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O grupo de pesquisa em ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras – GPEALE – reúne 

pesquisadores, graduandos, mestrandos e doutorandos, que têm se debruçado sobre 

problemáticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, políticas linguísticas, 

formação docente, entre outros, a partir da perspectiva discursiva de linha francesa e da 

linguística aplicada atual. Desse modo, para essa comunicação serão apresentadas quatro 

pesquisas em desenvolvimento sobre as elencadas questões. O primeiro trabalho, “Língua 

estrangeira na escola pública: um diagnóstico do presente no viés discursivo”, com base no 

pensamento foucaultiano e do método genealógico, objetiva “diagnosticar o presente do ensino 

de línguas estrangeiras da escola pública”, classifica as materialidades de corpus em duas 

modalidades: a) “discursos oficiais (leis, currículos, orientações curriculares) e midiáticos 

dedicados à língua estrangeira e b) entrevistas com professores de línguas e alunos de escolas 

públicas do Estado de São Paulo”. Os resultados parciais verificam que as “práticas discursivas 

que estão produzindo e alimentando a memória das línguas e de seu ensino provêm tanto do 

dispositivo escolar quanto do dispositivo econômico e é, por meio desses discursos, que os 

sujeitos vão ser, ao mesmo tempo, objetivados e subjetivados”. O segundo estudo “Ensino e 

formação de professores de Português como língua estrangeira nas universidades estaduais do 

Estado de São Paulo”, perscruta o “processo de consolidação da implantação do ensino e 

formação de professores PLE nas universidades estaduais do Estado de São Paulo” (USP, 

UNICAMP e UNESP), sobre a materialização do oferecimento de aulas, ensino e formação 

especializada em PLE, analisando e comparando tais ações no sentido de resgatar indícios de 

memória discursiva e traços de políticas linguísticas nos modos de significar a língua 

portuguesa. Por sua vez, a pesquisa “Políticas de língua no Brasil: o ensino e a diligência para 

um novo lugar para o espanhol”, explana sobre as maneiras como as OCEM marcam um 

deslocamento no que concerne ao ensino de língua espanhola no Brasil”, para um “novo lugar”, 

marcado por um embate de duas formações discursivas: a língua espanhola como “língua fácil”, 

perpassada por estereótipos,  reducionismos e representações; e, por outra formação discursiva 

que renega tais traços, valorizando o contato e a experiência cultural e a formação de um sujeito 

crítico. A pesquisa “Ensino de línguas próximas Português e Espanhol línguas estrangeiras em 

cursos de formação docente” pretende identificar e analisar as diferentes e variadas abordagens 

de ensino e aprendizagem postas em prática em cursos de formação docente de PLE e de ELE, 

no contexto do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os dados têm mostrado: a 

presença de disciplinas que tratam a proximidade da língua portuguesa com a espanhola 

reflexivamente; a presença da linguística contrastiva; aproximações a concepções de língua 

como prática social e cultural. 
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Atualmente, no contexto de internacionalização das línguas nacionais, o ensino de Português 

como Língua Estrangeira (PLE) e de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) tem tido um 

significativo crescimento, tanto pelas políticas públicas nacionais de globalização nos países de 

fala hispânica e nos países de fala lusófona, como também pela valorização do ensino de línguas 

enquanto estrangeiras como componente de competência comunicativo-discursiva, cultural e 

social. A partir desse lugar, este projeto de pesquisa pretende identificar e analisar as diferentes 

e variadas abordagens de ensino e aprendizagem que estão sendo postas em prática no ensino de 

PLE e de ELE, especificamente em Cursos de formação docente de ditas línguas, no contexto da 

América do Sul, em especial nos seguintes países do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. Considera-se ainda, relevante verificar o percurso histórico das abordagens de ensino 

das citadas línguas nos contextos especificados e analisar quais as abordagens foram mais 

recorrentes ao longo da história de ensino das línguas enfocadas e sobre que materialidade 

discursiva política e didático-pedagógica se concretizaram; também pretende-se perscrutar, mais 

detidamente, as abordagens mais utilizadas em nossa atualidade de globalização e integração 

comunicativo-discursiva, segundo as implicações políticas e sociais, assim como tecnológica; 

deste modo, haverá subsídios para elaborar um quadro interpretativo dos dados analisados sobre 

a(s) abordagem(s) no ensino e aprendizagem de PLE e de ELE no contexto supracitado e sua 

relevância no processo de internacionalização dessas línguas como línguas estrangeiras. Até o 

momento, foram analisados os planos de ensino dos contextos especificados e realizadas 

algumas entrevistas, os dados têm mostrado, por um lado, a presença de disciplinas que tratam a 

proximidade da língua portuguesa com a espanhola reflexivamente, por outro lado, há a 

presença da linguística contrastiva, que não é negativo nem positivo, mas mostra uma realidade. 

Observam-se ainda aproximações a concepções de língua enquanto prática social e cultural, 

acompanhando o desenvolvimento dos estudos linguísticos e didático-pedagógicos, portanto a 

formação de professores de PLE e ELE, nos contextos citados, tem colocado em prática em sua 

abordagem de ensino a questão  da proximidade entre tais línguas, aspecto considerado positivo, 

justamente por mobilizar reflexão linguística quanto às especificidades da origem, do 

funcionamento e do uso dessas línguas. 

 

Palavras-chave: Abordagem(s); Formação de professores de línguas estrangeiras; Línguas 

próximas. 
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Quem somos nós, neste exato momento, enquanto sujeitos históricos? Essa questão, inspirada 

na pergunta de Kant, porém voltada para a questão dos sujeitos, é um resumo segundo o próprio 

pensador Michel Foucault (1995), da linha que une toda a sua extensa e complexa obra. Em 

nosso trabalho, aplicamos essa pergunta à área de ensino de línguas estrangeiras (LE) na escola 

pública brasileira, indagando-nos: quem somos nós hoje, alunos e professores de LE, enquanto 

sujeitos históricos em uma sociedade ocidental capitalista? Que discursos estão constituindo a 

nossa subjetividade e de onde eles provêm? Em outras palavras, nosso objetivo é diagnosticar o 

presente do ensino de línguas estrangeiras da escola pública, observando o discurso educacional 

em sua esfera macro e micro. Da esfera macro, analisaremos os enunciados que se regularizam 

produzindo efeitos de sentido sobre a LE e sobre seu ensino e, da esfera micro, analisaremos 

como esses sujeitos se subjetivam em meio a esses discursos, que lhes chegam como verdades. 

Podemos classificar as materialidades que servirão de corpus para o nosso trabalho em duas: a) 

discursos oficiais (leis, currículos, orientações curriculares) e midiáticos dedicados à língua 

estrangeira e b) entrevistas com professores de línguas e alunos de escolas públicas do Estado 

de São Paulo. Os nossos resultados parciais nos permitem afirmar que as práticas discursivas 

que estão produzindo e alimentando a memória das línguas e de seu ensino provêm tanto do 

dispositivo escolar, quanto do dispositivo econômico e é, por meio desses discursos, que os 

sujeitos vão ser, ao mesmo tempo, objetivados e subjetivados. Assim, os sujeitos enunciam e 

agem no mundo (e, inclusive, resistem), a partir da lógica capitalista neoliberal, 

retroalimentando ou reconfigurando o seu sistema e suas formas de controle.  A nossa principal 

referência teórica provém do pensamento foucaultiano e do método genealógico desenvolvido e 

aplicado pelo filósofo, pois para entender o presente precisamos de um método que olhe para a 

história, mas que nos permita articulá-la às formas de poder-saber e aos jogos de verdade em 

nossa sociedade.  

 

Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira na escola pública; Discurso e subjetividade; 

Dispositivo econômico e escolar. 
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Tendo em vista o contexto de internacionalização e transnacionalização das línguas e países, 

assim como a emergência de investimentos de políticas públicas e linguísticas na área de 

Português Língua Estrangeira, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral 

perscrutar o processo de consolidação da implantação do ensino e formação de professores PLE 

nas universidades estaduais do Estado de São Paulo (USP, UNICAMP e UNESP). Mais 

detalhadamente, pretende observar a materialização do oferecimento de aulas, ensino e 

formação especializada em ensino de português língua estrangeira (doravante EPLE), tanto para 

a comunidade, quanto aos futuros professores da área; buscando  focalizar e analisar as ações na 

USP e UNESP, em contraposição à UNICAMP (que, desde 2015, possui o curso de formação 

de professores em português como L2/LE)  -  no sentido de resgatar indícios de memória 

discursiva e traços de políticas linguísticas nos modos de significar a língua portuguesa, 

verificado, por sua vez, na materialidade (ORLANDI, 2012, p. 53) do corpus, a partir da ideia 

de memória: “[...] entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da ‘memória 

individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 

práticas, e da memória construída do historiador [...]” (PÊCHEUX, [1983] 1999, p. 50). Trata-se 

de uma abordagem qualitativa de base interpretativista, analisando o corpus documental (como 

planos de ensino e projetos políticos pedagógicos de PLE), focalizando o conceito de memória 

discursiva entrelaçado à questão de política educacional/linguística sobre o processo de 

implantação, consolidação e formação de futuros professores de Português Língua Estrangeira 

nos documentos oficiais. Para tal, respaldamo-nos nos trabalhos de Almeida Filho (2007, 2011), 

Moita Lopes (2013), Orlandi (1999, 2012), Pêcheux ([1983] 1999), Zoppi-Fontana (2009), entre 

outros. 
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O documento “Orientações curriculares do Ensino Médio” (doravante OCEM), pode ser 

considerado um marco para a história do ensino de língua espanhola no Brasil, por oferecer o 

capítulo intitulado “Conhecimentos de Espanhol” e proporcionar um guia completo sobre o 

ensino do idioma. O documento valoriza a pluralidade e heterogeneidade da língua e desenvolve 

uma competência que propicie ao aluno não só o conhecimento das habilidades linguísticas, 

além disso, o contato com o outro e a reflexão sobre as diversidades culturais. Segundo as 

autoras das OCEM, o documento é um gesto de política linguística “que exige uma reflexão 

acerca do lugar que essa língua pode e deve ocupar no processo  educativo” (p. 128), levando 

em conta particularidades da língua espanhola que devem ser consideradas, conforme o idioma 

vivenciou ao longo da história: por um lado, a “ilusão de competência discursiva” e o 

reducionismo que estereotipa o espanhol em sua suposta facilidade; e por outro lado, a 

hegemonia do espanhol peninsular, “que se impôs, por várias razões, tanto a professores 

hispano falantes latino-americanos quanto a professores e estudantes brasileiros, levando à 

consolidação de preconceitos, à camuflagem das diferenças locais e ao apagamento das 

diferentes culturas e manifestações linguísticas que configuram a diversidade identitária do 

universo hispano falante” (CAMARGO, 2004: 143-144 apud BRASIL, 2006, p.128).  Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho é apresentar e explanar de que maneira as OCEM pretendem 

marcar um deslocamento no que concerne o ensino de língua espanhola no Brasil, levando em 

conta que a língua espanhola “ganha um novo lugar” (BRASIL, 2006, p.128). Verificamos que 

tal deslocamento, para um “novo lugar”, é marcado, no documento, por um embate de duas 

formações discursivas; por um lado, aquela que considera a língua espanhola como “língua 

fácil”, “língua que não se precisa estudar”, perpassada, sobretudo, por 

estereótipos, reducionismos e representações; e, por outro lado, outra formação discursiva que 

renega tais traços, valorizando o contato e a experiência cultural e a formação de um sujeito 

crítico. Para tal empreitada, baseamo-nos nos estudos da Análise do Discurso de linha francesa, 

mobilizando, sobretudo, os temas do interdiscurso e formação discursiva. 

 

Palavras-chave: Política linguística; Análise do discurso; Ensino de espanhol. 


