transformações aparecem localizadas 

temporal e espacialmente na Cuba dos anos 60. Assim, retomando a ideia de 

um continuum que encontramos na coleção, mais uma vez parece haver a 

remissão a algo que além de ser local está imbuído de sentidos positivos.  

Ainda há outro fato de linguagem que está presente nesta proposta de 
                                                           

110 Verbetes apresentados no Diccionario Esencial de la Lengua Española (RAE-ASALE, 2006): 
transformación: f.1. Acción y efecto de transformar; transformador/a: Que transforma; 
transformar: tr. 1. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. La erosión transforma el paisaje; 2. 
Transmutar algo o alguien en otra cosa. El agua se transforma en vapor; 3. Hacer mudar de 
porte o de costumbres a alguien. La educación transforma al hombre. (cf. id., p. 1.462). 
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atividade e que nos remeteu também ao material de abertura na unidade 1 do 

livro 1, ao texto sobre Mercedes Sosa. Trata-se da primeira parte do enunciado 

da "resposta do professor": El tema de la canción es la transformación a que 

uno está sujeto. A forma uno aparece como um generalizador, uma forma que 

englobaria tanto o locutor (o autor, o professor), quanto o interlocutor (o aluno) 

(MATTE BON, 2007). Equivaleria a "O tema da canção é a transformação a 

que a gente está sujeito / nós estamos sujeitos". Como falantes do português 

brasileiro, da região de São Paulo, acrescentaríamos um quantificador 

universal que generalizaria ainda mais o enunciado "O tema da canção é a 

transformação a qual todos nós estamos sujeitos". Segundo Lavandera (1984, 

p. 106 apud BRUNO, 2004, p. 93) seu uso também se dá como uma forma em 

que o falante expressa suas experiências – como vimos na análise da proposta 

n. 13 de nosso corpus, no capítulo 2. A presença da forma uno, portanto, 

mostra como locutor e interlocutor estão convocados a se significar como parte 

daqueles que estão sujeitos à transformação, a serem submetidos a tal 

transformação. Vinculado à canção de protesto, começamos a perceber que há 

uma pista de que o aprendiz estaria convocado a identificar-se nessa 
enunciação, a que ele reconhecesse que faz parte de um contexto de 
protesto pelas mesmas condições de opressão pelas quais passaram 
vários dos povos latino-americanos. Como dissemos, isso nos fez perceber 

que também na abertura da coleção há uma pista que convoca o aprendiz a 

esse sentido: a unidade se chama Quién soy? e o texto descreve Mercedes 

Sosa como símbolo de resistência contra as ditaduras latino-americanas. 

Vemos, assim, que, se por um lado há referências a povos, lugares e datas que 

contextualizam e delimitam "personagens" relacionados à LE, existe um 

movimento que engloba o brasileiro e faz com que se identifique como latino-

americano. O aprendiz brasileiro é convocado a reconhecer-se como 
latino-americano também por meio do reconhecimento de haver sofrido 
as opressões da mesma forma como esses povos relacionados à LE são 
referenciados.  

No Apartado 2, apenas uma canção é apresentada: Canción del elegido, 

de Silvio Rodríguez (Anexo J). Ela nos sinaliza novamente a possibilidade de 

trilhar o caminho da construção de sentidos que acabamos de mencionar. 

Vejamos a caixa de texto, também apresentada ao lado de uma imagem do 
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cantor: 

El cantautor Silvio Rodríguez es uno de los íconos de la Nueva Trova Cubana, 
al lado de Pablo Milanés y Noel Nicola. Algo de blues, lirismo y compromiso 
social caracterizan su extensa obra, que también cuentan con influencias del 
jazz y de la música negra cubana. 

 

Destacamos, primeiro, a menção a outros íconos da Nueva Trova 

Cubana, incluindo o nome do cantor da canção anteriormente trabalhada na 

coleção (Pablo Milanés). As filiações relativas às suas canções são descritas 

através dos seguintes elementos: blues, lirismo y compromiso social; com 

influências do jazz e da música negra cubana. Podemos notar que, como seu 

compatriota, Silvio Rodríguez circula pelos elementos que legitimam sua 

canção e o fazem ser um dos ícones do movimento artístico mencionado –  e 

isso se relaciona, no continuum da coleção, tanto com Mercedes Sosa como 

com Pablo Milanés, no que se refere ao que representaria uma resistência 

"artístico-cultural" às opressões sofridas na América Latina. Essa relação fica 

ainda mais clara quando vamos indagar a canção trabalhada. Em diversos 

materiais da internet (entrevistas, documentários etc.) Silvio diz que essa 

música foi feita pensando em Abel Santamaria – um dos militantes mais 

destacados da revolução cubana que foi torturado e assassinado em 1953111. 

No LD, não há nenhuma referência a Abel, mas se trata de mais uma canção 

que traz uma referência do mundo, de acontecimentos referentes aos 

processos sócio-históricos de um povo, de um território, de um contexto vivido 

em um região onde a LE é língua oficial – e que se insere no que se está 

concebendo no LD como América Latina. As atividades propostas para 

trabalhar a canção são relativas às estruturas gramaticais (trabalham a 

gramática no nível da morfossintaxe), e a última questão pede para o aluno 

identificar expresiones calificativas e refletir sobre sua importância na 

construção do sentido do texto da canção. A sugestão de resposta – explicitada 

no livro do professor – é a seguinte:  

                                                           
111 Como exemplo de um desses materiais, citamos um trecho do artigo publicado pelo jornal 
laopinioncoruña.es, em 09/12/2010: "Tal fue la admiración que sintió ante la figura de Abel 
Santamaría que Rodríguez decidió componer una canción en su homenaje que, titulada 
Canción del elegido, a día de hoy es sin duda uno de sus temas más conocidos. Así lo confiesa 
el propio Silvio en Los Santamaría: de Prexigueiro a Cuba, un documental estrenado el pasado 
viernes en Ribadavia..." Artigo disponível em 
https://web.archive.org/web/20140102192215/http://mas.laopinioncoruna.es/suplementos/2010/
09/12/abel-santamaria-fue-el-elegido/. Acesso em 28 de jan. 2019. 
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La canción trata de presentar la biografía de una persona muy especial, no la 
de un hombre común. Como la canción tiene justamente el objetivo de alabar a 
un personaje, los adjetivos tienen papel fundamental, tanto en la descripción 
del "héroe" como en la construcción del ambiente narrativo.  

 

Entendemos que, no trabalho com os elementos linguísticos da atividade, 

há, mais uma vez, a aproximação ao fato, característica que faz emergir uma 

relação sujeito/LE na qual os sentidos vinculados ao que é local são 

mobilizados em narrativas que tem o peso aproximado da forma documental. 

Vemos ainda que, nesse enunciado que dá detalhes sobre a forma de 

descrever e narrar, o interlocutor é levado a interpretá-lo pelos sentidos 

eufóricos (la biografía de una persona muy especial / los adjetivos tienen papel 

fundamental... en la descripción del "héroe"). 
 

3.3.1.3. Livro 3 

No terceiro livro da coleção, há, no Apartado 1, a canção Sólo 

necesitamos, do grupo argentino Les Luthiers (Anexo K). A canção traz 

elementos cômicos e irônicos, típicos das produções do grupo. As atividades 

propostas são, basicamente, estruturais (atividades de prática de estruturas 

morfossintáticas com conectores de causa e finalidade), porém também se 

trabalha com a construção textual da ironia. Analisando a caixa de texto sobre 

o grupo e a canção, encontramos, após a remissão à origem e os nomes dos 

integrantes, o seguinte fragmento: 

(...) En el escenario artístico desde los años 1960, el grupo compone unas 
fenomenales canciones sobre las cosas sencillas de la vida y de la política. 

 
Nessa descrição do grupo destacamos as formas de determinação sobre 

suas canções: fenomenales / sobre las cosas sencillas de la vida y de la 

política. Nessas determinações a apreciação positiva "fenomenais" funciona 

como uma legitimação das canções com suas temáticas: as coisas simples da 

vida e da política. Ainda no que vimos observando sobre a composição da 

coleção no que se refere ao continuum estabelecido, entendemos que situar o 

grupo no cenário musical desde os anos 1960 e chegar a relacioná-lo com 

temáticas políticas não deixa escapar uma certa referência ao espaço-tempo 

que nos leva à hipótese que desenvolvemos sobre a localidade e os processos 

sócio-históricos como regiões de concentração de trabalho nas aulas de LE. 
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A outra canção que compõe esse Apartado é Milonga del moro judío, do 

cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler. Como em todas as atividades com 

canções dos Apartados, há uma nota para o professor orientando a que ele 

sugira aos alunos que procurem a canção na internet. 

As atividades com a canção giram em torno do uso do verbo haber. No 

entanto, a letra da canção tem um forte teor sócio-histórico e se relaciona 

diretamente com a vida do compositor, que afirma ser filho de pai cristão e mãe 

judia e que teve o desafio de compor essa canção num gênero considerado 

típico da região onde nasceu (Uruguai): a milonga. Se considerarmos a 

possibilidade de o professor ou o aluno mesmo procurar ela na internet, 

encontrará muita informação sobre como essa canção – e outras do mesmo 

compositor – traz a inscrição de passagens e fatos de sua vida112. Na caixa de 

texto sobre o cantor e a canção, disposta ao lado de uma foto de Drexler e 

imediatamente na página seguinte à letra da canção, encontramos o seguinte: 

Uno de los compositores más creativos de la música hispanoamericana de la 
actualidad, el uruguayo Jorge Drexler nació en 1964, en Montevideo. En su 
labor fusiona los sonidos de la guitarra con muchos instrumentos y con 
decenas de programaciones electrónicas y otros inventos curiosos. 

"Milonga del moro judío" es una de las composiciones del fenomenal disco Eco, 
que estuvo nominado a los Latin Grammy Awards y a los Grammy Awards 
estadounidenses. 

Drexler se llevó el Oscar con la canción "Al otro lado del río", incluida en el 
largometraje Diarios de motocicleta, dirigido por el brasileño Walter Salles. 

 

Novamente podemos destacar as menções ao território em música 

hispanoamericana, uruguayo e Montevideo, presentes no primeiro parágrafo. 

No entanto, ainda que haja uma marcação temporal ligada ao ano de 1964 

quando Drexler nasceu e o seu lugar de nascimento que remeta ao passado, 

nesse parágrafo a referência a determinados espaços aparece vinculada a uma 

temporariedade presente: música hispanoamericana de la actualidad, e a 

própria concepção de canção ligada a uma sonoridade em fusão (do violão 

com programas de mixagem eletrônica) – essa concepção também traz uma 

relação com o presente, com uma inovação, a partir do sintagma otros inventos 

curiosos. Nesse sintagma tais inventos curiosos evocam sentidos positivos já 

                                                           
112 Um exemplo disso é o TED Talk (espécie de formato de conferência de curta duração e 
sobre diferentes assuntos que circula na internet) apresentado por Drexler sobre a canção 
Milonga del moro judío: https://www.youtube.com/watch?v=C2p42GASnUo - Acesso em 05 de 
set. de 2017. 
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instaurados pela apreciação dada no começo da descrição do compositor: uno 

de los más creativos de la música hispanoamericana de la actualidad. A 

legitimação da canção como de excepcional valor se dá também pela 

apreciação do disco Eco como fenomenal, e pelo fato de mencionar sua 

indicação a Grammies.  

O último parágrafo do texto nos traz elementos fundamentais para, 

novamente, identificarmos a frequência da relação das canções escolhidas 

com acontecimentos: a canção com a qual Drexler ganhou o Oscar foi tema do 

filme Diarios de motocicleta. Este filme retrata uma parte da história de vida de 

Che Guevara. Essa última informação não está no texto, mas, muito 

provavelmente, o professor comente sobre o Oscar e, portanto, sobre o filme. 

Assim, além da relação da canção com a própria vida do compositor, o 

paratexto sobre ela traz outro fato a ser levado em consideração na produção 

dos sentidos, estabelecendo um certo efeito de concretude. É importante notar 

que se escolheu falar sobre o Oscar que o compositor ganhou com outra 

canção, não com a apresentada na atividade. De acordo com nossa hipótese, 

essa outra canção tem algo que se vincula com a região de sentidos que 

convoca a figura de Che Guevara no DP sobre a LE no Brasil: a resistência à 

opressão – a região de sentidos que acreditamos estar sendo mobilizada como 

resultado de um "preenchimento" de uma certa falta relativa a sentidos 

interditados.         

Para finalizar nossa análise de cotejamento entre o corpus de trabalho e 

as atividades da coleção didática Síntesis, vejamos o Apartado 2, do último 

volume da coleção (Anexo L).  

A primeira canção é Mariposa113, de Marina de la Riva. Na caixa de texto a 

cantora é designada como "una cantante brasileña de alma cubana", isso 

porque seu pai e avô eram cubanos e, depois de uma viagem a Cuba, 

começou a gravar sambas e marchas, combinando "los cancioneros cubanos y 

brasileños". Numa busca na internet114 descobrimos, a partir de uma entrevista 

                                                           
113 Composta pelo cubano Ernesto Lecuona (1896-1963) - de acordo com informação publicada 
pelo jornalista Franklin Valverde em artigo de 11 de junho de 2008 do site Onda Latina - 
http://ondalatina.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=28. Acesso 
em 07 de jun. de 2018. 
114 Encontramos várias informações sobre a cantora e suas músicas, por exemplo, no blog: 
http://pedroalexandresanches.blogspot.com/2007/09/la-mariposa-chancletera.html, acesso em 
09 de nov. de 2018. 



   160 
 

que a cantora deu, que mariposa, em Cuba, é o nome de um passarinho que 

canta lindamente e era como a cantora era chamada carinhosamente por seus 

familiares. Em espanhol, o termo mariposa denomina, geralmente, as 

borboletas, mas a construção da interpretação da canção nos leva a questionar 

esse sentido e mais uma vez a heterogeneidade da língua aparece no campo 

lexical como uma referência delimitada pelo espaço geográfico em que 

determinados sentidos circulam. Além dessa interpretação sobre a diversidade  

da LE que é frequentemente trabalhada no ensino formal (ou, reformulando, 

que é frequentemente enunciada, explicitada, ao menos) e que vai constituindo 

a ideia de uma localidade na relação brasileiro/LE, há, novamente, uma 

referência na canção escolhida a algo que ocorreu de fato, nesse caso, com a 

artista. 

A segunda e última canção apresentada no Apartado é Veinte años, com 

María Teresa Vera115 e o grupo Buena Vista Social Club. A caixa de texto traz o 

nome dos músicos componentes do Buena Vista Social Club e uma explicação 

de como, nos anos 1940, se encontravam para tocar, cantar e dançar em La 

Havana, e, recordando aqueles tempos, em 1990, fizeram sua primeira 

gravação. O texto traz ainda esta informação: 

De eso resulta el exitoso disco, Buena Vista Social Club, que vendría a inspirar 
al cineasta alemán Wim Wenders a realizar un estupendo documental, con ese 
mismo nombre, sobre la música y los músicos cubanos. ¡Merece la pena ver la 
película! 

 

É uma canção de 1935 que narra uma história de amor frustrado. No 

entanto, o paratexto parece direcionar a construção dos sentidos menos à 

temática da canção e mais à história dos músicos cubanos e de como 

retomaram seu fazer artístico chegando a ser de interesse de um cineasta 

alemão produzir um documentário sobre sua trajetória116.   
 

3.3.1.4. América Latina e o espaço-tempo da resistência 

Finalizamos aqui a análise das nove atividades com canção propostas na 

                                                           
115 María Teresa Vera é a compositora da canção (1935), e a letra é de autoria de Guillermina 
Aramburu - de acordo com artigo do site EduRed, disponível em 
https://www.ecured.cu/Mar%C3%ADa_Teresa_Vera. Acesso em 20 de jul. de 2018. 
116 Apenas a título de curiosidade (mas que de alguma forma colabora para a unidade que 
encontramos no continuum de elaboração da coleção), tanto essa canção como a anterior, 
Mariposa, são canções consideradas do gênero habanera. 
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coleção Síntesis. Para tecer algumas conclusões, vamos retomar aquilo que 

fomos apontando como recorrente e que foi sinalizando, iluminando, dando 

pistas de como trabalhar o cotejamento que nos propomos a fazer. 

Em primeiro lugar, ressaltamos o que compreendemos como uma espécie 

de necessidade de enunciar a "variedade do espanhol" como regularidade do 

DP sobre a LE. Analisamos essa necessidade desde a apresentação do LD até 

os comentários sobre as canções, seus intérpretes. No entanto, no 

desenvolvimento da atividade com a canção prevalece o trabalho com a 

estrutura gramatical (morfossintaxe) a partir dos usos e sentidos produzidos no 

texto da canção. Cotejando essas características com a análise de nosso 

corpus, naquilo que designamos como "coisificação do linguístico", concluímos 

que essa relação com a LE aparece minimizada nas atividades deste LD. Isso 

porque o trabalho com a canção é enunciado (e, de fato, realizado) como um 

trabalho gramatical (de estruturas morfossintáticas) com o texto escrito da 

canção. Há muitas questões gramaticais que remetem ao texto, considerando-

as no entorno textual, na forma como determinados usos dos elementos 

gramaticais (modos e tempos verbais, adjetivos, diminutivos, entre outros) 

imprimem sentido ao texto. Vemos esse tipo de trabalho como não tão 

radicalmente estrutural – ou seja, que trabalha com a estrutura não somente 

como forma, mas também como pertencente ao conjunto linguístico-discursivo 

que compõe um texto e lhe confere sentido dentro de um determinado gênero e 

nas condições de produção que esse texto apresenta –, como chegamos a 

analisar em algumas propostas de nosso corpus. Ainda que saibamos que para 

que os sentidos da canção fossem mais trabalhados, o próprio tratamento dado 

nas propostas teria que contemplar outras características desse gênero híbrido 

(composto por letra e música, como já dissemos), concluímos que a proposta 

do trabalho gramatical não chega a configurar-se como esvaziada de sentido 

na maioria das atividades. Concluímos também que, de forma geral, o fato de 

haver uma sessão com o objetivo de trabalhar conteúdos gramaticais a partir 

de canções, da forma como são trabalhados no LD – apenas em sua 

materialidade textual escrita, sem que sejam consideradas as características 

de sua sonoridade e musicalidade –, pode significar uma regularidade no 

trabalho com canções em aula de línguas – como dissemos na análise das 

atividades do site profedeele.es e como expusemos na remissão à Cabral 
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(2014). Nas atividades propostas pelos professores que compõem o nosso 

corpus se materializa também essa forma de trabalho. Nesse sentido, 

apresenta-se um engessamento das práticas pedagógicas que vão além dos 

LDs. Entre os diversos pesquisadores que analisam esse engessamento, 

gostaríamos de lembrar as considerações de Orlandi (1998) sobre os tipos de 

repetição que identifica na rotina escolar e que marca o que a pesquisadora 

denominou "identidade linguística escolar" no Brasil – e que expusemos na 

seção 2.2.5 deste capítulo. Seguindo essa mesma linha de discussão, também 

gostaríamos de trazer para nossas conclusões as reflexões de Celada (2013) 

que aponta a "inércia de certas equivalências" nas práticas escolares. A 

pesquisadora se refere às séries de sentido que marcam como evidência para 

os sujeitos envolvidos nessas práticas que "língua é gramática" e, assim, 

"estudar língua é estudar regras, listas, quadros, decorando explicações" (id., 

p. 8)117. Assim, concluímos que essas práticas ligadas ao ensino-aprendizagem 

formal se apresentam um tanto cristalizadas pela força dos processos que as 

foram constituindo ao longo da história da educação no Brasil.   

Podemos dizer que, no que se refere à remissão a processos sócio-

historicamente localizados, como característico da orientação de sentidos 

sobre a LE – como identificamos na análise de nosso corpus e concluímos na 

pesquisa de mestrado como base da relação aprendiz brasileiro/LE que produz 

a imagem da LE como língua de cultura –, encontramos tendências ainda mais 

acentuadas na coleção Síntesis do que no corpus com o qual trabalhamos. 

Acreditamos que isso se deve ao fato que tanto comentamos: tratar-se da 

análise de uma coleção didática, um material analisado no seu continuum, no 

planejamento da organização de seus textos e atividades. Talvez, se 

analisássemos esse continuum nos materiais e planejamentos das aulas dos 

professores participantes de nossa pesquisa, teríamos encontrado a mesma 

                                                           
117 Salientamos que no referido texto de apresentação, prefácio do livro Espanhol como língua 
estrangeira: reflexões e propostas didáticas, Celada busca discutir a necessidade de práticas 
de repetição para a inscrição do sujeito na língua. Ela aponta para uma relação complexa entre 
regra e desvio (erro) - construída, fundamentalmente, durante o processo de alfabetização 
escolar –, buscando chamar a atenção sobre os efeitos dessa relação no processo de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira, ao mesmo tempo que argumenta sobre a importância da 
repetição - uma vez que se apoia em Christine Revuz (1998) que afirma que, como objeto de 
saber, a língua estrangeira é "objeto de uma aprendizagem racionada", diferente da língua 
materna, e também em Payer (2006) que discute a forma como "a língua guarda uma memória 
que é efeito de um processo de repetição que se dá na história" (id., p. 38).  



   163 
 

intensidade. 

Outro ponto que destacamos é a relação das canções e de seus 

intérpretes com fatos, acontecimentos vividos pelos artistas ou por alguma 

comunidade latino-americana e, a partir daí, remissões constantes aos 

contextos sócio-históricos dos povos falantes do espanhol. Nessa remissão, há 

uma tendência a apresentar canções, artistas e acontecimentos relativos à 

América Latina. Como analisamos, essa característica produz um efeito 

aproximado ao das narrativas documentais. Também interpretamos como 

muito significativo o movimento referencial que parte de uma localidade (quase 

sempre representada por um país – uma referência geográfica/territorial – ou 

população – uma referência cultural – de LE) e se expande, chegando à 

designação "América Latina". Somado a isso, analisamos como a descrição 

dos intérpretes, compositores, das canções e de suas temáticas – seja nas 

atividades, no manual do professor ou nas caixas de texto das propostas 

didáticas –, entendendo-as como formas de construções de determinação 

discursiva118 (INDURSKY, 1997) sobre as "origens" e a remissão ao tempo-

espaço, vão orientando a construção de sentidos para uma ideia de 

localidade/regionalidade que nos leva a concluir que não se trata de uma 

referência estática, mas sim de uma referência de partida e chegada que 
produz um movimento referencial. Ainda mais especificamente, esse 

movimento não é feito com base no plano físico, territorial, mas apresenta sua 

expansão na relação com as realidades das ditaduras militares que existiram 

na região, incluindo, explicitamente, o Brasil. Entendemos que essa inclusão 
convoca o aprendiz brasileiro a identificar-se com esse movimento, a ver-
se como latino-americano – o movimento teria essa força de inclusão do 
brasileiro. Mas, nos perguntamos o por quê de ser essa a temática que se 

apresenta com uma certa recorrência. Como vimos apontando nas análises, as 

frequentes alusões às ditaduras desempenham um importante papel na 

discussão que estamos levantando com esta tese, pois, elas são feitas mesmo 

não havendo uma relação direta com a canção, como no caso de Alfonsina y el 
                                                           

118 Entendemos, a partir de Indursky (1997) que "(N)a determinação discursiva, o determinante 
discursivo realiza uma operação de determinação, que consiste em saturar uma expressão 
nominal para limitar sua extensão e dotá-la de referência atual, para que se qualifique como 
elemento de dizer ideologicamente identificado à FD que afeta o discurso em que tal expressão 
ocorre". (id., p.180). Trataremos dos efeitos dessa operação com maior detalhamento no final 
deste capítulo. 
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mar. Parece-nos que estamos diante de algo que se dá como um sintoma: uma 

necessidade de "dizer sobre", de "abordar" a temática da ditadura – sintoma 

que também ficou expresso nas análises de nosso corpus. Em contrapartida, é 

importante que ressaltemos que essa característica que estamos detectando 

sobre a focalização nos processos referentes aos regimes militares e a 

resistência contra eles vai apagando outros aspectos da vida desses países. 

Não se trabalha com a mesma intensidade, por exemplo, sobre aspectos 

econômicos, ambientais, étnicos e até mesmo sobre as outras línguas que 

compõem as variedades da LE dos falantes desses países.  

 Acreditamos que o movimento referencial na forma que caracterizamos 

até agora pode indicar, então, a ponte que nos leva à possibilidade de fazer a 

temática sobre a ditadura vir à tona repetidamente, como apontaremos também 

nas análises da próxima coleção.  

 

3.3.2. Enlaces 

Ao tomar contato com esta coleção de LDs, notamos que o trabalho com 

canções não tem o mesmo peso do que vimos na proposta do Síntesis. Ao 

longo dos três volumes há apenas 4 atividades com canções. Cada proposta 

com objetivos e estruturas diferentes. Devido a esse tratamento dado pela 

coleção ao tipo de atividade que nos propomos a analisar, não apresentaremos 

discussões sobre a apresentação do LD (como fizemos com o Síntesis) e nos 

concentraremos na análise de cada uma das atividades. Também pelo menor 

número de propostas, decidimos inserir algumas imagens das atividades 

analisadas, no corpo do texto (não nos anexos).  
 

3.3.2.1. Livro 1 

Não há nenhuma atividade com canção neste volume. 
 

3.3.2.2. Livro 2 

Para melhor contextualizarmos a atividade que analisaremos é importante 

considerar o todo da unidade 2 (unidade em que a atividade está inserida). 

Assim, trabalhamos com um princípio de análise que também leva em conta 
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uma espécie de continuum, o da unidade didática119. Essa unidade, chamada 

Memorias del silencio, traz dois eixos de trabalho: um eixo temático sobre os 

golpes e governos militares da América Latina, e um eixo sobre o gênero 

textual, a biografia. Para se ter uma ideia de como os eixos são apresentados, 

já na segunda página da unidade, por exemplo, há um mapa da América Latina 

e caixas de texto sobre os governos militares de alguns dos países – incluindo 

do Brasil (OSMAN et. al., Vol. 2, 2010, p. 26). 
 

 
 

Figura 10: América Latina e os regimes militares  

                                                           
119 Ressaltamos uma vez mais que o cotejamento com os LDs foi fundamental para que 
levássemos em conta esse continuum como algo que não conseguimos ter acesso no material 
do corpus, mas que, como material complementar, pode ser reconhecido como parte daqueles 
que analisamos nos LDs selecionados. 
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No eixo sobre o gênero textual, encontramos algumas informações 

biográficas sobre Chico Buarque, que também serão importantes para 

compreender a atividade com canções apresentadas mais adiante na mesma 

unidade. 

A unidade segue contando a história das mães da Plaza de Mayo e, na 

página 31 há uma atividade com o fragmento da canção Desapariciones, de 

Rubén Blades (OSMAN et. al. Vol. 2, 2010, p. 31): 
 

 
 

Figura 11 - Atividade com fragmento da canção Desapariciones  
 
 

Nesta atividade podemos dizer que a canção também não é trabalhada 

de forma a considerar suas características composicionais. É um recorte do 

texto da canção para que se possa relacionar com um fragmento de uma 

conferencia de Hebe Bonafini120. Nesse caso, o conteúdo do texto da canção é 

o mais importante, é o foco do trabalho. Esse conteúdo é relacionado com os 

desaparecimentos ocorridos durante a ditadura. Assim, vemos que o foco do 

trabalho se relaciona com algo que ocorreu em muitos países da América 

Latina que a canção retrata – assim como analisamos nas atividades do 

Síntesis. Com relação às referências aos locais, destacamos que desde o 

começo da unidade elas são feitas de forma muito clara, como, por exemplo, 

na consigna dessa atividade que traz o seguinte fragmento: la canción 

                                                           
120 Ativista argentina pelos Direitos Humanos e uma das fundadoras da associação Madres de 
Plaza de Mayo. 
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Desapariciones, del panameño Rubén Blades. A atividade vai reforçando a 

ideia da América Latina como representação de uma unidade que é 
caracterizada através dos traumas sofridos nos períodos de ditadura, na 
memória silenciada, porém coletiva – característica que também 

encontramos na análise da coleção Síntesis. Nesta atividade também se 

apresenta um fato de linguagem bastante interessante através do fragmento 

citado – atribuído a Hebe Bonafini: "Ustedes saben que en esa época éramos 

despreciadas, se nos cerraban las puertas, así que era poca la gente con la 

que una podía conversar". Identificamos, uma vez mais, a forma una como uma 

expressão que funciona como um generalizador, que imprime as experiências 

do locutor e convoca o interlocutor como sujeito dessa generalização – como 

vimos anteriormente com sua forma masculina uno, neste capítulo e também 

no capítulo 2. Acreditamos que a escolha dessa citação seja um indício de 

interpelação a que o sujeito brasileiro está sujeito.  

Neste caso a alusão às ditaduras é construída com referências históricas 

a esse período em toda a unidade didática – como é o caso dessa citação de 

Hebe Bonafini. Assim, a memória silenciada e coletiva – que também envolve o 

brasileiro – vai orientando de forma cada vez mais visível o que se refere aos 

acontecimentos relativos às ditaduras na América Latina. Porém, é preciso 

dizer que a letra da canção Desapariciones (que aparece duas vezes em nosso 

corpus) não explicita que tais eventos sejam ocasionados por motivos 

diretamente políticos. Essa é uma forte possibilidade, mas não é a única, pois é 

uma canção composta no contexto do crescimento de formas muito diversas de  

violência que podem ser relacionadas ao narcotráfico, à atuação de grupos 

paramilitares, às guerras rurais, etc., na década de 1990 (em vários países da 

América Latina há muitas pessoas desaparecidas por conta desses novos 

contextos). O que estamos querendo dizer é que ao relacionar a canção aos 

desaparecimentos dos períodos de ditadura se trabalha com esse sentido 

como evidente e, assim, (obstrui) não se deixa ver outras possibilidades.    

Após essa atividade se apresenta a seção Manos a la obra em que são 

trabalhados os verbos no pretérito indefinido. Trata-se de uma exposição  

sobre sua estrutura e depois passa-se a sua prática através de exercícios 

avulsos que trabalham com temáticas relacionadas a descrição de atividade no 

passado: ¿Qué hiciste ayer?/ la semana pasada?/ en tu cumpleaños?, por 
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exemplo. Porém, em um desses exercícios se volta à temática da ditadura 

(OSMAN et. al. Vol. 2, 2010, p. 36): 
 

 
 

Figura 12 - Atividade de trabalho com as estruturas temporais ligadas ao Pretérito Indefinido   

 

A unidade segue no trabalho com o eixo sobre o gênero bibliografia, com 

um texto biográfico sobre Zuzu Angel – estilista brasileira que teve seu filho 

desaparecido durante a ditadura do Brasil e que denunciou a violência do 

regime militar nas passarelas e nos órgãos internacionais.  

No fechamento da unidade há mais uma sessão – Más cosas – na qual 

se apresentam 3 fragmentos de canções (Figura 13) (OSMAN et. al., Vol. 2, 

2010, p. 39). No enunciado que introduz a atividade ao mesmo tempo que dá 

algumas definições, o foco do aluno é interpretar a letra das canções. E ele o 

faz partindo do que foi trabalhado na unidade e da orientação de produção de 

sentido que há nessa introdução. Já não é mais necessário delimitar o espaço 

geográfico (territorial), mas sim se retomam as décadas de 60 e 70 – numa 

delimitação temporal – para dizer que as canções de protesto eram comuns 

nesse período e para defini-las: se caracterizaban por el fuerte contenido 

reivindicativo y por su compromiso político y social. Assim, depois de enunciar 

os nomes de três compositores que usaram a canção para protestar contra el 

gobierno militar, se pede que o aluno leia fragmentos de uma canção de cada 

um desses compositores e que sublinhem las palabras y/o versos que 

demuestran la referencia contraria al gobierno vigente en aquella época. 

Depois, os alunos terão que conversar com um colega e justificar sua escolha. 

Quando lemos os três fragmentos, fica claro que o trabalho feito ao longo de 

toda unidade didática é fundamental para que os alunos possam interpretá-los 
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como expressões contra os regimes anti-democráticos da época – 

principalmente porque são construções poéticas, com metáforas e recursos 

próprios das canções de protesto que não são tão simples de serem 

interpretados. Para isso, nos parece que um pequeno fragmento da biografia 

de Chico Buarque, trabalhado em uma questão anterior, nesta mesma unidade 

(Desde pequeño se interesó profundamente por la música, empleó su fama y 

habilidad para escribir canciones de protesta contra el régimen militar), e a 

pequena biografia trabalhada numa atividade gramatical funcionam como uma 

forma de ir orientando a construção dos sentidos e a possibilidade de 

responder a proposta da atividade.  
 

 

Figura 13 - Atividade com as canções Apesar de você, Manifiesto e Canto libre  
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Como não há nenhuma instrução para o professor de quais seriam as 

palavras ou versos a serem destacados, decidimos buscar mais informações 

no Guía del Profesor, mais especificamente, na sessão chamada Sugerencia 

de trabajo con las unidades, que fica no final do livro: 

MÁS COSAS 

Esta sección propone el análisis de las letras de tres canciones que ilustran el 
movimiento político de algunos cantautores de la época de los golpes militares. 
Como ya se trabajó con la biografía de Chico Buarque, lleve información 
biográfica de los otros dos cantantes: 

Victor Jara: www.patriagrande.net/chile/victor.jara/vjbio.html. 

Daniel Viglietti: es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Viglietti 

(OSMAN et. al. Vol. 2, 2010, Guía del Profesor, p. 14-15) 
 

Pela associação das canções de protesto com o gênero biografia, as 

sugestões de trabalho evocam ainda mais a relação com fatos ou 

acontecimentos que vimos na análise da outra coleção. Nessa unidade, essa 

relação parece estar potencializada e, portanto, consideramos que o trabalho 

com os sentidos sócio-historicamente localizados é muito intenso e o 

movimento dos territórios locais para a unidade latino-americana fica ainda 

mais evidenciada. A atividade e as orientações de trabalho dadas ao 
professor não enfocam a diversidade, mas sim a unidade percebida em 
torno de uma temática: a ditadura militar e os movimentos artísticos de 
resistência. 

No entanto, é preciso dizer que das três canções mencionadas na 

atividade, apenas a de Chico Buarque corresponde ao período em que alguns 

artistas faziam parte de movimentos de resistência ao regime militar. Victor 

Jara foi vítima da violência militar, assassinado em 16 de setembro de 1973, 

dias depois do golpe chileno, portanto, essa canção foi composta antes do 

golpe. Ele não chegou a fazer parte de nenhum grupo de resistência. A canção 

de Daniel Viglietti foi lançada 3 anos antes do golpe militar uruguaio. Essa 

canção também não representa o engajamento vinculado a ela no LD.  

A partir desses dados e também da análise que nos mostra a potência da 

forma como se orientam os sentidos na unidade do LD, nos perguntamos: de 

que forma a subjetividade do brasileiro está posta em jogo no DP sobre a LE 

nesses materiais e que ecoa nas atividades de nosso corpus? Que posições 

desse sujeito estão sendo evidenciadas nessa condução da produção de 
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sentidos que atravessam sua história, particularmente, com relação à ditadura 

no Brasil? Conforme o referencial teórico que mobilizamos no capítulo 1, cabe 

retomar a discussão que aponta conceitualmente a forma como 

acontecimentos se instalaram na memória discursiva do brasileiro formando 

regiões de sentido, assim como, para que essa memória fosse constituída, 

entender como essa recorrência temática evidencia as interdições, censuras, 

as formas de silenciamento que essa subjetividade suporta. Antes, porém, 

sigamos para o final das análises desta coleção.  

Neste mesmo volume, na sessão de Repaso da unidade 6, encontramos 

uma atividade com a canção Ojalá que llueva (Figura 14) (OSMAN et. al. Vol. 

2, 2010, p. 110). 

 

Figura 14 - Atividade a canção Ojalá que llueva  
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No enunciado que encabeça a atividade também há referências às 

origens locais – cantautor dominicano e, posteriormente, roqueros mexicanos – 

e o fato de chegar a ser um sucesso na América Latina. Assim, a unidade 

latino-americana se dá pelo alcance e aceitação do público dessa região, e isso 

parece legitimar a canção para que seja escolhida para ocupar um lugar no 

material didático – mesmo não sendo mencionado o motivo do sucesso. A 

proposta da canção é bem parecida com a proposta das atividades de nosso 

corpus, porém, trata-se de ler a canção e completar com os verbos entre 

parêntesis conjugados em presente do subjuntivo. Novamente a sonoridade 

não é trabalhada – e acreditamos que se deva ao mesmo motivo explicitado na 

coleção Síntesis: o alto custo pago pelos direitos autorais. Assim, a canção se 

torna um texto escrito no qual é necessário fazer um exercício 

gramatical/estrutural. Essa atividade traz algo interessante que consideramos 

como paratexto: um pequeno glossário. Ao analisá-lo nos deparamos com uma 

quantidade de léxico específico de determinadas zonas da América Central: 

jarina, pitisalé, mapuey, conuco. Esse léxico está relacionado com elementos 

da natureza ou a preparação de algum prato típico dessa região. Nesse caso, 

interpretamos a existência do paratexto como um disparador da percepção de 

que para entender aquelas palavras seria necessária a ajuda de um glossário, 

não são termos transparentes exatamente porque pertencem a referentes 

regionais. Novamente o léxico faz com que aquilo que é "local" seja 

referenciado como instância que reclama sentido. Entretanto, voltando-nos à 

letra da canção, encontramos uma expressão que poderia causar dúvidas ou, 

ao menos, um estranhamento e, por isso, estar no glossário também. Trata-se 

da forma pa' utilizada em contextos orais em lugar de para121. Entendemos 

assim que o glossário evidencia uma necessidade de explorar significados de 

formas lexicais que remetem a uma localidade, que evidencia que o léxico 

pode dar pistas das variedades da LE, mas deixa de enfocar o trabalho com 

uma construção tão típica da oralidade de diversas dessas variedades, como a 

forma pa'. Para concluir, entendemos que o fato de não haver nenhuma 

questão que trabalhe com a compreensão do texto, deixa aberto o espaço para 

que se mobilize o trabalho gramatical esvaziado de sentido e que, por outro 

                                                           
121 Essa forma também aparece no fragmento da canção Desapariciones, de Rubén Blades, e 
também não é explicada. 
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lado, o trabalho de compreensão textual fique condensado no significado dos 

elementos lexicais apontados pelo glossário, como se aquela fosse a chave 

para desvendar os sentidos da canção. 
  

3.3.2.3. Livro 3 

   Na última unidade do livro 3, intitulada Tan cerca y tan lejos, que 

trabalha com a temática sobre a integração dos países latino-americanos, 

encontra-se a Canción con todos122 e a seguinte proposta de trabalho (Figura 

15) (OSMAN et. al. Vol. 3, 2010, p. 141). 

Nesta atividade também não se trabalha com a sonoridade da canção. 

Ela é uma proposta de interpretação textual guiada pela consigna que funciona 

também como um paratexto: 

Aquí tienes una canción que se hizo muy famosa en la voz de algunos 
cantantes latinoamericanos como Mercedes Sosa. 

 

Tanto o conteúdo da canção como a apresentação representam a  

América Latina como um todo, e por sua vez se vinculam com discursividades 

de projetos de unidade política. Observemos que a voz escolhida para fechar 

essa reflexão é, justamente, da cantora Mercedes Sosa. No Guía do Profesor 

encontramos as seguintes orientações: 

   Esta sección incluye una canción bastante popular entre los cantantes de la 
nueva trova latinoamericana, especialmente la versión interpretada por la 
argentina Mercedes Sosa. Por eso puede comenzar presentando una pequeña 
biografía de la intérprete fallecida en 2009 (su sitio oficial es: 
www.mercedessosa.com.ar/). 

    Luego sondee entre los alumnos qué saben de la música española en 
general y latinoamericana en particular. Hagan una lista de los cantantes 
conocidos. Como es bastante posible que encuentre un nivel de 
desconocimiento levanten hipótesis sobre las causas del poco contacto de los 
brasileños con la música en español. 

    De acuerdo con los gustos musicales de la clase, sugiera que hagan 
búsquedas en Internet sobre grupos latinos o hispanos que interpreten 
diferentes géneros musicales. También puede llevar información sobre algunas 
colaboraciones musicales entre artistas brasileños y latinoamericanos (Chico 
Buarque y Daniel Viglieti; Paralamas do Sucesso-Titãs y Fito Paes, Soda 
Stereo y Capital Inicial, por ejemplo). Después, presente la canción, lean la 
letra y respondan las preguntas de verificación. 

(OSMAN et. al. Vol. 3, 2010, Guía del Profesor, p. 25) 
 

                                                           
122 Como explicitamos na Introdução desta tese, seu título faz referência a esta canção, 
compostas pelos argentinos Armando Tejada Gómez e César Isella, em 1969. 
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Figura 15 - Atividade com a canção Canción con todos  

 
 

Segundo as orientações, ainda que a canção possa ter tido vários 

intérpretes como explicitado no LD, é sugerido que se apresente aos alunos a 

biografia de Mercedes Sosa123.  

No segundo parágrafo parece haver a orientação de que se questione até 

                                                           
123 Lembramos que, na coleção Síntesis, analisamos a representatividade que o livro mostra 
sobre essa cantora argentina: Su voz profunda y sus canciones de protesta se convirtieron en 
un símbolo de resistência contra las dictaduras latinoamericanas. 
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que ponto vai essa integração, ou, pelo menos, de verificar se há um 

reconhecimento de certos produtos que circulam como cultura de massa, e 

uma proposta de descoberta de algumas parcerias artísticas musicais entre 

brasileiros com representantes da música em espanhol. Nessas orientações, 

nos chama a atenção às formas de referir-se ao que caracteriza a origem da 

música e dos artistas: 

 la nueva trova latinoamericana 

 la música española en general y latinoamericana en particular 

 la música en español 

 grupos latinos o hispanos 

 artistas brasileños y latinoamericanos 
 

É interessante notar a dificuldade em delinear/designar algo que 

represente a América Latina com certa homogeneidade também no campo 

artístico. Na última referência, os brasileiros ficam fora do conjunto denominado 

latino-americano e isso é muito representativo porque aponta uma contradição: 

por um lado, há orientações que convocam o aprendiz a encontrar 

semelhanças entre o Brasil e outros países da América Latina e, por outro, há 

uma dificuldade nas orientações para o professor, de designação das origens e 

das músicas em espanhol que culmina na dissociação do que antes era 

defendido (os artistas são separados em dois grupos no fragmento También 

puede llevar informaciones sobre algunas colaboraciones musicales entre 

artistas brasileños y latinoamericanos...). Assim, parece que enquanto na 

delimitação do "latino-americano" vinculado a um âmbito artístico cultural – em 

que ressoa uma discursividade outra (a da indústria cultural) – se encontra uma 

dificuldade de expressar a unidade, no âmbito do ensino-aprendizagem da LE, 

no DP sobre a LE, essa delimitação se dá recorrentemente como uma unidade 

que está inscrita na resistência, na luta contra a opressão dos regimes 

ditatoriais sofridos na América Latina.  
 

3.3.2.4. América Latina e a memória silenciada  

Assim como fizemos com a coleção anteriormente analisada, 

retomaremos alguns tópicos que surgiram na análise das atividades da coleção 

Enlaces para tecer algumas conclusões, considerando nosso corpus como 
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base de cotejamento. 

Começamos por dizer que há apenas 4 atividades com canção; todas as 

canções apresentadas são de origem latino-americana; não se trabalha com a 

dimensão sonora das canções, assim como na coleção anterior; das atividades 

apresentadas, apenas uma parece trazer o que analisamos como 

esvaziamento do sentido através da "coisificação do linguístico" (Ojalá que 

llueva) – todas as outras trabalham com a dimensão da compreensão do texto 

da canção nos contextos em que elas estão situadas – deixando uma marca da 

deriva com relação às 3 canções atribuídas à luta contra a repressão da 

ditadura (lembremos que, das 3 canções, apenas 1 é, de fato, do período da 

ditadura militar do Brasil e é de autoria de um artista envolvido com os 

movimentos de denúncia e protesto contra essa opressão; a representação da 

América Latina na tentativa de delinear uma unidade é colocada em foco e, 

apesar das tensões que apontam contradições, no DP sobre a LE o que mais 

reluz é a voz que reclama por justiça – ou talvez, que denuncia as injustiças, e, 

portanto, encontra uma condição propícia para clamar – pela violência dos 

golpes dos regimes militares sofridos pelos povos da América Latina. 

 Entendemos que há um número relativamente baixo de atividades com 

canção se considerarmos que se trata de uma coleção pensada para uma 

etapa de 3 anos da educação formal no Brasil: o Ensino Médio. Isso pode ser 

uma abertura a que o professor escolha outras canções de acordo com os 

interesses de sua turma. Também o fato de a coleção apresentar apenas 

canções latino-americanas pode ser um fio condutor para que o professor dê 

continuidade, ou não. Não podemos desprezar a possibilidade de que o 

professor se posicione levando em conta que, já que no LD se apresentam 

canções de determinada região (América Latina), seria mais adequado levar 

outras canções, de outras regiões – para trabalhar com a variedade tão 

enunciada no ensino da LE no Brasil. Mesmo considerando essa possibilidade, 

ao se apresentar um fio condutor – como chamamos o continuum das 

atividades propostas para as canções selecionadas nesta coleção – 

estabelece-se uma forma de ver a LE e seus falantes que fica marcada nos 

efeitos de sentido que podem surgir tanto para os aprendizes, quanto para os 

professores que guiam seus alunos a partir deste material didático.  

Ao cotejarmos essas análises com as que fizemos em nosso corpus, 
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vemos que, esse fio condutor é bastante mobilizador. Lembremos que das 16 

atividades com canção do corpus, em 11 aparecem comentários ou condução 

das atividades que trabalham com questões relativas a processos sócio-

históricos, vividos pelas comunidades de LE e, ajustando o foco de nosso olhar 

a partir de novas perspectivas que o cotejamento feito com os LD nos deu, 

destacamos que das 11 propostas do corpus apenas uma temática é 
repetida: a das ditaduras na América Latina. Em 4 atividades – com as 

canções Desapariciones (que aparece em duas propostas diferentes, n. 5 e 6, 

e também na coleção Enlaces), Gracias a la vida (n. 9, mencionando a cantora 

Mercedes Sosa como na coleção Síntesis e também na Enlaces) e Sacar la 

voz (n. 15), a ditadura é o tema a ser tratado. Nesse sentido, é importante 

retomar o que detectamos sobre o deslizamento que a atividade do Enlaces 

gera – quando atribui a duas das canções a luta contra a opressão da ditadura 

quando elas são, na verdade, anteriores a esse período – para ressaltar que 

isso também acontece em nosso corpus. Verificamos esse mesmo 

deslizamento na atividade n. 15 com Sacar la voz, em que a professora diz que 

"Es una canción que presenta contextos de la ditadura en la Argentina y puede 

ser contrastada con las dictaduras de otros países". De fato, é uma canção de 

protesto, mas não há nenhuma referência textual na canção que confirme que 

se trate do contexto da ditadura na Argentina. Nem mesmo a origem de seus 

protagonistas é argentina: sua compositora e intérprete, Ana Tijoux, nasceu na 

França, em 1977, devido ao exílio de seus pais e retornou ao Chile com 14 

anos – é conhecida como uma artista chilena; e o intérprete que divide o vocal 

com ela nessa canção, Jorge Drexler, é um artista uruguaio. Assim, 

detectamos que entre os temas que condensam os sentidos nos processos 

sócio-historicamente localizados, a temática da ditadura é muito recorrente, 

mesmo não sendo explicitada nos textos das canções em todos os casos que 

analisamos. Salientamos, para terminar, que a professora que desenvolveu a 

atividade a qual nos referimos ainda deixa uma marca do movimento 

referencial que já havíamos detectado. Na resposta a questão 6 (¿Harías algún 

tipo de relación del tema de la canción con otras temáticas conocida por los 

alumnos? ¿Por qué?) a professora diz que "Sí, con el conocimiento que tienen 

sobre la dictadura en el Brasil y con el contexto atual en el país". Esse 

movimento expande o vínculo com a temática da ditadura e, mais uma vez, 
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convoca o sujeito brasileiro a "retomar" essa memória. Retomando as 

interrogações que nos fizemos nas conclusões da análise da coleção Síntesis, 

mobilizamos nosso referencial, mais precisamente, as reflexões de Achard 

(1999) sobre o funcionamento do implícito na relação da construção dos 

sentidos para apontar que essa memória social nos leva a seguir um caminho 

de análise da materialidade histórica referente à sociedade brasileira. Parece-

nos que algo da construção da subjetividade do brasileiro na atualidade faz 

com que os sentidos convocados pela temática em torno da ditadura se tornem 

uma regularidade que demonstra uma certa necessidade em colocar tais 

sentidos em evidência. Como já sinalizamos, esse deslizamento aparece como 

um sintoma de uma "falta", mostra um sujeito à mercê de uma significação. O 

deslizamento que esse movimento apresenta seria, portanto, uma forma de 

(se)(re)significar124.    

     O que vimos notando na construção do trabalho de pesquisa 

desenvolvido parece fundamental para passarmos para uma análise mais 

profunda dos sentidos do sócio-historicamente localizado que mobiliza 

aprendizes e professores no processo de ensino-aprendizagem formal da LE e 

que caracteriza o DP sobre a LE e as formações discursivas que estão 

funcionando na produção desses sentidos. 
 

3.4. Considerações finais: distintos funcionamentos linguísticos  –  
distintas formações discursivas 

Para concluir retomaremos a análise de nosso corpus e os três 

cotejamentos apresentados (com o site www.profedeele.es, com os LDs 

Síntesis e Enlaces) e apontaremos como esse procedimento nos levará aos 

próximos passos desta tese. 

Primeiramente, é preciso dizer que o cotejamento que fizemos foi 

fundamental para encontrarmos, através da análise, maior profundidade e 

clareza naquilo que revelou-se como recorrente em nosso corpus: o que 

designamos como "coisificação do linguístico" e o trabalho de interpretação que 

                                                           
124 No capítulo seguinte vamos abordar pontos da constituição dessa subjetividade, explorando 
os acontecimentos e as formas de inscrição na memória do sujeito. Por exemplo, apontaremos 
a dicotomia "ditadura x democracia", vivida nos anos 80, como constitutiva de instâncias muito 
diversificadas na luta pelos direitos das sociedades da América Latina e, no caso do Brasil, 
como essa luta se relaciona a uma memória sobre a LE. 
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orienta a condensação dos sentidos relacionando-os a processos sócio-

historicamente localizados. Enquanto nas análises que desenvolvemos no 

capítulo 2 o foco partia das características da canção como gênero híbrido, 

objeto simbólico que reclama sentidos que, pela reconfiguração da cena  

enunciativa, apresenta-se atravessado pelo discurso pedagógico, no capítulo 3, 

nosso foco teve maior impulso a partir do próprio discurso pedagógico 

chegando na forma como a canção colabora para que sujeitos e sentidos 

aflorem de acordo com o eixo que designamos no capítulo 2.  

Com relação ao trabalho gramatical (com foco na estrutura 

morfossintática) e no que consideramos como trabalho lexical (em que opera 

uma redução de possibilidades de sentido como consequência da relação 

palavra-objeto do mundo como uma forma de "compreensão do texto"), 

podemos dizer que esses funcionamentos se dão com muita força nas 

atividades do site e que reverberam tanto nas atividades do corpus como nos 

LDs – sendo que nesses últimos apresentam menor intensidade. Quanto maior 

a presença desse funcionamento no DP, maior incidência na concepção de 

língua como "instrumento de comunicação" que convoca o sujeito pragmático e 

que tem a força de minimizar (achatar) os sentidos locais. Nessa direção, 

quando as designações sobre a localidade ou regionalidade aparecem – no 

caso dos sentidos convocados em torno da América Latina, por exemplo –, 

estão postas numa condição de estereotipia que distancia o sujeito de território 

e das culturas regionalizadas, convocando-o a identificar-se com os sentidos 

produzidos em formações ideológicas ligadas à posições eurocêntricas e 

ligadas à "globalização". Assim, vemos que os ideais da "língua de 

comunicação" se mostram numa concepção de "mundo globalizado" – de 

acordo com o que expusemos no capítulo 1 desta pesquisa e vinculamos com 

o estudo que fizemos anteriormente sobre a relação do aprendiz brasileiro com 

a LI e com a LE (SOUSA, 2007). Apoiando-nos em Payer (2005), e em Celada 

e Payer (2016), ressaltamos que esses sentidos se constroem numa memória 

vinculada, por um lado, a "uma série de sentidos altamente regularizada ao 

longo dos processos de formação dos Estados nacionais" (id., p. 30) que, no 

espaço de enunciação focalizados em nosso trabalho, assim como no das 

autoras citadas, "estiveram (e estão ainda) vinculados ao de (des)colonização" 

(ibid.), e, por outro lado, "a identificações com sentidos altamente presentes em 
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discursividades vinculadas ao Mercado" (ibid.)125. Se, de acordo com nossa 

perspectiva teórica, "o sentido não existe em si, mas é determinado pelas 

posições ideológicas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras 

são produzidas" (ORLANDI, 2003, p. 42), identificamos, no funcionamento 

discursivo que acabamos de apontar, uma formação discursiva no interior do 

DP sobre a LE no Brasil – FD que nomeamos como globalizante. 

Para seguirmos com as considerações, é importante ressaltar o que 

Orlandi adverte sobre as FDs, na medida em que explica que os sentidos não 

estão "determinados por propriedades da língua" (id., p. 44), mas sim, 

"dependem de relações constituídas nas/pelas formações discursivas" (ibid.). 

No entanto, destaca a pesquisadora, 
é preciso não pensar as formações discursivas como blocos 
homogêneos funcionando automaticamente. Elas são 
constituídas pela contradição, são heterogêneas nelas mesmas 
e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-
se em suas relações. (ibid.) 

 

De acordo com a forma como as FDs são caracterizadas – retomando e 

ampliando aqui as considerações teóricas que fizemos no capítulo 1 –, 

podemos afirmar que, com relação à concentração do trabalho de interpretação 

nos processos sócio-historicamente localizados, como vimos no nosso corpus, 

o cotejamento fez com que reforçássemos a designação de outra região de 

sentidos, outra FD que se apresenta dentro do DP, colidindo forças com a que 

acabamos de mencionar. Trata-se de uma FD em que as relações de sentidos 

se concentram em ressaltar processos relativos à América Latina, que se 

concentram em opor-se a que esse espaço/cultura seja relegado em função de 

uma homogeneização dos sentidos, pois reivindica-se o reconhecimento de 

seus representantes como mostra de identidade que se dá, prioritariamente, no 

DP sobre a LE, a partir do designar e dar relevância aos processos sócio-

históricos vividos pelas comunidades falantes de LE126. Essa FD será nomeada 

                                                           
125 As autoras afirmam ainda que, principalmente no caso das línguas estrangeiras nos lugares 
teóricos de reflexão "ainda prevalecem saberes filiados a métodos e abordagens, em especial 
as comunicacionais, que não favorecem o desligamento em relação a sentidos tão produtivos 
para o Mercado" (ibid.) 
126 Pelo que analisamos é preciso dizer que, de fato, a heterogeneidade da LE é mais 
anunciada do que trabalhada em sua historicidade de construção de sentidos: as menções 
sobre origem, remissão a lugares, entre outras recorrências, são exemplos dessa anunciação. 
Como vimos, ela não é tão trabalhada no que poderia ser o foco da historicidade que o 
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por nós como particularizante. Ela colide com a anterior pois produz um efeito 

de sentido antagônico: enquanto as diferenças são naturalizadas através da 

estandardização e estereotipia na primeira, essas (as diferenças) são 

enfatizadas, situadas no tempo e no espaço, na outra. Vemos essa colisão 

como a própria resistência que é enunciada sobre alguns representantes das 

comunidades falantes de LE, a qual os sujeitos brasileiros são convocados a 

(se)identificar. Essa FD é a que ganha força nas atividades de nosso corpus e 

nos LDs em relação aos sentidos produzidos pela FD globalizante.  

Isso fica mais evidente quando pensamos no funcionamento discursivo 

que analisamos em torno dos significantes Latinoamérica e latinoamericano, 

em como cada uma das FDs os transforma em objetos discursivos. Enquanto 

na FD globalizante a série lexical se vincula a uma perspectiva eurocêntrica – 

designando "natureza" (no par "natureza vs cultura") e se pautando em 

referências estereotipadas e superficiais com relação a sua história e ao 

"sincretismo religioso" naturalizado, sem traços de conflito, ou quando perdem 

seu potencial de sentido frente ao trabalho focado nas estruturas 

morfossintáticas ou de referência palavra-objeto do mundo e naturalizando as 

relações de classe no funcionamento do Capitalismo Mundial Integrado 

(GUATTARI, 1981), na FD particularizante, esses mesmos objetos são 

discursivizados através de construções narrativas semelhantes a 

"documentários" que narram a história de pessoas e acontecimentos relativos a 

povos e comunidades falantes da LE. Assim, enquanto a primeira produz um 

efeito de homogeneização e estandardização dos sentidos, a segunda colide 

com essa direção oferecendo resistência, mostrando o local, o regional, o 

particular e, portanto, a diversidade.  

E ainda, essa colisão, a resistência da FD particularizante que atua no 

que analisamos no DP exclusivamente nos materiais produzidos no Brasil, é 

expressa de forma muito recorrente pela remissão à luta contra a opressão dos 

regimes ditatoriais. Essa remissão insistente (essa regularidade) caracteriza a 

FD de forma muito particular, chegando a ser identificada por nós como um 

deslize produzido como um efeito sintomático.  

                                                                                                                                                                          
linguístico abriga e visto, realmente, como uma relação com o socio-histórico, o que definiria o 
binômio língua/cultura.  
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Assim, podemos dizer que no DP sobre a LE no Brasil, funcionam duas 

FDs em constante movimento de colisão e que, por serem caracterizadas por 

"fronteiras fluidas" (ibid.), possibilitam que os sujeitos signifiquem respondendo 

a duas interpelações distintas. Dessa forma, se mostra para nós um momento 

crucial em que retomando (1) o peso da imagem da língua de cultura (em 

relação à  2a. língua de negócios), (2) o peso da concentração do trabalho 

docente com os processos sócio-historicamente localizados e, agora com mais 

clareza, (3) a recorrente remissão à luta contra os regimes ditatoriais, nos 

voltamos para essas duas FDs e nos questionamos: "Por que somos mais 

afetados por certos sentidos e não por outros?"127 Com base nas análises 

desenvolvidas, reformulamos a pergunta, recolocando-a nos objetivos desta 

pesquisa: se as duas FDs formam parte do DP sobre a LE, por que os 

brasileiros são mais interpelados por uma delas (a particularizante)?   

Podemos dizer que, até o momento, transitamos pelas características do 

DP sobre a LE considerando, primordialmente (mas não exclusivamente), a 

análise de suas condições de produção no que Orlandi (2003) designa como 

"sentido estrito", ou seja, analisamos o funcionamento linguístico nas suas 

circunstâncias de enunciação, no seu "contexto imediato". Falta-nos 

aprofundar-nos na análise das condições de produção em seu "sentido amplo": 

o que incluem o contexto sócio-histórico, ideológico, da enunciação (cf. id., p. 

30). No percurso das análises fomos deixando algumas dessas condições 

visíveis, no entanto, não nos aprofundamos em como elas incidem na 

construção da memória discursiva do brasileiro sobre a LE, ou seja, em como 

determinados acontecimentos inscritos na memória estabelecem a "condição 

do legível em relação ao próprio legível" – retomando aqui as reflexões de 

Pêcheux (1999) que desenvolvemos no capítulo 1. Preferimos apresentar as 

análises e, a partir delas, seguir as pistas dos acontecimentos que acreditamos 

serem fundamentais para o que constatamos como uma regularidade em 

mobilizar regiões de sentidos responsáveis pela interpelação dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da LE no Brasil. Segundo 

nossas bases teóricas, as FDs se processam nas regiões de sentido 

ideologicamente construídas e, ao acessarmos as condições de produção (nos 

                                                           
127 Orlandi, op. cit., p. 34. 
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dois sentidos que acabamos de mencionar) poderemos entender melhor como 

essas regiões funcionam, uma vez que elas constituem a memória discursiva, 

fazendo emergir os sujeitos que, por sua vez, estão marcados pela memória do 

dizer, assim como pela interdição de seu dizer. Estamos, pois, no campo de 

análise da memória da língua (PAYER, 2006) uma vez que estamos tomando a 

LE, o sujeito brasileiro e o espaço de enunciação em que circulam focalizando 

essa língua "de conformidade com o que ela significa por sua relação com a 

história" (id., p. 40-41). 

Nas considerações de Pêcheux (1999) e Achard (1999) – sobre a 

inscrição do acontecimento na memória discursiva e sobre a (des)construção 

das séries de sentido –, podemos apontar dois direcionamentos que 

entendemos como necessários para ir reconstituindo a forma como os sentidos 

se instalam na memória discursiva do brasileiro, fazendo com que no DP 
sobre a LE se potencialize esse lugar em que o "sujeito da resistência" 
pode significar as opressões relativas ao regime ditatorial. Um deles se 
relaciona aos acontecimentos que envolvem o percurso da LE como 
língua estrangeira no Brasil; o outro, a como esse encontro do brasileiro 
com a LE toca a subjetividade desse sujeito em determinados pontos 
interditados (censurados) – dando-lhe a oportunidade de 
(se)(re)significar. 

No próximo capítulo discutiremos, portanto, a forma como entendemos 

que determinados acontecimentos entram em processos de inscrição na 

memória discursiva do brasileiro e podem incidir no que identificamos como um 

"deslizar" que traz a recorrência da temática das ditaduras para a produção de 

sentido na relação sujeito/LE. (Conforme estamos analisando, isso ocorre 

mesmo quando não há referências concretas às ditaduras nos materiais 

selecionados.) Estamos confirmando, assim, a perspectiva teórica que 

adotamos, entendendo que sujeitos e sentidos estão simultaneamente 

marcados pelos processos sócio-históricos (impressos no dizer e no silenciar) 

que os permite transitar no espaço de enunciação a que são convocados a 

significar.  
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CAPÍTULO 4  – Acontecimentos e processos de silenciamento nos 

sentidos que articulam a relação sujeito 
brasileiro/língua espanhola 

 

4.1. Introdução 

Logo no início da introdução de seu livro As formas do silêncio - No 

movimento do sentido, Eni Ornaldi nos sinaliza o risco que corremos ao nos 

submetermos aos efeitos gerados no processo de busca da compreensão da 

relação do "dizível" com o "indizível": os efeitos "de não saber caminhar entre o 

dizer e o não dizer" (cf. 2015 [2007], p. 11). Estamos correndo esse risco uma 

vez que nos lançamos no percurso da memória e da produção de sentidos, 

sabendo que o dito e o não-dito são disparados por orientações de construção 

de sentido (que continuam a disparar, sucessivamente, séries que podem 

movimentar os sujeitos).  

Retomando nosso percurso – já chegando no limite que esta tese nos 

permite alcançar –, fomos, de certa forma, tentando caminhar pelo "dizer" e "o 

não dizer" que estão dentro dos objetivos desta pesquisa. Isso se deu na 

escolha de uma problematização, na opção de composição e caminho de 

análise do corpus e na decisão de ampliar esta análise através de um 

cotejamento com determinados materiais didáticos – todos frutos de gestos de 

interpretação como vimos afirmando. Neste capítulo, nos arriscamos uma vez 

mais, e com maior evidência do risco – como sinaliza Orlandi –, a indicar onde 

pensamos encontrar ecos dos sentidos vinculados às FDs (globalizante e 

particularizante). Lançamo-nos também ao risco de discutir uma forma de 

compreensão da recorrência da temática da ditadura como um sintoma do 

dizer e do silenciar como uma marca da subjetividade do brasileiro. Assim, 

neste capítulo, vamos iluminar, trazer à cena, dizeres e silenciamentos que 

acreditamos compor a relação sujeito brasileiro/LE apresentados na 

perspectiva da materialidade histórica do espaço de enunciação que 

(co)habitam. Com a certeza de que não há condições de alcançar todo dizer e 

todo o silenciar que poderia ecoar nos sentidos que encontramos, trazemos 

uma reflexão daqueles que nos parecem (e aparecem como) mais 

significativos.  
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Nosso objetivo, portanto, não é traçar a história da LE no Brasil – esse 

percurso já está bastante explorado na bibliografia da área –, mas sim, fazendo 

valer a interface da AD com a glotopolítica, queremos, (1) abordar pontos 

desse percurso, indícios de como regiões de sentido foram se tornando 

dominantes através de leis, de documentos de diretrizes curriculares oficiais, 

de instrumentos linguísticos (como os LDs) – formas que institucionalizam os 

sentidos; (2) apontar sentidos que se vinculam à forma como a LE (e outros 

objetos discursivos adjacentes a ela) circula no espaço nacional e internacional 

em diferentes períodos da história e sua relação com a história do brasileiro; e,  

(3) abordar, através do que mobilizamos como referencial teórico no capítulo 1, 

fatos que desencadeiam a dominância do sentido na relação que se estabelece 

na memória desse sujeito, onde o dizer e o silenciar apontam para uma 

espécie de sintoma no que se refere às temáticas vinculadas à violência de 

Estado no Brasil. 

 

4.2. Por onde começar? 

Como vimos discutindo, quando o que está em pauta é a produção de 

sentidos não há, exatamente, um "começar", nem do ponto de vista 

glotopolítico, nem do discursivo. Assim, apesar de nossa tentativa que busca 

organizar o texto com base nos acontecimentos que nos dão uma sensação de 

linearidade temporal, não há uma cronologia que dê conta dessas relações. 

Não há, portanto, linearidade, nem tampouco homogeneidade, no que se refere 

a lugares de acomodações de produção de sentido que não se exponham ao 

conflito. Estamos, portanto, tentando reconstruir uma memória, entendendo 

que ela 
(...) não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas 
bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria 
um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um 
reservatório: é necessariamente um espaço móvel de divisões, 
de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos, 
de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 
polêmicas e contra-discursos. (PÊCHEUX, 1999 , apud 
NUNES, 1999, p. 10)128 

 

                                                           
128 José Horta Nunes cita esse "comentário" de Pêcheux na introdução da obra Papel da 
Memória, no entanto, no corpo do texto de Pêcheux, há outra redação. 
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Dessa forma, ainda que nos filiemos a pesquisadores como Daher, que 

afirma que “la enseñanza de español y las políticas lingüísticas no nacen con la 

constitución del Mercosur o con la implementación de la Ley 11.161 de 2005, 

como se quiere hacer creer” (2006, p. 3), utilizaremos esses dois 

acontecimentos (a assinatura do Mercosul e a promulgação da lei) como  

marcos, tomando a noção de acontecimento e acontecimento discursivo para 

compreender como eles provocam movimentos na memória, mexendo, assim, 

com a série de sentidos que se fazem e refazem nas regiões que as FDs 

globalizante e particularizante se instalam. Esses movimentos serão 

compreendidos mais como uma espiral de relações do que como uma linha 

contínua com ponto de partida e chegada.  
 

4.2.1. Acontecimento discursivo 

Estamos, na verdade, retomando noções, do que já expusemos no 

capítulo 1, e expandindo-as para contemplar os objetos de discussão deste 

capítulo e fazer os devidos entrelaçamentos com os capítulos anteriores. 

Portanto, retomemos que, na AD, um acontecimento é: “um ponto de 

encontro entre uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2002 [1983], 

p.17). Podemos analisá-lo como uma correlação entre o fato e a forma como 

esse foi percebido e posto em circulação, como ele se atualiza e se mantém 

presente na memória coletiva. 

Analisando os desdobramentos desse acontecimento na memória e, 

portanto, na rede de sentidos, e levando-se em conta que a língua constitui um 

sistema com enunciados possíveis, Foucault apresenta-nos uma perspectiva 

dos acontecimentos discursivos como formas que podem instaurar o 

assentamento dos objetos observados em suas culturas. A partir daí ele se 

pergunta, em A arqueologia do saber, segundo o regime de que regras um 

enunciado seria constituído e, consequentemente, conforme quais regras 

outros enunciados semelhantes poderiam ser construídos. O autor ainda 

acrescenta a reflexão (que direcionamos, no caso de nossa pesquisa, ao DP 

sobre a LE, de acordo com as características que analisamos nos capítulos 

anteriores): “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu 

lugar?” (FOUCAULT, 1997 [1969], p. 31). Sua reflexão se aprofunda sobre a 
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análise do campo discursivo, afirmando que  
 

(...) trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 
singularidade de sua situação; de determinar as condições de 
sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de 
estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que 
pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação 
exclui. Não se busca, sob o que está manifesto, a conversa 
semi-silenciosa de um outro, como discurso: deve-se mostrar 
por que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, 
como ocupa, por meio dos outros e relacionado a eles, um 
lugar que nenhum outro poderia ocupar. A questão pertinente a 
uma tal análise poderia ser assim formulada: que singular 
existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma 
outra parte? (ibid.) 

 

Para entender essa forma de vir à tona passaremos a ver, de fato, os 

acontecimentos que promoveram diferentes movimentos na memória e na 

relação sujeito brasileiro/LE que acreditamos serem pertinentes ao trabalho 

aqui desenvolvido. Lembramos que, apontando esses acontecimentos faremos 

as devidas reflexões em busca de nosso objetivo de compreender a 

coexistência das duas FDs que designamos (seu conflito e a dominância de 

uma delas), assim como nos lançamos na compreensão da recorrência da 

temática sobre as ditaduras.  

 

4.3. Do Mercosul à sanção da Lei 11.161/05 

Situar-nos em torno dos processos que envolvem tanto a instalação do 

Mercosul, quanto a sanção da LEI 11.161/05 (que dispõe sobre o ensino da LE 

no Brasil), nos leva a empreender uma breve jornada em busca dos 

desdobramentos políticos, econômicos, sociais, culturais, que se vinculam a 

eles. Optamos por iniciar essa empreitada nos movimentando no espaço de 

enunciação da LE uma vez que situamos esses processos no contexto da 

"globalização". 

 

4.3.1. No contexto sul-americano: o impacto do novo status da língua 
espanhola no Brasil 

A partir das últimas décadas do século XX, as questões relativas à 

identidade – no sentido que as fronteiras nacionais estabeleciam – começam a 
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ser reestruturadas para uma perspectiva "supranacional", como ressaltam 

Roca, Sousa e Ponte (2018, p. 10) ao discutirem sobre determinadas ações de 

política linguística no processo de integração regional. Dessa forma, entendem 

o Tratado do Mercosul, assinado em 1991, como uma representação do 

funcionamento da sociedade para além das fronteiras nacionais – se 

apresentando como "um espaço possível de construção de uma identidade 

supranacional" (ibid.). Com base na bibliografia que discute a forma como a LE 

foi apresentada como instrumento dessa integração e as ideologias assentadas 

nessa forma de apresentação, é fundamental ressaltarmos o que Celada 

(2002) aponta como uma mudança de status da LE para o brasileiro. A 

pesquisadora relaciona esse acontecimento à reorganização da relação do 

brasileiro com a LE – juntamente com a entrada de empresas espanholas na 

América Latina, conforme discorreremos com mais detalhes nas seções 

seguintes. Essa relação se movimenta, portanto, passando a funcionar de 

forma a descristalizar o pré-construído de "língua fácil" e, portanto, 

desestabilizando uma certa "ilusão de competência espontânea" (cf. op. cit.) 

marca de tal relação. A nova situação glotopolítica da LE lhe confere a 

representação de "uma língua que merece ser estudada pois dominá-la é uma 

característica requerida para o mercado". Nessa relação se apresenta também 

uma espécie de performance que o sujeito deve comprovar para ser um 

"sujeito do sucesso" (PAYER, 2005) – como forma-sujeito a que ele está 

submetido nos sentidos convocados pela "globalização", conforme discutimos 

no capítulo 1, com base em nossa pesquisa de 2007 (lembremos que 

vinculamos a esse novo status a imagem da LE como de 2a língua de 

negócios).  

Diante dessa mudança de status, a LE ganha espaço em diferentes 

âmbitos da sociedade brasileira, mas, tem especial atenção nas discussões em 

torno de seu ensino e aprendizagem. Antes de chegarmos às considerações 

jurídico-legislativas sobre a lei 11.161/05 e a (re)entrada oficial ("no papel", ao 

menos) da LE no sistema educativo brasileiro, é importante que ampliemos 

nosso olhar para compreender como essa nova ordem mundial – que organiza 

os blocos econômicos e globaliza certas relações – se mostra nos sentidos 

disparados pela disputa pela gestão da LE. Tomando o sentido político que 

Guimarães (2002) atribui ao espaço de enunciação, estamos querendo dar 
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visibilidade a como a LE se torna um objeto de disputa ideológica, a como os 

sentidos que permeiam esse espaço abrigam determinados conflitos. Vamos 

analisar, portanto, como se empreendeu a construção de uma certa "tutela" 

sobre a LE num contexto um pouco mais expandido (globalizado).  
 

4.3.2. No contexto espanhol: a língua espanhola como pátria comum  

Nessa nova ordem mundial, antigas hierarquias se empenharam em 

assegurar seu lugar, adaptando-se ao controle de novas práticas do poder. 

Tutelar a LE, manipulando, inclusive sua projeção como "produto" é uma 

estratégia promissora para grupos ligados ao governo e ao empresariado 

espanhol. Dessa forma, trazemos aqui a discussão sobre uma série de 

medidas político-econômicas analisadas por especialistas do campo da 

glotopolítica para que entendamos como a Espanha129 se impõe na "gestão" da 

LE, arquitetando um discurso sobre essa língua através do qual se constroem 

ideologias linguísticas130. De acordo com Del Valle (2005, 2007), se trata da 

hispanofonía e do panhispanismo como ideologias que interpelam o sujeito a 

identificar na LE um sentido de patria común.  

Para compreender um pouco mais essas reflexões e poder entrelaçá-las 

com as que fazemos nesta tese, tomemos o que Del Valle se propõe a discutir 

com relação a essa representação da LE gerada num contexto de 

transformações político-econômicas que a Espanha viveu no final do século 

XX131. Trata-se pois de uma reflexão com foco nos desdobramentos da 

imagem da LE forjada a partir de políticas linguísticas desenvolvidas, 

fundamentalmente, depois da entrada em vigor da Constituição Espanhola de 

1978, do avanço econômico desse país no final dos anos 1980 e da projeção 

internacional de suas empresas, principalmente, no mercado latino-americano. 

O país passava por um período em que as diferenças internas tinham o 
                                                           

129 Não como Estado nacional, conforme adverte Fanjul (2011), mas como um conjunto de 
instituições governamentais e empresas transnacionais que representam uma instância 
"tutelar" sobre a língua, com características mais corporativistas do que político-nacionais. 
130 Conforme expusemos no capítulo 1, tratam de representações não apenas da linguagem, 
mas também que mostram os elos que a vinculam fortemente com outras noções, como 
"identidad y comunidad, nación y estado, o moralidad y epistemología" (WOOLARD, 2007, p. 
129).  
131 Destacamos que, na obra em questão (La lengua, ¿patria común?), que Del Valle organiza 
e divide a autoria de alguns dos capítulos, há um aprofundamento em diversas questões 
dessas ideologias que não nos cabe abordar aqui, mas que constituem um detalhado eixo 
argumentativo do que sustenta na representação da LE como pátria comum.  
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potencial de desestabilizar os avanços encontrados no campo político e 

econômico. Projetado para o cenário mundial, o país se lançava à globalização, 

mas precisava se articular se quisesse "entrar no jogo" como um forte 

concorrente. Criar uma ideia de unidade que solucionasse os problemas 

dessas diferenças não podia usar o nacionalismo como modelo. A LE serviria, 

então, de instrumento para um planejamento estratégico para ambas as 

"necessidades".  

Primeiro, com o desenvolvimento de ações de política linguística iniciou-

se um processo de estandardização através de um "planejamento do corpus" e 

de um "planejamento de status" da LE (cf. op. cit., 2007, p. 24). Del Valle 

sinaliza como fundamental para esse projeto a criação do Instituto Cervantes, 

em 1991, que teria como meta promover a língua internacionalmente e renovar, 

modernizar, sua imagem junto a Real Academia Española e a Asociación de 

Academias de la Lengua Española, afastando-a do lema "limpia, fija y da 

esplendor" para uma nova proposta: "Unidad en la diversidad" (id., p. 34). O 

autor destaca que, essas articulações seguiam em paralelo com as 

transformações políticas e econômicas que iam confirmando que a Espanha 

estava mesmo operando no funcionamento do que se requeria para participar 

da globalização: nos anos 1980, entra na OTAN e na União Europeia; nos anos 

1990, instala várias de suas empresas transnacionais na América Latina, 

utilizando a articulação jurídico-política de caráter internacional vinculada à 

Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN). Todas essas mudanças no 

sistema político, na vida cultural, nas atividades econômicas e, em 

consequência disso, a conquista do prestígio internacional, não deixariam o 

âmbito linguístico intacto: 
a medida que el Estado de las Autonomías pugnaba por 
asentarse en un incómodo espacio nacional, a medida que 
España se modernizaba y a medida que gobierno y empresas 
jugaban o anhelaban un papel mayor en la vida internacional, 
desde las instancias del poder se forjaban nuevas ideologías 
lingüísticas. (id., p. 36) 

 

Com o intuito de reforçar os laços que caracterizariam uma comunidade – 

representada, imaginada132 –, as instituições encarregadas de difundir essas 

                                                           
132 Designação que toma a partir do que Benedict Anderson desenvolve na obra Comunidades 
Imaginadas, de 1993.  
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ideias relacionando-as à língua se basearam no conceito de 

hispanoamericanismo, do século XIX, que consistia em afirmar que "una cultura 

española común materializada en la lengua española existía a ambos lados del 

Atlántico y constituía la base de una entidad política y económicamente 

operativa" (id., p. 37). Daí, o que, no novo contexto de projeção espanhola nas 

Américas, se denominou hispanofonía. Del Valle define o uso desse termo em 

relação a essa comunidade projetada sobre a base de uma língua comum, 

também imaginada (cf. ibid.). Essa língua teria, portanto, um potencial de 

união, "formando un vínculo afectivo, a todos aquellos que se sienten en 

posesión de la misma y que comparten un sentimiento de lealtad hacia ella" 

(ibid.). O autor conclui que a LE seria, assim, um "sistema de ideias", uma 

instância de materialização de uma ordem coletiva na qual a Espanha 

desempenha um papel central (cf. id., p. 37-38).  

Aproveitando-se das perspectivas vantajosas que se projetavam, setores 

empresariais e governamentais espanhóis e determinados setores 

empresariais, governamentais e culturais latino-americanos mobilizaram as 

instituições responsáveis pela gestão da língua para promover a hipanofonía 

como ideia de unidade, de "comunidad hispanohablante que la consolidara 

como mercado donde la presencia del capital español fuera percibida como 

natural y legítima" (id., p. 39), ou seja, forjando a "invisibilidade" de seus 

agentes. 

Analisando os esforços empreendidos pelas instituições envolvidas para 

difundir e assegurar a ideia de hispanofonía, Del Valle aponta que essa nova 

imagem da LE se constitui por quatro propriedades. Três delas são designadas 

pelo pesquisador como ideias de: concordia, universalismo e rentabilidad.  

A primeira ideia se concentra na caracterização da LE como "lengua de 

encuentro, como instrumento de comunicación que posibilita un diálogo y una 

convivencia armónica propios, aparentemente, de una patria común" (id., p. 

41). Ponte, ao analisar as características envolvidas nessa ideologia, explica 

que 
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Dentro da hispanofonía, o apagamento da violência inerente à 
conquista e à colonização é fundamental. Essa violência 
apagada dá lugar a um elo entre os povos que deve se traduzir 
em irmandade (hispanidad) e se situa em um sentimento de 
pertencimento a algo maior. Maior e comum: este é o lugar 
ocupado pela língua espanhola. (2013, p. 34) 

 

Também nessa direção, a segunda ideia aponta o caráter global da LE 

não só pela presença em muitos países, mas por sua capacidade de expansão. 

Essa capacidade está marcada discursivamente também pela imprensa que 

nesses anos cumpria seu papel de difusora da hispanofonía, produzindo 

manchetes bastante impactantes133.  

A terceira ideia se refere à língua como um recurso econômico. Del Valle 

resume essa ideia no objetivo de identificar e enumerar o potencial rentável do 

espanhol:  
como producto anhelado por extranjeros ansiosos de 
aprenderlo y con ello incrementar su capital cultural; como 
instrumento publicitario, como imagen de marca que hace un 
producto más apetecible; y como basamento de la 
hispanofonía que naturaliza y legitima las inversiones e 
intervenciones españolas en las Américas. (id., p. 43)   

 

A quarta propriedade se trata de uma certa rejeição às premissas do 

nacionalismo linguístico. Para explicar essa rejeição, Del Valle discute a própria 

noção de nação em torno de parâmetros territoriais, étnicos, cívicos, culturais e 

os de uma língua comum – que vinham sendo alvo de tensões em vários 

setores. No caso da língua comum, para afastar a ideia de uma 

representação/identificação simbólica em torno da nação, se investiu na 

separação conceitual entre língua e cultura. O pesquisador conclui que esse 

movimento resultou num redirecionamento para outra ideologia linguística: a do 

panhispanismo – que já existia no final do século XIX e que foi retomada com o 

objetivo de liberar o espanhol de suas "ataduras culturales y nacionales para 

que se convierta en lengua panhispánica" (id. p. 50) e para que pudesse 

romper com "las fronteiras físicas que delimitan un territorio nacional 

específico" (ibid.) e assumir "un carácter expansivo e internacional" (ibid.).     

                                                           
133 Como podemos ver em algumas das manchetes de artigos do jornal El País, publicadas 
entre 2000 e 2004, e selecionadas por Del Valle e Villa (2005), para discutir sobre a promoção 
do espanhol no Brasil: BRASIL DECIDE SIQUIERE HABLAR ESPAÑOL (18/6/2000), "SI 
BRASIL TUVIERA MAESTROS, EL ESPAÑOL SERÍA LENGUA OBLIGATORIA" (20/8/2000), 
CERVANTES VIVE EN LAS AULAS BRASILEÑAS (28/6/2004), entre outras.  
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Com essas reflexões, Del Valle expõe como as ações dessa instância 

tutelar espanhola instalam uma noção de pátria como lugar de comunidade (de 

encontro, universal) na própria LE.  

Na discussão sobre o vínculo língua-mercado plasmado nesse processo, 

Del Valle e Gabriel-Stheeman (2004) analisam como a LE é projetada, então, 

na era da globalização econômica, sendo investida de "valor de mercado". Eles 

concluem que o reforço na ideologia da língua como lugar de encontro (de 

diferentes comunidades como, por exemplo, a chamada "latina" nos Estados 

Unidos) garantiria uma certa hegemonia que apresenta a LE como  
"herramienta de cohesión" que mantiene unida a la comunidad 
hispánica y que, como tal, le ofrece la posibilidad de 
adentrarse, con señas de identidad propias, por los senderos 
de la modernidad y de acceder así a las riquezas de un mundo 
globalizado. (...) el valor simbólico del español como seña de 
identidad hispánica, como patrimonio cultural, se traduce en 
valor económico en la medida en que al asegurarse la lealtad 
de los hispanos a esta comunidad se consolida un mercado y 
se legitima la preponderancia en el mismo de ciertos agentes 
económicos frente a otros. (id., p. 262) 

 

Essa "herramienta de cohesión", forjada ideologicamente através da 

planificação do corpus e do status da LE, alcançou a denominação de uma 

variedade dita "neutra" nos instrumentos linguísticos manipulados pelas 

instâncias tutelares: o "español general". Na pesquisa desenvolvida por Ponte, 

em que trata das características de tal manipulação e sua inserção como ação 

de uma política linguística da LE no Brasil, observa que a marca ideológica 

vinculada a essa variedade é projetada como forma de elevá-la "às mais altas 

aspirações do mundo globalizado: comunicação e igualdade" (2013, p. 20). 

Forjada e plasmada através de diferentes instrumentos linguísticos 

(institucionalizando, portanto, os sentidos), essa LE reverbera tais marcas 

ideológicas e, de nossa perspectiva, acreditamos que elas estejam postas nas 

duas FDs que designamos. Na globalizante, como lugar de aderência – como 

podemos identificar com mais facilidade –, na particularizante, como resposta, 

resistência a esse projeto – e é isso que estamos tentando articular iluminando 

os acontecimentos em torno da LE e do sujeito brasileiro.  
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4.3.3. No contexto globalizado: entre o Estado e o Mercado 

Se, por um lado, nessa nova ordem mundial – no avanço do capitalismo, 

na forma da globalização –, as línguas são tratadas como produtos, com seu 

valor de mercado, revelando estratégias e ideologias (como acabamos de 

apontar), o Estado se mostra diretamente afetado na mediação de forma a 

oficializar – ou "desoficializar", como veremos a seguir – seu papel de 

interventor e gestor. 

Relembremos que as reflexões que levantamos anteriormente nos 

mostram que as ações do governo espanhol, em parceria com as empresas 

transnacionais de capital espanhol, têm características de um funcionamento 

mais corporativista do que político-nacional. Assim, as fronteiras do que 

estamos designando como "contextos", que pareciam mais delimitadas (pelas 

intervenções de caráter certas vezes mais político, ou mais administrativo, ou 

ainda, mais empresariais etc.), se afrouxam com maior nitidez. Levando em 

conta esse jogo de forças, passamos, enfim, para reflexões sobre a lei 

11.161/05 e seus impactos. 
 

4.3.4. A LE no sistema escolar brasileiro 

A lei 11.161 – conhecida como a "lei do espanhol" – foi sancionada em 

2005 pelo, então, presidente Luis Inácio Lula da Silva. Como estabelecido pelo 

Tratado do Mercosul, o ensino do espanhol e do português nos países 

membros em que elas não são línguas oficiais seria uma ação para a 

consolidação do bloco. Na lei se estabeleceu um prazo de 5 anos para que o 

sistema de ensino brasileiro implementasse a oferta obrigatória da LE no 

Ensino Médio e, de acordo com as possibilidades das instituições, também no 

Ensino Fundamental II, ficando, em ambos os níveis, a matrícula facultativa 

para o aluno134.  

Rodrigues (2012) analisa o percurso do espanhol no sistema educativo 

brasileiro, considerando as articulações das políticas linguísticas do Estado e 

os acontecimentos de diversos âmbitos que vão incidindo no processo 

discursivo que se materializa na legislação. A pesquisadora aponta, 

                                                           
134 Como expusemos anteriormente, essa lei foi revogada pela lei 13.415 de 2017, na Reforma 
do Ensino Médio, sancionada sob o governo de Michel Temer.  
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primeiramente que, com base em Daher (2006), a disciplina começou a existir 

na rede oficial de ensino com a aprovação do professor Antenor Nascentes 

para assumir a cátedra de LE, em 1919, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. 

Apesar de indicar um lugar alcançado em determinados âmbitos da educação 

brasileira (mais elitizados), a LE ainda não figurava na legislação que regia o 

currículo escolar daquele período.  

A análise empreendida por Rodrigues busca revelar uma posição 

enunciativa do Estado através de processos discursivos plasmados nos textos 

dos Projetos de Lei (PL) sobre a LE e nas Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e da Lei 11.161/05. A pesquisadora conclui que esse 

processo culmina na "desoficialização do Estado" com relação à 

responsabilidade de oferta das línguas estrangeiras na escola. Entre outras 

questões, Rodrigues destaca que a LDB de 1961 exclui o caráter formativo das 

línguas estrangeiras na escola (ibid., p. 93), enquanto que a LDB de 1996 vai 

textualizando as relações: "educação=trabalho=economia, ensino=mercado" 

(ibid., p. 97), uma vez que, em sua análise, mostra como pela primeira vez uma 

lei nacional da educação identifica, "por meio de procedimentos de sinonímia, 

aluno a cliente e, portanto, alunado a 'clientela'" (destaques da autora) (ibid.). 

Gostaríamos de ressaltar que Rodrigues toma com especial atenção, nos 

textos dos Projetos de Lei, os processos de determinação dos sintagmas que 

designam os territórios objeto de integração como justificações para o ensino 

da LE no Brasil. Em suas conclusões destaca "uma instabilidade à qual veem 

submetidas as relações do Brasil com os países da América do Sul" (ibid., p. 

280), relacionando-a aos projetos políticos e econômicos de cada período e o 

sentido de integração a eles vinculados. Assim, conforme resume, 
(...) o PL de 1958, do governo de Juscelino Kubitschek, 
propunha a equiparação entre o inglês e o espanhol num 
momento em que a política governamental investia numa 
proposta de um "novo" pan-hispanismo; o PL de 1987, do 
senador Fernando Henrique Cardoso, propunha a língua 
espanhola como forma de reforçar os vínculos com a América 
Latina, numa circunstância de retomada da democracia, depois 
dos anos de regime militar, que estabelecia fortes vínculos 
entre algumas nações latino-americanas; já no PL de 1993, do 
presidente Itamar Franco, o espanhol aparece em função de 
uma expansão do território objeto de integração ao espaço 
ibero-americano, num momento em que se consolidam as 
relações entre os países da Comunidade Ibero-americana de 
Nações; finalmente no PL de 2000, do deputado Átila Lira – 
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que se converteu na Lei 11.161 – trazia as referências à 
"importância da língua espanhola no contexto mundial", 
enquanto "segunda língua no contexto internacional", numa 
clara referência aos processos de globalização econômica e ao 
movimento que o país empreende nos primeiros anos do 
século XXI para se inserir nesse modelo (id., p. 280-281).   

 

Nessa linha do tempo que a pesquisadora nos aponta, vemos que a 

integração da América Latina esteve relacionada também ao processo de 

redemocratização no Brasil e faz parte da memória sobre a LE discursivizada 

nos âmbitos jurídico e legislativo – memória que retomaremos mais adiante 

para concluir nossas reflexões. Como adiantamos, esse jogo de forças ressoa 

também nas FDs que designamos, uma vez que elas se apresentam em 

colisão tendo como eixo de confronto, ora os sentidos mais ligados aos 

globalizados, ora os que resistem a eles, no foco do trabalho com os sentidos 

mais localizados. 

Nessa mesma direção, nos cabe apontar que Rodrigues expõe a análise 

que conclui que a Lei 11.161/05 "precisou se deslocar de uma memória 

constituída para abrir espaço para o funcionamento de novos sentidos" (ibid., p. 

108), sentidos mais ligados à integração do modelo da globalização. Assim, 

concordamos com a pesquisadora em que o texto da lei deve ser considerado 

um acontecimento discursivo na medida em que altera as rotinas da memória 

de determinadas discursividades no Brasil. Afirmamos isso porque, a partir de 

2005, a LE ocupa textualmente (nos documentos oficiais) uma posição única – 

a única língua estrangeira designada como de "oferta obrigatória" –, gerando 

novos sentidos para essa língua no ensino formal, e também demandando 

novas tomadas de posição de diferentes instâncias (pedagógicas, 

administrativas, editoriais, acadêmicas, políticas etc.). 
 

4.4. Acontecimentos que produzem efeitos de resistência 

Desde a assinatura do Tratado do Mercosul, em 1991, os ares que 

pairavam sobre a LE já se apresentavam com outras direções – conforme 

vimos, direções que a orientavam a outros sentidos, com outro status. 

Reforçada pelos ares ultramarinos, as ideologias linguísticas ancoradas na 

América e em vias de reatar seus nós – reforçando alguns, investindo em 

outros – já estavam bastante instaladas na relação sujeito brasileiro/língua 
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estrangeira. A LI, como expusemos no capítulo 1, está na base dessa relação 

como uma relação fundante com uma língua estrangeira (SOUSA, 2007) – uma 

relação em que a língua serviria mais como "instrumento de comunicação, no 

mundo globalizado". A LE passou a ser projetada de forma muito semelhante, 

com o mesmo achatamento: globalizada, língua franca, universal, rentável... 

porém, com os atributos de "lugar de encontro", "de concórdia" (DEL VALLE, 

2005, 2007). As instituições que tutelavam tais imagens eram responsáveis 

também por promover a ideologia pan-hispânica contemporânea na difusão da 

LE e seguiam com suas investidas de entrada no mercado das línguas em 

diversos países.  

No contexto brasileiro, essa língua não se apresentava "tão franca assim",  

pois aqueles que, em certa medida, eram "responsáveis" por regular seu 

ensino já se colocavam na contramão de tais achatamentos. Dizemos isso, já 

avançando nas conclusões sobre os desdobramentos da regulação 

empreendida, tanto no âmbito jurídico de implantação da disciplina no contexto 

escolar, como no educacional, que vai desde a formação de professores até a 

produção de material didático. Conforme as investidas dos órgãos espanhóis 

sobre a tutela da LE foram ficando mais evidentes, os sentidos constituídos na 

relação fundante aprendiz/LI começaram a ser convocados também na relação 

com a LE (como verificamos na imagem de sua versão eufórica de mercado de 

2a língua de negócios). 

  Como observa Fanjul (2011), uma série de "respostas" a essa investida 

de caráter tutelar sobre a LE por parte de instituições, associações, 

organizações brasileiras que se viram submetidas a essas ações de gestão  

trazem à tona uma certa tomada de consciência sobre tais intervenções no 

campo da educação. Essas respostas serão apontadas por nós nas próximas 

seções, em que começamos a articular mais fortemente esse movimento de 

eclosão das várias faces do "sujeito da resistência" na relação sujeito 

brasileiro/LE, conforme designamos no Capítulo 3.  
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4.4.1. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio: um ressoar da  
universidade  

Será "un colectivo porteño" a mesma coisa que "una 
guagua habanera"? A que mundo cada um deles 

remete? Que papéis peculiares desempenham 
nessas realidades com necessidades, valores, 

culturas e histórias tão peculiares?  
(BRASIL, 2006, p.136) 

 

A existência de uma lei que estabelece diretrizes para a oferta da LE no 

sistema educativo formal foi um fato que abriu um espaço para que a 

universidade ocupasse um lugar exclusivo na produção de outros documentos 

que orientam as propostas didáticas na escola. É nesse espaço que a 

universidade foi chamada a desempenhar um papel regulador através do 

Estado. Assim, para criar o documento das Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (doravante OCEM), da disciplina de espanhol, se recorreu aos 

pesquisadores que estavam na vanguarda da produção acadêmica sobre a LE 

e seu ensino no Brasil. Em 2006, o documento foi publicado. Nele figuram dois 

capítulos diferentes sobre as línguas estrangeiras: um deles denominado 

Conhecimentos de Língua Estrangeira e o outro Conhecimentos de Espanhol.  

A partir de uma análise da história do espanhol na escola brasileira, 

ressaltamos as conclusões de Almeida (2017) sobre o capítulo dedicado à LE, 

classificando-o como um acontecimento discursivo: 
(...) o objetivo da OCEM para a Língua Espanhola não é 
apenas o de compor e instaurar orientações curriculares 
nacionais para ELE, mas, especialmente, estabelecer o novo 
lugar da Língua Espanhola, assinalado por gestos políticos: o 
Tratado do Mercosul e a sanção da Lei do Espanhol, além do 
gesto de política linguística da OCEM, “que exige uma reflexão 
acerca do lugar que essa língua pode e deve ocupar no 
processo educativo” (BRASIL, 2006, p.128): uma nova maneira 
de conceber essa língua e seu ensino, sinalizada por 
deslocamentos das representações, estereótipos, etc. além das 
abordagens e métodos. (id., p. 64) 

 

De nossa perspectiva, entendemos que a partir daí, o cruzamento dos 

saberes e posicionamentos dos pesquisadores com incidência nas políticas 

linguísticas são textualizados, constituindo uma posição própria para a 

universidade como participante da gestão da LE no Brasil. Além disso, essa 

participação fica chancelada pelo Estado, ou seja, por políticas públicas em 

torno da LE e seu ensino. Para que possamos nos aproximar desse 
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acontecimento discursivo, observemos o sumário do capítulo que trata dos 

Conhecimentos de Espanhol135: 

Introdução 

1 O papel educativo do ensino de Línguas Estrangeiras na escola e o caso 
específico do Espanhol 

2 Algumas especificidades no ensino da Língua Espanhola a estudantes 
brasileiros 

2.1 O que fazer com a heterogeneidade do Espanhol? 

2.1.1 Qual variedade ensinar? 

2.1.2 Qual variedade os alunos devem aprender? 

2.1.3 O que fazer quando a variedade presente no livro didático é diferente 
da empregada pelo professor? 

2.2 Algumas representações do Espanhol para os brasileiros 

2.2.1 Sobre a proximidade/distância entre o Português e o Espanhol 

2.2.2 Sobre os efeitos da proximidade/distância nos processos de 
aprendizagem. O papel da língua materna na aprendizagem da língua 
estrangeira 

2.2.3 Interferências, interlíngua, mesclas... ¿Qué hacemos con el portuñol? 

2.2.4 E a gramática? 

3 Orientações pedagógicas para o ensino de Espanhol: sobre teorias, 
metodologias, materiais didáticos e temas afins 

3.1 Considerações gerais 

3.2 Acerca dos objetivos e conteúdos a serem considerados no ensino do 
Espanhol 

3.2.1 Habilidades, competências, e meios para alcançá-las 

3.3 Métodos e abordagens de ensino 

3.4 Sobre os materiais didáticos 

(destaques nossos) (BRASIL. OCEM, 2006, p. 12) 
 

Essa textualidade que marca o acontecimento discursivo coloca o foco 

em determinados aspectos desenvolvidos pelas pesquisas no Brasil. Os 

aspectos de trabalho com a LE, tanto no que se refere aos estudos 

comparativos com o português do Brasil, quanto ao seu ensino no contexto de 

aprendizagem do brasileiro, formam um eixo central no texto. A marca 

característica do DP sobre a LE que analisamos no enunciar (quase que 

obrigatoriamente) "a existência das variedades da LE" aparece textualizada 

nessas diretrizes. Ainda que diversos processos políticos e econômicos de 
                                                           

135 Não podemos fazer uma análise do texto completo das OCEM - Conhecimentos de 
espanhol, pois isso constituiria outro trabalho, com outros objetivos - os quais acreditamos já 
terem sido bastante explorado em diversas pesquisas. Trazemos apenas a textualidade do 
sumário como uma representação da orientação de direção temática e argumentativa que seu 
texto apresenta.  
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escala mundial, regional e também de âmbito nacional tenham impulsionado de 

diferentes formas a elaboração desse texto (como a entrada do Brasil no 

Mercosul, a presença das empresas espanholas no Brasil e a consequente 

relação da LE com as exigências da performance nas línguas do "mundo 

empresarial" entre outros), eles não se apresentam como discussões centrais 

sobre a LE – ou seja, não há, por exemplo, um item que convoque "a 

importância do espanhol no mundo globalizado". 

Como Almeida, e a partir de Foucault136, estamos entendendo a "singular 

existência" desse acontecimento discursivo na medida em que ele "vem à tona 

no que se diz e em nenhuma outra parte". Nessa direção, acrescentamos as 

considerações de Foucault que explica que um enunciado, para que seja 

analisado discursivamente, deve ser depreendido de uma materialidade 

linguística, na superfície de um texto. Assim, quando o analista toma uma 

palavra, um texto ou uma expressão, que exerce uma função enunciativa, 

investiga em que medida essa materialidade pode ser repetível, ao mesmo 

tempo em que 
aparece com um status, entra em redes, se coloca em campos 
de utilização, se oferece a transferências e a modificações 
possíveis, se integra em operações e em estratégias onde sua 
identidade se mantém ou se apaga. Assim, o enunciado 
circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de 
um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das 
contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de 
rivalidade (FOUCAULT, 1997 [1969], p. 121). 

 

Entre vários aspectos relevantes, as OCEM de LE são um marco que 

fortalece uma concepção de língua e seu ensino, a partir do discurso científico-

acadêmico, na abordagem da LE na escola regular no Brasil. Em outras 

palavras, essa concepção se torna parte constitutiva do DP sobre a LE que 

estamos analisando, conforme as marcas que detectamos no jogo de forças 

analisado. Esse discurso, chancelado pelo Ministério da Educação, passa a 

fazer parte do âmbito da política linguística como uma espécie de ramificação 

do discurso jurídico – um desdobramento (ou consequência) da lei 11.161/05.  

Levando em conta as reflexões que desenvolvemos, entendemos que a 

universidade também desempenha uma função de cunho tutelar de gestão 

                                                           
136 Referência que já utilizamos no começo das reflexões deste capítulo (FOUCAULT, 1997 
[1969], p. 31). 
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sobre as línguas através de seu papel na formação de professores e de sua 

participação na gestão das políticas públicas de ensino. 
 

4.4.2. Plano Nacional do Livro Didático 

 Com a entrada da LE na grade curricular da escola outro desdobramento 

surgiu como um acontecimento que impactou diretamente na produção de 

livros didáticos: a entrada da LE como disciplina escolar no Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD)137. Essa iniciativa de política pública de aquisição de 

livros didáticos, paradidáticos, dicionários e materiais de apoio pedagógico para 

a escola pública está sendo implantada e desenvolvida desde 1985. Em 1996, 

alcançou sua segunda fase, e a partir de então se estabeleceu um sistema de 

avaliação trienal de obras que conta com uma equipe de avaliadores das 

universidades públicas em parceria com o Ministério da Educação. A seleção 

se orienta pela publicação de um edital em que se descrevem os critérios de 

avaliação. Em 2003, o programa estendeu sua assistência ao Ensino Médio. 

Em vista da publicação do edital de 2009, editoras e autores de LD de LE 

começaram a produzir, ou ajustar, suas coleções destinadas ao Ensino Médio 

de acordo com as exigências do edital com a finalidade de submetê-las à 

avaliação, uma vez que a seleção de uma obra no PNLD representa uma 

venda incomparavelmente mais vantajosa do que a venda para a rede privada 

de ensino – principal consumidora desses livros até o momento138. Isso porque, 

com a lei 11.161/05, todas as escolas de ensino médio do país teriam a 

obrigatoriedade de ofertar a disciplina. Ainda que a oferta da disciplina não 

tenha ocorrido conforme as expectativas de vários dos participantes do 

processo (professores e alunos, sobretudo), essa, e as seguintes avaliações – 

até o momento atual – ocorreram, e as escolas receberam as opções de 

escolha. Entre as coleções aprovadas, os professores de cada uma das 

escolas podiam escolher qual obra se adequava ao seu contexto de ensino de 

LE – o que também não ocorreu como se esperava: em algumas escolas os 

                                                           
137 Há informações bastante detalhadas sobre o PNLD na página do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/> 
138 Para que tenhamos uma ideia do número de livros do aluno adquiridos pelo programa, na 
primeira avaliação, deixamos aqui o número de compras das 3 obras de LE que foram aceitas: 
Síntesis, 9.417.203 exemplares; Enlaces, 2.981.827, e El arte de leer - Español 1.584.117 
exemplares (FNDE, 2013). 



   202 
 

livros chegavam sem que tivesse havido consulta aos professores, em outras 

chegavam, mas não havia professores de LE, em outras, ainda, eles apenas 

não chegavam.   

Em que pese toda a crítica ao processo de seleção, avaliação e 

implementação da LE na escola, nas reflexões que apresentamos estamos 

querendo chamar atenção, uma vez mais, para o fato de a universidade e o 

Estado chancelarem um instrumento linguístico que ganha a abrangência do 

Programa que distribui os materiais didáticos pelo Brasil139. Lembrando que o 

critério mais relevante de seleção dos LDs é que eles estejam em 

conformidade com as legislações e diretrizes oficiais do Estado brasileiro, a 

institucionalização dos processos faz com que os sentidos sigam ganhando 

forças. 

Diante de todos esses acontecimentos que expusemos anteriormente 

acreditamos poder ter levantado pontos fundamentais que relacionamos com o 

papel desempenhado pela universidade e as formas que ela pode incidir nos 

sentidos convocados através do DP sobre a LE.  

As orientações planificadas através de políticas linguísticas brasileiras 

como as que acabamos de citar, parecem trabalhar na contramão de efeitos 

bastante ligados aos que os aprendizes vêm sendo submetidos com relação à 

LI. Parece-nos que, como observamos no sumário das OCEM, a universidade 

se posiciona na tentativa de barrar, por exemplo, a homogeneização da LE e, 

portanto, sustenta uma concepção de língua diferente daquela que a 

determinaria como "língua franca". De nossa perspectiva esse efeito pareceria 

dar força à FD particularizante. 
 

4.4.3. Uma resposta mais direta 

De fato, essas "respostas" estavam sendo elaboradas mais 

especificamente no que se referia a uma forma de resistência a certos 

processos de achatamentos da LE no ensino-aprendizagem – algo que no 

âmbito científico-acadêmico já estava bastante "desmascarado". No próprio 

texto do sumário das OCEM de espanhol há marcas que indicam que antes de 
                                                           

139 Vale ressaltar que, ainda que as críticas aos procedimentos e resultados das avaliações 
sejam pertinentes aos temas que abordamos - e por isso decidimos registrar esta nota –, não 
será possível abordá-las pois elas não fazem parte dos objetivos e do desenvolvimento desta 
pesquisa.  
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qualquer diretriz se estabelece a necessidade de uma consciência da cena 

escolar140 que caracteriza o sistema educativo brasileiro – sobre a qual a 

academia brasileira, sobretudo, tinha dado significativos avanços. 

Uma situação, porém, mobilizaria os professores de LE a se colocarem 

como participantes da elaboração de respostas mais diretas contra a tutela 

espanhola que, conforme estamos argumentando, fortaleceria ainda mais a 

produção de sentidos vinculados à FD particularizante no jogo de forças próprio 

do DP que analisamos. Esse acontecimento foi disparado, então, em 4 de 

agosto de 2009, quando a imprensa brasileira noticiou a assinatura de uma 

parceria com o Instituto Cervantes para que esse elaborasse cursos à distância 

com a finalidade de colocar em marcha a implementação da LE nas escolas de 

Ensino Médio, prevista pela lei 11.161/05.     

Imediatamente as diretorias das associações de professores de espanhol 

mais ativas de diferentes estados brasileiros elaboraram as primeiras 

respostas, manifestando-se em cartas abertas dirigidas ao Ministério da 

Educação. Vários professores, principalmente, universitários (muitos deles 

envolvidos na elaboração das OCEM e no processo de regulamentação e 

avaliação do PNLD) começaram a se articular por meio de correios eletrônicos 

– o que culminou na criação de uma lista de discussão online (Eledobrasil) e o 

blog de textos sobre a LE (Espanhol do Brasil)141. Esse grupo chegou a 

organizar uma comissão nacional para mediar uma comunicação mais efetiva 

com o Ministério (que atuou depois, por mais de um ano, como Copesbra - 

Comissão Permanente de Acompanhamento da Implantação do Espanhol no 

Sistema Educativo Brasileiro). Destacamos também que as associações do Rio 

de Janeiro e de São Paulo elaboraram um manifesto assinado por mais de 400 

professores em apenas 5 dias. Nesse texto se destacavam algumas ações de 

regulamentação da disciplina de Língua Espanhola empreendida pelos 

governos de alguns estados e o risco de que a parceria anunciada com o 

Instituto Cervantes reduzisse tal objetivo, transformando a implantação do 

espanhol "em um pacote informático elaborado fora do sistema educativo" 
                                                           

140 Conforme vimos nas reflexões sobre o discurso pedagógico no capítulo 1, essa cena se 
refere ao conjunto composto por quem / ensina / o quê / para quem / onde (ORLANDI, 2001a). 
141 Estamos recuperando o histórico desse acontecimento nas reflexões desenvolvidas por 
Fanjul (2016) que analisa o surgimento desses espaços e o que se depreende de seus 
processos de designação de acordo com as características do espaço profissional do espanhol 
no Brasil. 



   204 
 

(APEESP e APEERJ, 2009, s. n. apud FANJUL, 2016, p. 60). Exigia-se do 

Ministério a divulgação do documento assinado com a instituição espanhola e 

que se abrisse diálogo com a comissão que mencionamos (cf. FANJUL, 2016). 

Essa "resposta mais efetiva" do professorado de espanhol, em especial, 

dos setores universitários, contra as investidas espanholas ocorreu, de fato, 

apenas quando o anúncio da parceria veio à tona, demonstrando que a 

ameaça ao seu lugar, junto ao governo brasileiro, se tornava cada vez mais 

real. A voz dada aos setores universitários do espanhol no Brasil se mostrava 

como a possibilidade de intervir nos textos de regulamentação e diretrizes de 

ensino.  

Essa resposta nos lança para um caminho de investigação um pouco 

mais detalhado sobre o funcionamento da universidade que aponta como se foi 

construindo, em determinados âmbitos, um perfil dessa resistência142.  
 

4.5. A universidade brasileira e o seu lugar na construção da resistência: 
um recorte de sua história 

Na memória coletiva, social – como vimos a partir de Achard (1999), 

Pêcheux (1999) e Payer (2006) –, que tentaremos fazer emergir a partir da 

designação de como alguns acontecimentos estão postos nas "dobras da 

memória" (cf. PAYER; CELADA, 2011), estamos dando visibilidade ao modo 

como a academia, colocada como participante da gestão da LE, chancelada 

por políticas do Estado brasileiro, vendo-se ameaçada pelas forças da tutela 

espanhola sobre a LE, se recobre pelos sentidos da resistência próprios de sua 

história. Estamos, assim, nos aprofundando nas materialidades históricas que 

podem potencializar que os efeitos de sentido da resistência se instalem na FD 

particularizante, potencializando também sua dominância nos sentidos na 

relação sujeito brasileiro/LE. 

Entendemos que esse lugar de construção do sujeito da resistência se dá 

não somente na forma como os participantes ligados ao âmbito universitário 

protagonizaram (e protagonizam) um papel decisivo com relação à LE, mas 

também, com sua própria história de desenvolvimento como instituição. 

Portanto, vemos a necessidade de apontar alguns aspectos relevantes da 
                                                           

142 Sobre as políticas públicas e o processo de implantação de LE nas escolas brasileiras ver 
González (2009, 2010) e Menezes e Cruz (2016). 



   205 
 

história da universidade no Brasil, com especial interesse sobre a região 

sudeste, no período que antecede a ditadura militar, no período da ditadura e 

no da pós-redemocratização, chegando até meados dos anos 2010.  

Na mesma direção que discute Cruz (2016), entendemos que a 

universidade brasileira é um espaço atravessado por diferentes momentos 

responsáveis por tensões que trazem uma certa complexidade ao seu 

funcionamento, assim como aos objetos de conhecimento por ela delineados. É 

importante dizer que, no que se refere à LE, o pesquisador considera a 

existência de um "espaço disciplinar do espanhol no Brasil" constituído a partir do 

conjunto de instituições e agentes universitários ligados às instituições de ensino-

pesquisa-extensão brasileiras. A partir dessa concepção, a LE pode ser pensada 

na perspectiva de um recorte científico-acadêmico que leva consigo uma 

complexificação do espaço universitário que "responde a fatores sociais, políticos, 

econômicos e acadêmico-científicos"(id., 86). Para entender o funcionamento dos 

componentes desse espaço, vejamos, brevemente, alguns dos desdobramentos 

de sua história. 

No que se refere ao papel na sociedade, desde sua criação no Brasil, a 

universidade enfrenta embates relativos ao seu caráter científico e acadêmico, 

ao mesmo tempo em que é responsável pela formação de profissionais 

capacitados para o mercado de trabalho e para a carreira do magistério. Sua 

história com relação à formação de docentes é por vezes criticada por valorizar 

aspectos teóricos em detrimento aos práticos e, assim, apresentar um 

funcionamento que conduz a uma concepção de docência muito mais ligada 

aos saberes teóricos do que aos práticos. Embora diversas universidades 

públicas e privadas "estiveram à frente do processo de universitarização do 

magistério, mediante o oferecimento dos cursos especiais, após a aprovação da 

LDB/1996" (id. 62), o histórico da universidade, que desloca a formação de 

professores não somente no currículo, mas também nos limites físicos de 

departamentos e saberes específicos voltados à docência – compartimentando 

e separando conhecimentos –, expõe certas fragilidades que frequentemente 

são atacadas para culpabilizar a formação docente como a responsável pelo 

"fracasso escolar".  

Retomando o histórico de criação da universidade no Brasil no que 

concerne a sua política de formação de professores, vejamos o exemplo da 
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criação da Universidade de São Paulo (1934) e do projeto da Universidade do 

Distrito Federal (1934). Segundo Candau (1987), esses projetos tinham uma 

proposta integradora de formação docente e seriam responsáveis pela 
formação dos professores para nível secundário – no caso da USP, a partir da 

incorporação do Instituto Caetano de Campos. No entanto, a força do Estado Novo 

transformou o projeto dessa instituição, e o da UDF não chegou a sair do papel. 

Assim, na USP foi criada uma seção na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

que ficaria a cargo da formação para o magistério. Esse modelo, que desvincula a 

licenciatura do curso de pedagogia, acarretou uma formação de professores 

secundários mais ligada aos saberes teóricos que práticos, deixando em segundo 

plano os aspectos didático-pedagógicos da formação. 

Lado a lado com as transformações da sociedade brasileira a 

universidade passou por períodos de instabilidade e mudanças. Salientemos, 

pois, aquelas que parecem ter mais aderência às articulações que estamos 

desenvolvendo em nossa pesquisa. Primeiramente, destacamos, a partir de 

Martins (1988), o cenário que fez emergir o “novo ensino superior privado” no país 

como consequência da política econômica, educacional e social aplicada pelo 

regime da Ditadura Militar (1964-1985). Após o golpe de 1964 que derrubou o 

governo de João Goulart, iniciou-se um projeto de país que, no que concerne à 

educação, teve como primeiras ações, a despolitização do campo acadêmico e 

forte controle sobre a autonomia universitária, para então fortalecer a produção de 

uma política educacional aberta aos interesses privados.  

As ações de despolitização do campo acadêmico foram claramente 

declaradas em forma de pronunciamentos e legislações que tinham o objetivo de 

cercear o movimento estudantil, impedindo qualquer tipo de manifestação política 

nas universidades, controlando as atividades dos estudantes que não poderiam 

mais decidir sobre seus representantes nas instâncias da universidade, 

destituindo, assim, a autonomia da representação estudantil. A coerção exercida 

pelo regime fez com que os estudantes agissem na clandestinidade, 

convocando reuniões e atividades de resistência ao cerco. Tal resistência foi 

respondida com mais repressão através do Decreto no. 477 (de 26 de fevereiro 

de 1969). Nesse decreto se definiam "infrações disciplinares praticadas não 

apenas por estudantes, mas também por professores e funcionários" (id., p. 19-

20). Assim, o regime autoritário interveio em diversos estabelecimentos de ensino, 

aplicando suas diretrizes, "demitindo, cassando e coagindo docentes, 
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desarticulando naquele momento possíveis focos de oposição à política que 

procuraria imprimir ao campo educacional" (id., p. 20).  

No mesmo cenário de repressão, se colocava em prática a reestruturação do 

ensino superior que nesse momento tinha uma especial demanda de vagas visto 

que havia um aumento significativo de estudantes que terminavam o ensino médio 

e não conseguiam vaga nas universidades existentes143. As discussões sobre a 

expansão do ensino superior já vinham sendo feitas, inclusive por uma pressão 

dos estudantes e com sua participação, como também de docentes dessas 

instituições. No entanto, a despolitização do campo acadêmico via repressão 

violenta feita pelo regime ditatorial e a consequente perda da autonomia política-

ideológica da universidade reconduziram sua discussão. O regime encomendou 

relatórios e organizou grupos de trabalho que trataram da questão dos 

"excedentes" conforme a direção política e econômica que dava ao país. Isso 

significa que a Reforma Universitária de 1968 se pautou numa visão 

instrumentalista sobre a educação em que ela era tratada como "um 'instrumento 

de aceleração do desenvolvimento', um 'instrumento de progresso social', 

devendo, neste sentido, adaptar os cursos e os currículos às imposições do 

desenvolvimento nacional'" (id., p. 28-29)144. Além disso, o argumento do aumento 

dos excedentes aparecia repetidamente nos relatórios e foi pautando uma série de 

medidas para "racionalizar" a entrada e a passagem pela universidade com o 

menor custo possível para a instituição. A Reforma refletiu o projeto do regime 

ditatorial em investimentos na infra-estrutura e a descapitalização na educação, 

abrindo um flanco para a iniciativa privada. Ainda segundo Martins 
(...) várias medidas financeiras, econômicas, cambiais e 
salariais, por ele [Estado] patrocinadas, procuravam criar 
condições propícias para o fortalecimento da grande empresa 
privada, seja em sua vertente nacional ou estrangeira. Desta 
forma, a privatização do ensino superior, que iria ganhar claros 
contornos logo em seguida, colocava-se compatível com a 
lógica do regime implantado (ibid.). 

 

A despolitização do campo acadêmico impossibilitava qualquer 

movimento de luta de estudantes e docentes contra a privatização do ensino 

superior, que se acentuou na década de 1970.  

                                                           
143 Martins menciona esse aumento dando os seguintes números: no ano de 1960, havia 
28.728 excedentes - estudantes que não tinham vaga no ensino superior - e que, em 1969, 
esse número chegava a 161.527 (id., p. 21-22). 
144 Martins retira as expressões que definem a educação do Relatório Meira Matos de 1969. 
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Entendemos que esses acontecimentos foram interditando e fragilizando 

as instituições e os movimentos de coletivos tanto ligados à educação (como 

os de professores e de estudantes), assim como os de outros âmbitos da 

sociedade brasileira que, na década de 1950, por ocasião da discussão da Lei 

de Diretrizes e Bases, vinham se fortalecendo. 

A partir da análise que Santos (2004) faz da universidade do século XXI, 

apontando três crises – a de hegemonia, a de legitimidade e a institucional –, 

nos chamam a atenção as reflexões que faz especialmente sobre a última no 

que se refere a sua relação com a ditadura (pois essa temática é a que tem 

uma alta e peculiar incidência no DP sobre a LE, conforme analisamos). Para 

Santos, em países que viveram uma ditadura entre 1970-2000, 
a indução da crise institucional teve duas razões: a de reduzir a 
autonomia da universidade até ao patamar necessário à 
eliminação da produção e divulgação livre de conhecimento 
crítico; e a de pôr a universidade ao serviço de projectos 
modernizadores, autoritários, abrindo ao setor privado a 
produção do bem público da universidade e obrigando a 
universidade pública a competir em condições de concorrência 
desleal no emergente mercado de serviços universitários. (id. 
p.14)145 

 

Martins (2000) faz um estudo sobre o panorama do ensino superior nos 

anos 1990 e constata que nessa década as instituições privadas de ensino 

superior se consolidaram e que a diversidade das instituições existentes 

desenhava um ensino superior com uma pluralidade de funções com relação à 

formação acadêmico-profissional muito peculiar. Para ele, a Constituição de 

1988 trouxe às universidades avanços importantes com relação à autonomia 

universitária e à estrutura da universidade pautada no tripé ensino-pesquisa-

extensão. No entanto, Santos (2004) salienta que nos países que, nesse 

período, passaram da ditadura à democracia, se forjou a eliminação do controle 

político da autonomia em nome da valorização da criação de um mercado de 

serviços universitários. Assim, "a afirmação da autonomia das universidades foi 

de par com a privatização do ensino superior e o aprofundamento da crise 

financeira das universidades públicas" (id., p. 14). 

A reorganização do campo educacional diante da liberdade democrática 

que havia emergido no país após o fim da ditadura, fez com que se começasse 
                                                           

145 O pesquisador adverte que é discutível até que ponto a ditadura militar afetou a autonomia 
universitária no Brasil quando comparado com esse mesmo fenômeno no Chile ou Argentina. 



   209 
 

a delinear uma proposta de Lei de Diretrizes e Bases da Educação alinhada 

com os novos movimentos sociais e políticos do Brasil. Porém, o cenário 

político e econômico apontava um funcionamento neoliberal já no começo dos 

anos 1990 – como mencionamos anteriormente. As propostas para essa lei 

sofreram modificações e ela só pode ser promulgada em 1996, muito distinta 

da proposta original, estando em consonância com as principais prescrições dos 

organismos internacionais, adequando, por meio de reformas educativas, a 

educação ao lugar que o país ocupava nos processos de mundialização do campo 

econômico global (cf. CRUZ, 2016) . 

O discurso produzido na universidade encontra aderência aos sentidos de 

resistência ao projeto neoliberal que a coloca em xeque de acordo com a forma 

como é concebida não apenas no Brasil. Santos (2004), ao analisar a 

transnacionalização das universidades a partir dos anos 1990, denuncia uma 

lógica "exclusivamente mercantil" (id., p. 18). Suas argumentações vão no 

sentido de demonstrar que tanto o desinvestimento do Estado na universidade 

pública quanto a globalização mercantil da universidade (posta em jogo nos 

processos de transnacionalização dessas instituições) são dois pilares de um 

projeto global com fins de mudar radicalmente "o modo como o bem público da 

universidade tem sido produzido" (ibid.), para transformá-lo num "vasto campo 

de valorização do capitalismo educacional" (ibid.). 

O cenário pós-redemocratização alimenta a força de resistência das 

universidades públicas que, de acordo com Martins (2000), "ocupam posição 

fundamental no interior do campo acadêmico nacional e papel estratégico no 

processo de desenvolvimento do país" (id., p. 44)146. 

Vimos, portanto, que, no âmbito do ensino superior, de meados dos anos 

1930 até os anos 2000, houve mudanças significativas que alteraram a 

configuração de seu funcionamento. Entendemos que as mudanças sofridas se 

devem, fundamentalmente a dois conjuntos de fatores: um conjunto de ordem 

                                                           
146 Essa conclusão está baseada em dados do Exame Nacional de Cursos, das avaliações dos 
Programas de Pós-Graduação feitas pela Capes e por "sua [das universidades públicas] 
contribuição para a construção da identidade nacional" (ibid.). Entendemos seu alto 
desempenho como forma de resistência uma vez que nesse mesmo estudo feito por Martins, 
se constata uma proliferação de instituições privadas de ensino superior - designadas como 
"isoladas" –, que surgiram a partir dos anos 70, avaliadas como deficientes e que tem como 
tendência estar voltadas "apenas para atividades de ensino e a prática de pesquisa ser mais 
uma exceção que uma experiência habitual" (ibid.).  
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econômica – representado pela gestão neoliberal e outro, decorrente deste, de 

ordem política – que foi legislando a abertura da universidade para a iniciativa 

privada. Esses dois conjuntos de fatores alimentaram diferenças constitutivas 

entre as instituições de ensino superior. As universidades públicas, sobretudo, 

carregam uma memória 
que lhes permite se colocarem na linha de frente das lutas que 
se mostram, mais do que internas ao campo da educação, 
voltadas à defesa da autonomia dos campos de produção 
cultural diante da força da lógica do mercado, cada vez mais 
presente em campos historicamente constituídos por outras 
lógicas. (CRUZ, 2016, p. 80-81)    

 

4.6. Dos confrontos empreendidos e daqueles silenciados: um 
(re)significar na resistência 

O que foi censurado não desaparece de todo. 
Ficam seus vestígios, de discurso em suspenso, 

in-significados e que demandam, na relação com o 
saber discursivo, com a memória do dizer, uma 

relação equívoca com as margens dos sentidos, 
suas fronteiras, seus des-limites. 

Eni Orlandi (1999, p. 67) 
 

Nessa passagem pelos acontecimentos que entendemos como 

constitutivos da relação brasileiro/LE, pela história da universidade no Brasil e 

de como ela foi construindo certos lugares de resistência, vinculados a seu 

papel na gestão das políticas linguísticas – ameaçado por diferentes agentes –, 

fomos dando visibilidade às marcas históricas que compõem os sentidos 

condensados nas FDs no interior do DP sobre a LE.   

Nesse percurso, trouxemos à tona diferentes embates instalados na 

memória do brasileiro que, ao significar determinados sentidos, vai se 

mostrando mais convocado a uns do que a outros, vai deslizando, se 

deslocando, mostrando, assim, que a inscrição do sujeito numa língua é um 

processo de identificação, que encontra sentidos embutidos em pontos 

específicos das séries que se instalam na memória – no que Payer e Celada 

chamam de "lugar de memória"147. As autoras consideram que quando tais 

elementos se apresentam, eles se configuram "como traços de memória da 

língua apagada que retornam, traços de memória presentes na estrutura da 

língua: na memória sonora, na memória sintática, semântica, entonacional" 

                                                           
147 De acordo com a remissão que essas autoras fazem ao conceito de P. Nora (2011, p. 72).  
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(destaques das autoras) (2011, p. 72). Como "língua apagada", as autoras se 

referiam às línguas dos imigrantes, pois essa era a cena enunciativa que 

analisavam. Quando expandem sua análise para o contexto de ensino-

aprendizagem de LE como língua estrangeira no Brasil – discutindo sobre o 

"lugar de memória" que essa língua toca em relação à língua nacional e à 

língua materna (tratando-as não como línguas distintas, mas como dimensões 

distintas da língua), as autoras concluem que 
a relação (re)posta em jogo nos processos de 
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira é a relação 
sujeito/linguagem, habitada babelicamente por todas as línguas 
com as quais esse sujeito travou justamente relação. Por isso, 
no encontro ou no confronto que significa aprender uma língua 
estrangeira, esta pode convocar diferentes posições 
discursivas relativas às formas como esse sujeito foi 
interpelado ou, simplesmente, afetado pelas diversas línguas 
que, como dimensões, exploraram e trabalharam sua relação 
com a linguagem. (id., p. 91) 

 

Se por um lado, detectamos que se convoca uma relação com a 

dimensão mais pragmática vinculada à determinados sentidos embutidos nas 

línguas – na forma como significam no espaço de enunciação dos sujeitos –, 

por outro lado, vimos o significar de dimensões que mostram a resistência a 

essa interpelação, no que estamos chamando de "sujeito da resistência". 

Neste passo que queremos dar em nossa pesquisa estamos motivados 

por essa relação de dimensão de funcionamento das línguas e das 

subjetividades que por elas se constituem para mergulharmos nas reflexões 

que vimos apontando sobre o fato de haver encontrado em nosso corpus e no 

cotejamento com outros materiais produzidos no Brasil uma regularidade na 

recorrência da temática das ditaduras na América Latina. Apesar de ser uma 

temática recorrente, destacamos o fato de que, em grande parte das vezes, 

não havia uma referência concreta a ela na canção proposta. No entanto, os 

textos ou atividades que antecediam sua apresentação, ou o trabalho de 

compreensão feito após sua escuta orientavam os sentidos na direção dessa 

temática. Ao longo da análise fomos indicando que estávamos entendendo 

essa característica do DP sobre a LE como uma espécie de sintoma, de uma 

falta que a interdição ao dizer provocou na orientação dos sentidos.  

Queremos, enfim, analisar esse sintoma no interior do DP sobre a LE da 

mesma forma que Orlandi estabelece a necessária perspectiva de uma análise 
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em que possamos "discernir traços do trabalho do silêncio" (2007, p. 42). 

Conforme aponta a pesquisadora em seus estudos, a censura é um 

silenciamento (uma forma de "pôr em silêncio") que limita o sujeito no percurso 

de sentidos e "mostra ao mesmo tempo a força corrosiva do silêncio que faz 

significar em outros lugares o que não 'vinga' em um lugar determinado" (id., p. 

13). A autora acrescenta, ainda, que "o sentido não para; ele muda de 

caminho" (ibid.). O sintoma da falta como efeito de algo que foi interditado e 

que reaparece em outro lugar para, enfim, poder significar, é um exemplo do 

que Orlandi aponta sobre a dimensão não interpretável do silêncio. Para ela 

compreender o silêncio não é "atribuir-lhe um sentido metafórico em sua 

relação com o dizer (traduzir o dizer em palavras), mas conhecer os processos 

de significação que ele põe em jogo. Conhecer os seus modos de significar" 

(id., p. 50).  

Para discutir sobre essa interdição como uma forma de de-significação – 

conforme adiantamos na epígrafe desta seção –, Orlandi retoma o que 

Pêcheux (1999) expõe na compreensão do processo de inscrição do 

acontecimento no espaço da memória, observando que, para ele se dá 

duplamente: "a. o acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a 

inscrever-se, e b. o acontecimento que é absorvido na memória como se não 

tivesse ocorrido" (ORLANDI, 1999, p. 60) – processos aos quais também nos 

referimos no capítulo 1 e que vamos ampliar aqui segundo as reflexões da 

pesquisadora. Para ela o caso da censura, em geral, não se encaixa em 

nenhuma das duas possibilidades, mas sim "é uma nuance entre elas: é como 

se não tivesse ocorrido (b), não porque foi absorvido mas, ao contrário, 

justamente porque escapa à inscrição na memória (a)" (ibid.). Nessas reflexões 

a autora toma como exemplo os acontecimentos de "maio de 68"148 que, pela 

interdição e censura da ditadura brasileira, ainda que se apresentassem como 

uma forma de inscrever na memória sentidos possíveis, historicamente viáveis, 

por serem politicamente interditados, se tornam invisíveis, impossíveis (cf. 

ibid.). Assim, o que acontece em "maio de 68" não se configura como uma 

falha na memória, mas sim, pela censura e interdição dos sentidos, revela-se 
                                                           

148 Nome dado ao conjunto de movimentos ocorridos na França contra o conservadorismo que 
acabou mobilizando diferentes grupos a irem às ruas por diferentes causas. Estudantes e 
operários desencadearam ações que ecoavam no mundo, indicando uma mudança de 
comportamento da sociedade.  
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como uma falta. Esse silenciamento impossibilita o surgimento de outros 

sentidos possíveis, já que a exclusão primeira faz com que "não haja um já 

dito, um já significado constituído nessa memória" (id., p. 62). Nas palavras de 

Orlandi, esse processo produz "furos", "buracos na memória" 
que são lugares, não em que o sentido se "cava" mas, o 
contrário, em que o sentido "falta" por interdição. Desaparece. 
Isso acontece porque toda uma região de sentidos, uma 
formação discursiva, é apagada, silenciada, interditada. Não há 
um esquecimento produzido por eles, mas sobre eles. Fica-se 
sem memória. E isto impede que certos sentidos hoje possam 
fazer (outros) sentidos. Uma memória é, ela mesma, condição 
do dizível, esses sentidos não podem ser lidos. (destaques da 
autora) (id., p. 65-66) 

 

Orlandi explica também que os sentidos excluídos, estão "fora da 

memória, como uma sua margem que nos aprisiona nos limites desses 

sentidos" (id., p. 66). E conclui, portanto, que "o que está fora da memória não 

está nem esquecido nem foi trabalhado, metaforizado, transferido. Está in-

significado, de-significado" (ibid.). 

 Acreditamos que, pelos fatos que discutimos nesta tese, tenhamos 

conseguido compreender que os sentidos da resistência estão condensados no 

DP sobre a LE em suas mais variadas representações. No entanto, é 

importante lembrar que em vários casos, tanto no corpus quanto nos LDs, são 

atribuídas ao contexto das ditaduras latino-americanas expressões culturais 

que não parecem tematizar esse contexto, ou que diretamente são anteriores 

ou posteriores, ou então que a ditadura aparece como dado biográfico 

privilegiado dentre muitos outros possíveis. A recorrência da temática das 

ditaduras e o deslizar dos sentidos que fazem com que essa temática 

"apareça" como relacionada a determinados textos e interpretações que, ou 

são, de fato, de outra natureza, ou poderiam ser, revela essa falta. Ela nos 

mostra um "buraco na memória", um ponto da subjetividade do brasileiro a 

mercê de uma significação. E a LE se apresenta como uma possibilidade de 

ressignificar, ela é uma dimensão possível para esse sujeito. 
 

4.6.1. As ditaduras e a memória sobre a LE, segundo os especialistas  

Sobre a relação que se vai entrelaçando entre as ditaduras como objeto 

de discurso e os imaginários sobre a LE, certas vezes como sintoma da "falta" 
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conforme discutimos anteriormente, e em muitos casos para convocar a 

resistência que se associa à LE, selecionamos dois textos que, segundo seus 

autores, tem como objetivo traçar um histórico da LE no Brasil. Eles pertencem 

a dois momentos distintos de sua história. É importante dizer que faremos a 

exposição de um recorte desses textos, sem, de fato, empreender uma análise 

aprofundada sobre eles, tomando-os mais com o propósito de expor como essa 

memória aparece textualizada por dois pesquisadores e professores da USP 

que tiveram protagonismo em muitos aspectos relacionados à LE no Brasil. 

Nosso objetivo é, portanto, destacar a construção discursiva sobre a LE no 

Brasil, nas memórias que eles convocam visto o papel significativo de ambos.  

Respeitando sua ordem cronológica de publicação, comecemos pelo texto 

"El hispanismo en Brasil", de Mario González, apresentado no II Congreso 

Internacional de la Lengua Española, em Valladolid (Espanha), no ano de 

2001149. Com o intuito não apenas de apresentar o hispanismo no Brasil, mas 

também de discutir conceitualmente os sentidos envolvidos em tal designação, 

o pesquisador expõe um longo texto, compilando fatos sobre o ensino, a 

pesquisa e a difusão da LE e da literatura em LE no país. Entre os muitos 

aspectos que poderíamos levantar desse texto sobre uma memória da LE – a 

que ele recorta segundo as relações que estabelece –, separamos os 

seguintes fragmentos: 

Hasta la década del 60, el español era una lengua extranjera estudiada en los 
colegios públicos secundarios brasileños, a la par de otras como el inglés, el 
francés y el italiano. Con la dictadura militar impuesta en 1964, la legislación 
pasó a exigir el estudio de «una lengua extranjera» y ésta, en adelante, sería 
casi exclusivamente el inglés. A pesar de eso, algunas universidades públicas 
continuaron formando profesores de esas lenguas prácticamente excluidas de 
la enseñanza secundaria y en amplia desventaja frente al inglés (...) 

A comienzos de los años 80, al iniciarse el proceso de vuelta a la democracia, 
se iniciaron también las presiones contra ese monopolio del inglés y a favor del 
plurilingüismo, o sea, de la oferta diversificada de lenguas extranjeras en las 
escuelas públicas con derecho de opción por parte del alumno. Esa presión fue 
ejercida por la sociedad civil, especialmente a través de las asociaciones de 
profesores de las diversas lenguas extranjeras a nivel nacional (la de Italiano y 
la de Alemán) y a nivel estadual (la de Francés), que ya existían, o pasaron a 
crearse, como ocurrió en São Paulo con las dos primeras. En el caso del 
español, durante los años 80 se crearon veintidós asociaciones estaduales de 
profesores (...) 

 

                                                           
149 O texto foi publicado nos anais do congresso e está disponível em 
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/5_espanol_
y_portugues/gonzalez_m.htm. Acesso em 25 de jul. de 2018.  
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Apoiando-nos nas discussões que desenvolvemos até aqui, gostaríamos 

de ressaltar, pontualmente, o encadeamento que se faz entre a forma como a 

interdição das línguas estrangeiras se relaciona com a ditadura militar e, em 

sequência, com o monopólio do inglês no sistema escolar brasileiro, segundo 

as memórias do autor:  
 

[interdição das línguas estrangeiras - logo: ditadura militar - logo: monopólio do inglês] 
 

Seguindo com a atenção nos encadeamentos, notemos como a pressão 

contra esse monopólio, através das ações de grupos organizados (as 

associações de professores), se relaciona com o início do processo de volta à 

democracia. 
 

[pressão contra o monopólio do inglês - logo: ação dos grupos organizados/associação 
de professores - logo: início do processo de volta à democracia] 

 

O outro texto que queremos trazer para exemplificar a textualização 

dessa memória (e de como ela se constrói nas relações com a ditadura no 

Brasil), é o texto "Desejos, crenças e projetos que marcam o percurso do E/LE 

no Brasil", de Neide Maia González, publicado em 2011 (dez anos depois do 

texto de Mario González). Nele a pesquisadora também pretende apresentar 

uma memória sobre a LE no Brasil, porém, já com um olhar bastante crítico 

sobre os projetos espanhóis tutelares aos quais nos referimos anteriormente – 

e sendo uma das professoras que participou da elaboração de várias 

"respostas" a esse projeto. Queremos trazer aqui um recorte do início de seu 

texto, pois Neide M. González escolhe começar esse histórico pelo que 

designou como "memória afetiva" do espanhol. A autora explicita que não se 

trata de uma memória pessoal, mas sim de relações estabelecidas na memória 

de algumas gerações150. 

Para a minha geração e para algumas das que a sucederam, cursar espanhol, 
esse "estranho familiar", para usar uma expressão freudiana era algo parecido 
a um gesto de rebeldia, tinha sabor a utopia, e também estimulado pela 

                                                           
150 A autora esclarece que esse texto teve sua primeira versão elaborada para uma mesa 
redonda cujo tema era "As línguas da região como segundas e estrangeiras". Ela ainda 
relaciona suas memórias afetivas com as reflexões de Payer sobre os processos de 
identificação não acontecerem somente com "o ‘falar uma língua’, a língua dos antepassados, 
mas também o ‘cantar uma língua’, o rir de uma/outra língua, denegar em si a presença de 
certa língua, a ultra-correção, entre outros (2008, apud GONZÁLEZ, N., 2011, p. 134). 

  



   216 
 

literatura que nos fascinava, sabor a fantástico, a maravilhoso. Isso nos 
permitia, talvez, aguentar os inúmeros questionamentos de para que 
estudávamos espanhol. E, de fato, as possibilidades de aplicação profissional 
eram mínimas nesse momento. 

 Meus primeiros grupos de estudantes nas universidades em que ensinei 
(uma pública e uma privada) viveram, num período difícil de ditadura militar, 
experiências muito parecidas às da minha geração. Além da fascinante 
literatura do boom, expressávamos nosso protesto por meio do folclore 
hispano-americano, pela voz de Mercedes Sosa e Violeta Parra dando gracias 
a la vida, por meio de Serrat, que cantava Machado e nos trazia o seu 
caminante e de alguns grupos espanhóis que então também estavam 
impedidos de atuar livremente e cujas músicas nos chegavam em gravações 
clandestinas; por meio dos poemas de Lorca, de Alberti e de muitos outros 
artistas e intelectuais. 

 Diria que o meu processo de identificação com essa língua que de certa 
forma já me habitava ainda estava em curso, assim como o de vários desses 
primeiros estudantes que tive. Aprendíamos e nos identificávamos com essa 
língua, juntos (...).  

 Estudantes e professores das duas instituições nas quais eu ensinava 
espanhol nos reuníamos numa atividade que designávamos como Club de 
Español para intercambiar experiências, inclusive com hispano-americanos 
nativos, vários deles exilados políticos, novos imigrantes com os quais 
experimentávamos formas diversas de expressão, vivíamos a diversidade e 
entrávamos em contato com culturas em grande parte ignoradas e 
desprestigiadas. Foram anos de muito risco, mas também de muito deleite, de 
muita entrega e muito trabalho, na contramão do que nos impunha a realidade. 
Dedicar-se ao espanhol era, então, quase um sinônimo de resistir a pelo 
menos duas grandes forças: a da grande língua da época, de cultura, da 
intelectualidade, a francesa (que então mediava nossas relações com a 
produção cultural dos países vizinhos), cujo imenso peso começava a declinar 
para dar cada vez mais espaço à outra grande força à qual resistíamos, a 
língua dos interesses econômicos e políticos, a língua que já despontava como 
de comunicação internacional, o inglês. Certamente, uma análise menos 
afetiva nos apontaria outros fatores que estavam interferindo nessa questão, 
mas por ora fico ainda com a memória afetiva. 

 Mas pouco a pouco fomos vendo que o lugar da língua espanhola 
começava a mudar. (GONZÁLEZ, N., 2011, p. 133-135) 

 

Nesses dois exemplos da memória sobre a LE podemos relacionar várias 

das características das FDs que encontramos em nossas análises. Acreditando 

que elas estejam bastante articuladas, nos resta aproveitar o espaço aberto por 

Neide M. González e pontuar um fator que parece colaborar com os que foram 

apontados por ela como de caráter "menos afetivo", mas, nem por isso, de 

menor impacto na subjetividade do brasileiro. Trata-se de um imaginário 

secular que se construiu sobre os povos vizinhos em relação a sua 

combatividade, sua resistência. Vejamos seu histórico na próxima seção. 
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4.6.2. O imaginário da resistência vinculado à LE no processo de 
construção de uma "unidade brasileira"   

Ainda seguindo com as considerações sobre os efeitos sintomáticos de 

uma "falta", chegamos, por fim, às discussões que a historiografia propõe sobre 

a relação entre o Brasil e a América Latina. Baseando-nos nos estudos de 

Prado (1987, 2001), estamos nos referindo às ideologias e aos acontecimentos 

em torno da construção das nações latino-americanas que marcam 

subjetividades distintas nos sujeitos das ex-colônias portuguesas e espanholas.   

Ainda que entendamos que essa é uma discussão ampla e que não é o 

objetivo deste trabalho empreendê-la, nos parece relevante abordar, 

pontualmente e, no que nos concerne, o que Prado sinaliza como processos 

que desencadearam um imaginário sobre a América Hispânica. Em seu texto 

"O Brasil e a distante América do Sul" (2001), ela nos alerta para alguns fatos 

que construíram tal distância. A primeira explicação – mais simples, conforme 

afirma – vem do fato de a cultura brasileira estar profundamente marcada por 

uma tradição eurocêntrica. No entanto, o objetivo da autora é discutir 

determinados momentos históricos para encarar essa explicação simplista de 

forma um pouco mais complexa. Ela escolhe dois momentos da história: o 

primeiro, se refere à construção dos Estados Nacionais e das consequentes 

definições de seu território, e o segundo, o da República, instalada no fim do 

século XIX – tendo como foco as mudanças políticas ocorridas no Brasil (id., p. 

128). Privilegiando um recorte que trata das relações entre o Brasil, de um 

lado, e Argentina e Uruguai, de outro, a autora se baseia em textos de jornais, 

de historiadores e de críticos literários para embasar sua argumentação.  

Com relação ao primeiro momento, Prado vai mostrando a forma como se 

constrói, ideologicamente, uma ideia de fortalecimento da monarquia como 

provedora da ordem e da unidade no Brasil, em comparação com as ex-

colônias espanholas. Com base em diferentes textos e a partir de outros 

pesquisadores, ela ressalta que nesse período a identidade brasileira "foi 

construída montando-se a oposição entre regimes políticos antagônicos, a 

monarquia e a república" (id., p. 132). Dessa forma, a construção de uma 

identidade coletiva, no sentido de nação, foi se solidificando na oposição que 

afastava o Brasil dos outros territórios da América do Sul, onde a "barbárie" e a 
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"desordem" eram ideologicamente relacionadas como decorrentes dos ideais 

republicanos. A autora salienta que essas perspectivas encontravam na história 

brasileira focos de instabilidade que deveriam ser contidos, como as rebeliões 

regionais internas e as guerras externas no Prata. Dessa forma tais "discursos 

ganharam um caráter unívoco, articulando em torno de um núcleo central, a 

ideia da monarquia unificadora da nação" (ibid.). 

Na obra de 1987, onde Prado analisa a formação das nações latino-

americanas, discute como cada uma das nações alcançaram a condição de 

nação de acordo com suas especificidades. No caso do Brasil, a autora 

ressalta que  
O regime monárquico, a manutenção da unidade territorial, a 
subordinação das Forças Armadas ao Estado, a fluidez 
ideológica dos partidos políticos traduziam a força e a coesão 
dos interesses escravistas dominantes. Estes foram capazes 
de estabelecer uma "transição pacífica" da colônia ao Império, 
sem grandes perturbações sociais, mantendo intactos seu 
poder e vigor sufocando todas as manifestações contestadoras 
da ordem vigente. (id., 1987, p. 68-69)   

 

O segundo momento analisado por Prado, mostra que a queda do regime 

monárquico e a instalação da República, em 1889, não diminuíram a distância 

entre o Brasil e seus vizinhos, pois, de fato, não houve mudanças significativas 

em suas relações. A mudança ocorreu, sim, nas formas de transformar as 

imagens que haviam sido construídas sobre o regime republicano de negativas 

para positivas. Assim, a República passou a significar "uma etapa necessária 

ao progresso da nação", sem que isso deixasse de fazer resplandecer o legado 

monárquico alcançado pela "manutenção da unidade e grandeza do território" 

(cf. id., p. 139). No entanto, observa Prado, 
com a República, novas identidades ganhavam consistência. 
Estabeleceram-se linhas de simpatia com relação aos Estados 
Unidos, nesse tempo de afirmação do novo regime, 
significando mais um aprofundamento nos sulcos da trilha que 
afastava o Brasil dos países hispano-americanos. Em 
contraposição, aconteciam na América hispânica, no fim do XIX 
e começo do XX, manifestações de busca de identidades 
alicerçadas nas raízes culturais hispânicas e na valorização da 
herança da colonização, não ocorrendo, portanto, as mesmas 
"afinidades eletivas". (id., p. 140) 

 

A pesquisadora conclui que "a República não destruiu a distância entre o 

Brasil e a América Hispânica" (id., 146). Ao contrário: as visões da distância 
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contribuíram para "a construção de um imaginário que forjou uma memória 

transformada em senso comum e que remetia ao passado histórico 

apresentado como legitimador do presente" (ibid.). 

É interessante ressaltar que, quando discute sobre a formação das 

nações latino-americanas, a historiadora conclui que as ideias liberais 

democráticas estavam em consonância com as propostas emancipadoras das 

classes dominantes, porém, "esse ideário, como aconteceu na Europa, não se 

constituiu como fruto de lutas sociais anteriores e intensas" (PRADO, 1987, p. 

71) . Ela demonstra, assim, que as forças populares não possuíam "condições 

históricas para uma organização política efetiva, que propiciasse o 

engendramento de projetos político-ideológicos democráticos e antagônicos 

aos da classe dominante" (ibid.). Para concluir, ela expõe um ponto de vista 

que detecta um problema na América Latina ao estar submetida 

concomitantemente a dois processos: o desenvolvimento do capitalismo e o da 

construção dos Estados Nacionais em que se buscavam consolidar os projetos 

político-ideológicos burgueses. Nesse cenário, "as massas trabalhadoras não 

tiveram condições de fazer frente aos projetos autoritários e exigir uma 

participação política efetiva " (ibid.). A autora afirma que houve demonstração 

de rebeldia, porém nenhuma se deu como proposta abrangente que 

significasse uma ruptura ao projeto burguês. É interessante notarmos que os 

exemplos dessa rebeldia, expostos pela pesquisadora, não se referem a 

nenhum coletivo brasileiro, mas sim, aos camponeses mexicanos, que se 

levantaram durante todo o século XIX, aos artesãos colombianos que se 

rebelaram contra o Estado, e às massas argentinas, que seguiram seus 

caudilhos (cf. ibid.).    

De nossa perspectiva, estamos expandindo esse imaginário para os 

objetos discursivizados em torno da LE, como o território, os povos, as culturas 

da América Latina, na forma como aparecem no DP sobre a LE. Parece que 

sua representação convocada por tal imaginário de uma história de resistência 

e luta se dá na oposição entre a construção do Brasil como nação "unida e 

fortalecida contra fragmentações" – portanto, reprimida de diversas formas para 

controlar os dissidentes dessa articulação ideológica – e uma América que se 

imprime na LE com identidades nacionais construídas nas lutas contra os 

colonizadores, nas lutas anti-imperialistas. 
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Na mesma direção dos sentidos que acabamos de trabalhar, ao "cantar 

essa língua", com todas as formas de representação que a canção abriga, 

conforme vimos no capítulo 2, acreditamos que se abre para a subjetividade do 

brasileiro uma dimensão de expressão na linguagem. Essa dimensão de 

expressão de sentido é a que vamos explorar na seguinte seção.  
 

4.6.3. A memória da canção brasileira e o sentido do engajamento 

Com base nas considerações das pesquisas de historiadores, estamos  

ensaiando reflexões sobre pontos de contato que, no dizer e no silenciar, 

aparecem como sendo lugares de convergência capazes de abrigar os 

sentidos que estão entrelaçados na relação brasileiro/LE. Lembremos que, no 

capítulo 2, trabalhamos com as conclusões de Cabral (2014) que afirma que a 

materialidade do oral, do sonoro, ganharia espessura devido às relações de 

sentido que trava na instância da memória discursiva, tendo, assim, um 

potencial de "convocar séries de implícitos muito distintas" (id., p. 205). Nesta 

seção estamos retomando esse potencial vinculando-o ao papel da canção. 

Exploramos tal potencial na mesma direção apontada por Payer (2006) que 

ressalta que a convocação de séries de implícitos na memória se dá nos 

processos de (re)construção na enunciação. Assim, não podemos deixar de 

apontar uma série de sentidos construídos ao redor da memória da canção que 

se consagrou como de protesto, de resistência: a canção engajada que se cola 

à Música Popular Brasileira (MPB).  

Em trabalhos de historiadores que analisam a MPB enquanto expressão 

artística engajada, identificamos indícios de processos de construção de uma 

memória que podem ser disparadores desse deslizar marcado pela falta, por 

uma interdição na subjetividade do brasileiro151. 

Marcos Napolitano (2001, 2002), por exemplo, é um dos pesquisadores 

da área que analisa a história de desenvolvimento da MPB relacionada à 

"busca de uma nova canção que expressasse o Brasil como projeto de nação 

idealizado por uma cultura política influenciado pela ideologia nacional-popular 

e pelo ciclo de desenvolvimento industrial impulsionado pelos anos 50" (2002, 
                                                           

151 Destacamos, fundamentalmente, os pesquisadores Marcos Napolitano - com trabalhos 
centrados na canção como eixo de análise da sociedade brasileira no período em torno da 
ditadura - e Marcelo Ridenti - que analisa a composição da esquerda e sua atuação como 
resistência à ditadura, expondo a importância dos movimentos artísticos.    
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p. 1)152. Para ele a MPB atinge um caráter institucional pois se afirma na cena 

cultural tanto como arte popular e engajada como produto da indústria 

fonográfica que atinge espaços da classe média expandindo seu poder de 

alcance.   

De acordo com os estudiosos desse período, os movimentos artísticos 

desenvolvidos, fundamentalmente, entre os anos 1947 e 1963, tanto os mais 

identificados com os ideais da esquerda, quanto aqueles relacionados à direita, 

se pautavam na busca da identidade nacional a partir das raízes folclóricas. 

Enquanto os intelectuais mais conservadores davam ao folclore um papel de 

formador de uma cultura nacionalista e patriótica, os intelectuais de esquerda 

acreditavam que o folclore deveria ser valorizado como expressão popular 

numa arte engajada e anti-imperialista153. 

A guinada mais à esquerda dos intelectuais da época faz com que 

questões em torno da cultura popular explodam em movimentos de afirmação 

(como o Movimento da Cultura Popular, de Recife, em 1959, que se relaciona 

com a atuação de Paulo Freire como educador e pilar de uma ideologia de 

inclusão democrática mais efetiva –, como os Centros Populares de Cultura, os 

CPC, ligados à UNE e espalhados pelo país, que propunham a intervenção dos 

estudantes na política universitária e na política nacional154). Para Ridenti 

(2010b), esses movimentos recolocavam em pauta  
a identidade nacional e política do povo brasileiro, buscava-se 
a um tempo suas raízes e a ruptura com o 
subdesenvolvimento, numa espécie de desvio à esquerda do 
que se convencionou chamar de era Vargas, caracterizada 
pela aposta no desenvolvimento nacional, com base na 
intervenção do Estado. (id., p. 136) 

 

A arte dos anos 1960, com base nas expressões artísticas dos anos 

1930, traz uma nova fase do Modernismo que abriga um sentido engajado. É 

nesse período que queremos colocar a atenção pois, a MPB desponta como 

expressão dessa arte engajada, ao mesmo tempo que está dentro do mercado 

                                                           
152 Numeração de páginas correspondente à que está no texto disponível na internet. 
153 Cf. Napolitano (2001, 2002) e Ridenti (2010a [1995], 2010b). 
154 Segundo Ridenti, havia 12 CPC no país (cf. 2010b, p. 140). O autor expõe diversas ações 
desses centros de cultura e, entre elas, ressalta a publicação de três livros da coleção Violão 
de rua, "com o revelador subtítulo de Poemas para a liberdade" (ibid.).  Ele explica que se trata 
de uma liberdade evocada no sentido utópico romântico, de povo-nação como regenerador e 
redentor da humanidade e que, em vários momentos, se evocam as lutas de povos da América 
Latina e do Terceiro Mundo.  



   222 
 

fonográfico. Ou seja, entre as artes, é a música, em sua expressão como 

canção popular e brasileira que absorve o potencial de cultura de massa que 

poderia convocar o engajamento de forma mais efetiva à inscrição na memória 

coletiva – chega pelo rádio, pela televisão e, assim, conta com as formas de 

difusão de maior alcance e com uma indústria cultural mais desenvolvida e 

internacionalizada. 

Nessa conjuntura, sendo a classe média herdeira de um ideal nacionalista 

de integração ao mesmo tempo que se mostrava aberta para uma nova cultura 

de consumo "cosmopolita", de acordo com Napolitano, se moldavam 

tendências do gosto que ajudaram "a definir o sentido da MPB" (2002, p. 2-3). 

Para o especialista, "as imagens de 'modernidade', 'liberdade', 'justiça social' e 

as ideologias socialmente emancipatórias como um todo, impregnaram as 

canções de MPB sobretudo na fase mais autoritária do Regime Militar, situada 

entre 1969 e 1975" (id., p.3). Além da censura às letras das canções, a 

repressão a seus artistas ajudou a MPB a se consolidar como "espaço de 

resistência cultural e política" (ibid.). O historiador ressalta que o Ato 

Institucional 5 – expressão mais aguda da repressão do Estado no regime – 

"ajudou a construir a mística da MPB como espaço cultural por onde o político 

emergia" (ibid.). De forma geral, Ridenti (2010a) mostra que a reação cultural e 

política ao golpe de 1964 levaria a uma "superpolitização da cultura". 

Nos processos tangentes à construção de uma memória que estamos 

recuperando para acessar os pontos de convergência de produção de sentido, 

é importante ressaltar que tanto Napolitano, quanto Ridenti apontam a 

audiência universitária como uma parte fundamental da cena em que a MPB se 

desenvolve. O que nos confirma mais um ponto de convergência com as 

articulações que estamos desenvolvendo e se relacionam a como entendemos 

um aspecto do papel da universidade no DP sobre a LE, conforme discutimos. 

Napolitano ressalta ainda que a perspectiva do abrandamento da censura 

e a relativa normatização do ciclo de produção e circulação de bens culturais 

reverbera na MPB, fomentando-a e consagra-a como "uma espécie de 'trilha 

sonora' da fase de abertura política do regime militar e da retomada das 

grandes mobilizações de massa contra a ditadura brasileira, após 1977" (2002, 

p, 9). O autor conclui que  
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A dinamização do espaço cultural e comercial da MPB não foi 
simplesmente um reflexo da repolitização geral da sociedade 
brasileira, mas foi um dos seus vetores de expressão, no 
campo da cultura. O consumo cultural, sobretudo o consumo 
musical, articulava atitudes, resignificava experiências, 
mantinha a palavra circulando, inicialmente sob uma forma 
cifrada, que foi se tornando mais explícita no final da 
década. (...) ela [MPB] adquiriu um estatuto que vai além da 
mercadoria, embora sua articulação básica, como produto 
cultural, se dê sob aquela forma. 
Por volta de 1978, a MPB compreendida em todas as suas 
variáveis estilísticas e esferas de influência social, era o setor 
mais dinâmico da indústria fonográfica brasileira, ao mesmo 
tempo que readquiria sua vitalidade como "instituição" socio-
cultural e seu caráter aglutinador dos sentimentos da oposição 
civil. (destaques nossos) (id., p. 10-11) 

 

É importante que observemos que a canção da MPB, a canção engajada, 

como forma de expressão da resistência político-cultural, representou um 

espaço de circulação possível para essa resistência. Uma possibilidade que se 

deu, em muitos casos, "sob uma forma cifrada". De nossa perspectiva, essa 

memória de uma forma de expressar a resistência, através da canção e dos 

artistas da MPB, seguindo com as reflexões que desenvolvemos a partir de 

nossa base teórica, parece marcar um lugar de memória (PAYER; CELADA, 

2011) um lugar em que ao se esquivar da interdição, reafirma sua marca. 

Pois esse lugar expõe suas fronteiras, mostrando, consequentemente, que o 

espaço de enunciação estava cerceado pela censura de forma normativizada, 

sistematizada.  

Como vimos em Orlandi (1999) o sentido interditado não para, ele muda 

de caminho. Os efeitos dessa interdição se dão no que estamos argumentando 

como um sintoma de falta, e os sentidos estão aí, em busca de "condições" de 

adesão. Estamos querendo dizer que, não apenas quando se convoca uma 

canção de algum dos artistas que representam esse grupo, mas também com a 

própria canção em LE (na língua dos "vizinhos rebeldes", "revolucionários"), as 

séries de implícitos poderiam fazer surgir os sentidos da resistência ou, pelo 

menos, ver uma possibilidade de expressar a oposição à opressão, de 

encontrar uma brecha num espaço possível de dizer. Mais do que a língua, a 

forma simbiótica "canção em LE" funcionaria, assim, mais claramente, como 

uma dimensão possível de (se)(re)significar, num processo de subjetivação. 

Ela se mostra como uma convergência desse lugar de memória que toca a 
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subjetividade do brasileiro exposto ao DP sobre a LE.  

Aproveitamos essas reflexões mais conclusivas para uma articulação com 

o que Díaz aponta sobre o fato de que tanto no rock, quanto no folclore 

argentinos, a "revolução" como frequente tópico discursivo, foi substituído por 

"democracia" no período de re-democratização (2005, p. 62-63). Ridenti 

salienta essa mesma característica quando diz que provavelmente os anos 

1960 tenham sido o momento da história republicana do Brasil "mais marcado 

pela convergência revolucionária entre política, cultura, vida pública e privada, 

sobre tudo entre a intelectualidade" (2010a, p. 135) e que "a utopia que 

ganhava corações e mentes era a revolução – não a democracia ou a 

cidadania, como seria anos depois" (ibid)155. No âmbito cultural, é preciso dizer 

também que as parcerias entre artistas dos países vizinhos com os 

relacionados à MPB engajada, como é o caso de Mercedes Sosa e Milton 

Nascimento, entre outros, reforçam os laços que convergem para esses 

sentidos. Não é por acaso que a memória afetiva da professora Neide M. 

González nos remete ao fato de que os grupos dos quais participava 

expressavam seu "protesto por meio do folclore hispano-americano, pela voz 

de Mercedes Sosa e Violeta Parra dando gracias a la vida (...)"156.  

Como forma de estabelecer um limite de nossa pesquisa, salientando um 

possível indício das pistas de outras formas de explorar os sentidos que 

percorremos, é importante dizer que no mesmo texto de memórias da 

pesquisadora, considerando seu papel na construção do lugar da LE no Brasil, 

a literatura também é posta nesse lugar de memória. Ou seja, ela poderia 

encontrar adesão, convergir com os sentidos que estamos ressaltando; 

lembremos de suas palavras: "por meio de Serrat, que cantava Machado e nos 

trazia o seu caminante". Outro indício é que não apenas nas violências de 

Estado presentes na América, mas também na Espanha haveria um 

interessante caminho de pesquisa; vejamos novamente as palavras de 

González: "e de alguns grupos espanhóis que então também estavam 

impedidos de atuar livremente e cujas músicas nos chegavam em gravações 
                                                           

155 Como adverte o autor, o próprio movimento de 1964, que entendemos como golpe que 
instalou a ditadura militar, se autodesignou como "revolução" (cf. ibid.). 
156 Chamamos a atenção para a forma como a canção Gracias a la vida aparece relacionada  
ao protesto, o que exemplifica o que estamos argumentando sobre o sintoma de "falta" e a 
busca por um sentido interditado, uma vez que essa canção não seria classificada como uma 
canção de protesto em contextos como o chileno ou o argentino, onde circulou originalmente.  
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clandestinas; por meio dos poemas de Lorca, de Alberti e de muitos outros 

artistas e intelectuais". 

Como dissemos, não cabe a esta pesquisa se aprofundar nesses 

percursos, mas eles são fundamentais para que entendamos que aqui  

delineamos uma fronteira que nos permite projetar possibilidades para futuros 

debates que incorporem as expressões artísticas literárias e também as 

produzidas nos contextos de repressão da Espanha.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento dos capítulos desta tese fomos tecendo 

algumas conclusões que gostaríamos de retomar neste espaço das 

considerações finais. Abordaremos tais conclusões relacionando-as aos 

objetivos propostos e entrelaçando-as às hipóteses elaboradas. 

Acreditamos ter alcançado de forma satisfatória os objetivos que nos 

propomos sobre a identificação das características do DP sobre a LE, 

avançando na compreensão de como, nesse discurso, se concentra o trabalho 

de orientação e dominância dos sentidos em torno de processos sócio-

historicamente localizados. Através da análise realizada, identificamos um jogo 

de forças no embate do que caracterizamos como duas formações discursivas.  

Por um lado, vimos que a FD que denominamos como globalizante 

convoca o "sujeito pragmático" como forma de circulação dos sentidos ligados 

às imagens eufóricas de "globalização" e à performance atrelada à convocação 

do "sujeito do sucesso" (PAYER, 2005). Relacionamos esses efeitos a um 

trabalho didático-pedagógico que se concentra no achatamento da LE como 

"língua franca" congruente com ideologias linguísticas que perpassam, de 

modo geral, todos os materiais didáticos que analisamos. No entanto, ainda 

que presentes, essas ideologias não se mostram dominantes no DP analisado 

no conjunto de materiais produzidos no Brasil. Elas encontram obstáculos que 

provocam reações, oferecendo certa resistência aos sentidos globais, 

"universais", propostos em torno da LE.  

Assim, por outro lado, atingimos nossos objetivos ao detalhar e formular a 

hipótese de uma FD particularizante presente na articulação dessas reações, 

que ganha força em determinados contextos brasileiros de ensino-

aprendizagem de LE e convoca os sentidos relativos ao que entendemos como 

"sujeito da resistência". Como vimos, essa convocação se dá de diversas 

formas, que relacionamos, fundamentalmente: (i) com o papel da universidade 

(chancelado pelo Estado) na gestão da LE, (ii) com a própria história de 

resistência de setores da comunidade universitária, (iii) com a forma como o 

discurso da academia se insere no DP – como, por exemplo, no destaque dado 

à heterogeneidade dessa língua –, (iv) com a institucionalização dos sentidos 
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através do LD. De modo sintetizado, podemos dizer que a convocação do 

"sujeito da resistência" é, em partes, fruto de tal reação, como uma resposta às 

forças contrárias e predominantes no funcionamento da sociedade 

contemporânea (globalizada). Vinculamos esse movimento de identificação a 

funções específicas desempenhadas pela universidade (como a formação de 

professores para a educação básica brasileira), a setores atuantes no 

professorado e alunado universitário, e ao que o caráter público da 

universidade ainda consegue transferir para a memória e para o funcionamento 

dessa instituição. 

Sobre a canção, acreditamos fundamental considerar o levantamento que 

fizemos de suas características e a reflexão sobre como sua utilização como 

material didático na aula de língua, especialmente de LE, incide na produção 

de sentidos e convoca aqueles que se vinculam à resistência. Lembremos 

assim que "o encanto das canções", como aponta Valverde (2008), se dá como 

resultado da simbiose entre a voz, o gesto, a melodia, o acompanhamento e as 

palavras. Vimos também que a canção levaria consigo, nas suas 

características de produção e recepção, de acordo com a pesquisadora, uma 

função de veículo de transmissão de uma mensagem – e para Valente (2010) a 

produção de tal mensagem pode ser dinamizada pelos elementos musicais da 

canção. No entanto, quando inserida na cena enunciativa através do discurso 

pedagógico, ela ganha novas características que podem alterar os efeitos da 

produção de sentidos. O trabalho didático-pedagógico que analisamos propõe, 

quase que exclusivamente, uma "outra escuta": desestrutura sua simbiose, 

buscando "nas palavras" uma interpretação. Vimos, a partir de Cabral (2014) e 

Payer (2006), que a materialidade sonora ganha uma espessura própria pois 

está vinculada a relações de sentido instalados na memória discursiva. A partir 

dessas considerações, encontramos um ponto de convergência entre a canção 

em LE e a forma como o sujeito brasileiro significa, ou seja, como as formas da 

construção do DP, da construção dos objetos discursivos que mobiliza e da 

memória de uma sonoridade, permitem que vejamos no entrelaçar dos sentidos 

uma regularidade como uma forma sintomática que supõe uma "falta". Através 

das reflexões que fizemos a partir dos conceitos trabalhados na AD, 

interpretamos essa falta como efeito de uma interdição do dizer, e, assim, 

observamos os movimentos do sujeito à mercê de uma significação.  
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    Quando Authier-Revuz cita o apelo que Nietzche faz à musica como 

renúncia à luta contra "a falta", contra "o silêncio" como o "mal da linguagem", 

dizendo "Canta! Não fale mais!" (2014 [1994], p. 262), está apontando uma 

tentativa de "escapar à linguagem real" e à perda que se dá, de diversas 

formas, na "não fala" (cf. ibid.). Ao longo das discussões que desenvolvemos 

sobre a canção e na forma como vinculamos sua expressão aos efeitos da 

interdição provocados pela censura, identificamos não apenas um silêncio, mas 

sim, um silenciar, uma vez que tal censura está relacionada às medidas 

tomadas como forma de violência de Estado praticada no Brasil. Os processos 

de silenciamento marcam esses sujeitos, a falta deixa "buracos" na instância 

da memória que compõe a subjetividade do brasileiro. Nas "dobras" dessa 

memória, a canção é uma possibilidade, ainda que cifrada, de significar, de 

cantar e não de falar – como vimos nas reflexões sobre o papel da MPB 

engajada como produção cultural no período da ditadura militar.  

Também nessa instância que permite às "dobras" certos movimentos, 

identificamos a presença de um imaginário construído sobre os "povos 

vizinhos", sobre a América de colonização espanhola, que, em diferentes 

momentos da história, foi ideologicamente acionado. Nesse imaginário esses 

povos são associados aos levantes populares e as lutas por justiça social, 

anticolonização e anti-imperialistas, com uma ameaça de "desmantelamento" 

da união federativa. Assim, a manutenção do status quo das oligarquias que se 

enraízam no poder se apoiava na construção da identidade brasileira 

representada pela unidade que essas apregoavam garantir, em comparação 

com a "desestruturação" vivida pelos povos "rebeldes" das nações vizinhas. 

Por fim, consideramos que através da "força estranha que nos leva a 

cantar", apontamos como o DP apresenta a LE como uma dimensão possível 

que captura o sujeito da linguagem. Considerando a complexidade que 

tentamos fazer emergir através desta pesquisa, na tentativa de aproximação da 

subjetividade do brasileiro – na forma como Celada e Payer (2016) a designam 

como "uma malha de saberes-sentidos-afetos" – pudemos vislumbrar uma 

captura como resultado das práticas discursivas inscritas e interditadas nas 

dobras da memória através da(s)/pela(s)/sobre a(s) língua(s). 
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APÊNDICE A - Material de divulgação do curso "Canção: a língua 
acontecendo em vários sentidos" 
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APÊNDICE B - Questionário entregue aos professores participantes do 
curso 

 
CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDADES CON CANCIÓN EN LA CLASE DE E/LE: Profesor/a 

Elaborado por la investigadora Greice de Nóbrega e Sousa alumna del Programa de Pós-Graduação em 

Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana - FFLCH/USP 

 

NOMBRE:__________________________________________________________ 
TÍTULO DE LA CANCIÓN:______________________________________________ 
 
Recibiste la orientación de traer al curso una actividad con canción que 
sueles utilizar el las clases. Teniendo en cuenta esa actividad, contesta: 
  
1) ¿Por qué llevas esa canción a tus clases? ¿Qué tiene de especial para 

que sea objeto de estudio en una clase de español en el contexto que 

enseñas esa lengua? 

2) ¿Cuáles son los objetivos de la actividad que propones con la canción? 

3) Imagina que tienes que dividir en tres partes el desarrollo de las 

actividades propuestas: antes / durante / después de la audición de la 

canción. ¿Cómo lo harías?  

(Se trata de separar los momentos de desarrollo de la actividad que 

elegiste y de explicar por qué propones tales actividades. Por ejemplo, si es 

una conversación antes de la audición: sobre qué y por qué crees que es 

necesario hacer esa conversación; si es un momento para explicar algún 

contexto específico o el vocabulario: cuál sería y por qué crees que es 

necesario hacerlo; si no propones nada en alguno de esos momentos: por 

qué lo haces así etc.).     

- antes de la audición:  

- durante de la audición: 

- después de la audición: 

4) ¿Qué lugar tiene el desarrollo del vocabulario en la actividad que 

propones para esa canción? ¿Es fundamental trabajar con los significados 

de algunas de las palabras de la canción? ¿Cuál(es)? ¿Por qué?  

5) ¿Qué temas abordados por la canción enfocarías? ¿Por qué? 

6) ¿Harías algún tipo de relación del tema de la canción con otras 

temáticas conocida por los alumnos? ¿Por qué? 
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ANEXO A - Dados gerais sobre os professores que elaboraram as 
atividades do corpus 
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Obs.: Instituição Pública: 8; Instituição Privada: 3; Não faço/fiz pós-graduação: 9 
 

 
Obs.: Instituição Privada: 7; Instituição Pública: 7; Autônomo (aulas particulares): 7; 
Outros: 2 
 

 
Obs.: Ensino Fundamental I: 6; Ensino Fundamental II: 8; Ensino Médio: 9; Centro de 
Idiomas: 11; Aulas Particulares: 8; Ensino Superior: 1 
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Obs: Barueri:1; Capivari: 1; Guarulhos:1; Juiz de Fora: 1; Jundiaí:1; Santana do 
Parnaíba: 1; São João da Boa Vista: 1; São Paulo: 12 
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ANEXO B - Corpus 
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ANEXO C - Site www.profedeele.es: página de apresentação 
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ANEXO D - Site www.profedeele.es: La vuelta al mundo 
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ANEXO E - Site www.profedeele.es: Latinoamérica 
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ANEXO F - Síntesis: Livro 1, abertura da Unidad 1  

(MARTIN, 2011, vol. 1, p. 11) 
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ANEXO G - Síntesis: Livro 1, Apartado 1 - Alfonsina y el mar e Un vestido 

y un amor  

(MARTIN, 2011, vol. 1, p. 85-88) 
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ANEXO H - Síntesis: Livro 1, Apartado 2 - La flaca  

(MARTIN, 2011, vol. 1, p. 162-164) 
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ANEXO I - Síntesis: Livro 2, Apartado 1 - Vengo naciendo así  

(MARTIN, 2011, vol. 2, p. 82-84) 
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ANEXO J - Síntesis: Livro 2, Apartado 2 - Canción del elegido  

(MARTIN, 2011, vol. 2, p. 162-164) 
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ANEXO K - Síntesis: Livro 3, Apartado 1 - Sólo necesitamos e Milonga del 

moro judío  

(MARTIN, 2011, vol. 3, p. 82-86) 
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ANEXO L - Síntesis: Livro 3, Apartado 2 - Mariposa e Veinte años  

(MARTIN, 2011, vol. 3, p. 161-164) 
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