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RESUMO  
 

 

Esta dissertação visa analisar, de forma geral, a metodologia de ensino e as 
práticas pedagógicas aplicadas aos cursos de Licenciatura em Espanhol. O 
trabalho tem como objetivos específicos: i) descrever o projeto político 
pedagógico na construção da organização curricular, bem como verificar a 
oferta de conteúdos de formação referentes à diversidade étnico-racial; ii) 
analisar os elementos culturais que fazem parte da formação inicial de 
professores; iii) identificar qual variante do Espanhol está presente nos 
documentos (Projetos Político-Pedagógicos e Ementas) dos cursos de 
Licenciatura em Letras Espanhol das universidades públicas de Minas Gerais. 
A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, de caráter exploratório de 
análise documental (registros institucionais), com ênfase em análise de 
conteúdo, com base em Bardin (2016) e Lüdke e André (2018), tendo como 
corpora os Projetos Político-Pedagógicos, as Matrizes Curriculares e as 
Ementas dos cursos de Letras Espanhol das universidades públicas (estadual 
e federal) do Estado de Minas Gerais, conforme modalidade ofertada por cada 
uma das seguintes instituições: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); 
Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); Universidade Federal de Alfenas (Unifal); 
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Para análise dos 
documentos dos cursos, utilizamos a Resolução do CNE/CP-01/2004, que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
bem como a Resolução do CNE/CP-02/2015, que Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada. Os resultados mostraram 
que todas as universidades buscam integrar os conteúdos curriculares teóricos 
(formação-teórica) e a prática de formação (formação-prática) aos estágios 
supervisionados, às atividades acadêmico-científico-culturais, destinando, 
porém, uma carga horária maior à formação teórica. Quanto à formação 
referente às relações étnico-raciais, os cursos, em sua maioria, ofertam a 
temática de forma transversal.  
 

Palavras-chave: Espanhol; Formação Inicial; Políticas Educacionais; Formação 

Étnico-Racial. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

RESUMEN 
 

Esta disertación busca analizar de forma general, la metodología de enseñanza 
y las prácticas pedagógicas aplicadas a los Cursos de Licenciatura en Español 
y tiene como objetivos específicos: i) describir el proyecto político pedagógico 
en la construcción de la organización curricular, bien como verificar sobre la 
oferta de contenidos de formación referentes a la diversidad étnico-racial, y la 
relación del Español con la Decolonialidad; ii) analizar los elementos culturales 
que hacen parte de la formación inicial de profesores; iii) identificar cuál 
variante del Español está presente en los documentos (Proyectos Político-
Pedagógicos y Ementas), de los cursos de Licenciatura en Letras Español de 
las universidades públicas de Minas Gerais. La metodología utilizada fue la 
investigación calitativa de caráter exploratória de análisis documental (registros 
institucionales), basada en BARDIN (2016), LÜDKE y ANDRÉ (2018), teniendo 
como corpora los Proyectos Político-Pedagógicos, las Matrices Curriculares y 
las Ementas de los cursos de Letras Español de las Universidades Públicas 
(Estatal y Federal), de la provincia de Minas Gerais, de acuerdo con la 
modalidad ofrecida por cada una de las siguientes instituciones: Universidad 
Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); Universidad Federal del Triângulo Mineiro (UFTM); Universidad 
Federal de Uberlândia (UFU); Universidad Federal de Viçosa (UFV); 
Universidad Federal de las Vales del Jequitinhonha y Mucuri (UFVJM); 
Universidad Federal de Alfenas (Unifal); Universidad Estatal de Montes Claros 
(Unimontes). Para analizar los documentos de los cursos, utilizamos la 
Resolución del CNE/CP-01/2004, que establece sobre las Directrizes 
Curriculares Nacionales para Educación de las Relaciones Étnico-Raciales y 
para la Enseñanza de Historia y Cultura Afro-Brasileña y Africana, tal como la 
Resolución del CNE/CP-02/2015, que define las Directrizes Curriculares para la 
formación inicial a nivel superior (cursos de licenciatura, cursos de formación 
pedagógica para graduados y cursos de segunda licenciatura) y para la 
formación contínua. Los resultados muestran que todas las universidades 
buscan integrar los contenidos curriculares teóricos (formación-teórica) y la 
práctica de formación (formación-práctica), las prácticas de pasantía, a las 
actividades académico-científico-culturales, pero destinan una carga horária 
mayor a la formación teórica. Y, cuánto, a la formación referente a las 
relaciones étnico-raciales, los cursos, en su gran mayoría, ofrecen la temática 
de manera transversal.  
 

Palabras-clave: Español; Formación Inicial; Políticas Educacionales; Formación 
Étnico-Racial.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A academia não é o paraíso. Mas, o aprendizado é um lugar onde o 
paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas 
limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse 
campo de possibilidades temos a oprtunidade de trabalhar pela 
liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da 
mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo 
tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar 
fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática de 
liberdade. (bell hooks, 2017, p. 273) 

 

 

A citação acima traduz claramente a importância da figura docente como 

principal agente transformador em nossa sociedade, formador de todos os 

profissionais, que transmite, por meio do conhecimento, esperança e dignidade 

a todos os rincões, sendo sempre consciente de sua responsabilidade para o 

desenvolvimento humano e social.  

Minha trajetória de vida pessoal e profissional está associada a uma 

perspectiva mútua de mudança e transformação. Como professor da rede 

pública e privada de educação há mais de quatorze anos, passei por vários 

desafios e experiências.  

Esta pesquisa nasce, ainda nos primeiros passos da minha vida 

acadêmica, na graduação do curso de Letras Licenciatura em Português-

Espanhol, no Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, no período de 

2005 a 2009. A escolha pelo curso de Letras Espanhol deu-se, inicialmente, 

pela inspiração e desejo de como “Sería más hermoso oír tu1 voz”, expresso na 

letra da canção interpretada por Luis Miguel:  

 
Pensando en ti, recordándote 
Descubro cada amanecer 
Sintiéndote más y más en mí 
Espero al Sol más de una vez 
Y sucede que este tiempo sin amor 
Me hizo saber 
Que aunque existe otro camino 
Va llenándose mi fe 
Pensando en ti 
Cómo entender 
Lo que pasa en mí 

                                                           
1
 Estela platônica que irradiava seu brilho do Mar do Pacífico às alturas do Monte Fuji.  
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Después que ayer te pregunté 
Si había en ti amor, dijiste no 
Es algo extraño, pero no 
Y resulta que mi alma sigue igual 
Formando tu figura 
Hallando en tu sonrisa la felicidad 
Pensar en ti, pensar en ti 
Sería más hermoso oír tu voz 
Viajar al cielo ilusionada 
Y regresar enamorada de mi amor 
Pero puedo seguir, estando solo así 
Pensando en ti 
Y resulta que mi alma sigue igual 
Formando tu figura 
Hallando en tu sonrisa la felicidad 
Pensar en ti, pensar en ti 
Sería más hermoso oír tu voz 
Viajar al cielo ilusionada 
Y regresar enamorada de mi amor 
Pero puedo seguir, estando solo así 
Pensando en ti.  

(Luis Miguel, Álbum - Aries, 1993. Autor: Francisco Céspedes) 

 

Concomitantemente, os desejos se converteram em fascínio pela 

sonoridade marcante do Seseo Gitano peninsular, pelo Dulce Azúcar Salso-

Rumbero de La Habana, pela cadência Milonguera de la Che e de la S 

aspirada desde o Grande Rioplatense, pela melancolia rítmica de la Quena e 

del Charango Andino, pelo Frescor do Pacífico ao Caluroso Atlântico Centro-

latino-americano, pela Ternura inconfundível de los Mariachis de Juárez a la 

Ranchera de Lucha Reyes, pelo picante Sabor Cumbiero de la Costa ao 

Reggaetón Boricua de la Isla Bonita.  

Apesar de não ter tido nenhum contato com o idioma no Ensino 

Fundamental, nem mesmo no Ensino Médio, aproximei-me do espanhol por 

meio de um sistema de bate-papo por mensagem chamado ¡Blah!, ofertado 

pela operadora Tim. A partir daí, lancei-me a conhecer o curso de Letras como 

perspectiva futura para uma carreira profissional. A princípio, sendo um curso 

de dupla habilitação, imaginei que seria despertado pelo ensino da Língua 

Portuguesa, mas a novidade sempre foi o Espanhol. Dessa forma, comecei a 

me constituir como professor em formação. Do início ao final do curso de 

Letras Português-Espanhol, tive várias inquietações relacionadas ao ensino e à 

didática; aos diversos conteúdos e componentes curriculares; à linguística; à 

variação de língua; ao regionalismo; ao bilinguismo; à identidade cultural; da 



22 
 

teoria à prática em sala de aula, dentro e fora do campo de ensino de língua e 

formação de professores.  

 

A) O primeiro passo à faculdade: curso de Letras Português/Inglês 

 

Motivado pela paixão por falar Espanhol, ao mesmo tempo inspirado por 

um relacionamento a distância, participei de uma Mostra de Profissões, 

promovida pela Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (Funcesi), 

onde pude conhecer o stand do curso de Letras da instituição. Minha primeira 

decepção começou já na apresentação da grade curricular do curso, seguida 

pela orientação das matérias indicadas para as provas específicas do 

vestibular. Como se não bastasse tamanha decepção, a faculdade não oferecia 

a opção pelo curso de Letras com habilitação em Espanhol; porém, dava aos 

candidatos a opção de escolha da língua estrangeira no vestibular entre o 

Inglês e o Espanhol.  

Após aprovação no vestibular, ingressei no curso de Letras com 

habilitação em Inglês, em agosto de 2004. Iniciados os trâmites administrativos, 

tive outro fator complicador: a dificuldade financeira para fazer a matrícula do 

curso e, posteriomente, pagar a primeira mensalidade da faculdade. Nesse 

percurso, apareceram oito pessoas que foram fundamentais para que minha 

vida acadêmica começasse. São elas: Dasi Drumond Guerra2, responsável 

pelo presente de quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos, 

referentes à primeira matrícula do curso; Maria José (colega de trabalho da 

minha mãe), responsável pelo cheque caução utilizado na rematrícula para o 

segundo período do curso; Maria Rita (minha mãe), popularmente conhecida 

como Tita; Maria Leonor (minha tia-avó), responsáveis como fiadoras pela 

negociação dos valores em aberto, referente ao primeiro semestre do curso; 

Claudinei Nogueira (vizinho de bairro), responsável como fiador pela 

contratação do Financiamento Estudantil (FIES); Mário Brito Cruz Oliveira e 

Advir dos Santos, popularmente conhecida como Tu, responsáveis pelo 

empréstimo de cheque caução para renovação das matrículas, referentes ao 

                                                           
2
 (In memoriam) – Meus agradecimentos a Artur Guerra e família.  
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primeiro e segundo semestres do curso; Raimundo de Freitas3, responsável 

pela hospedagem nos dias de estágios; e Érico Porto, pelos lanches e caronas 

compartilhados.  

Já no início do segundo período, consegui acesso ao FIES, com o 

financiamento no valor de 70% da mensalidade do curso, o que me permitiu 

continuar até o final do curso. Depois de um ano de percurso, percebi que não 

adiantava insistir para continuar no curso de Letras com habilitação em Inglês, 

pois ele não atendia às minhas expectativas pessoais e profissionais.  

Dessa forma, resolvi trancar a matrícula da faculdade e, 

consequentemente, o FIES, até que tivesse uma nova oportunidade para 

retornar à faculdade. Devido à minha coragem e insistência, sabendo da oferta 

do curso de Letras com habilitação em Português-Espanhol pelo UniBH, decidi 

novamente passar por um novo processo seletivo e, assim, retornei à 

faculdade em agosto de 2005, desta fez, para o curso dos meus sonhos: Letras 

Português-Espanhol.  

 

B) O retorno à faculdade: novos desafios e dificuldades 

 

Assim que soube do resultado do processo seletivo, tomei todas as 

providências para transferir o FIES para o UniBH, pois, sem o financiamento, 

definitivamente não teria tido a oportunidade de estudar, nem mesmo de 

realizar parte dos meus sonhos. 

Bom, se morando em Itabira-MG, desempregado e sem nenhuma renda 

para custear a faculdade, isso já seria difícil, estudar em Belo Horizonte-MG, 

isso se tornaria quase impossível. Mas, a fé, a coragem e a persistência foram 

determinantes para iniciar minha formação profissional.  

Para honrar com meu compromisso financeiro de 30% do valor da 

mensalidade da faculdade, mais o material de estudo, além do custeio do 

transporte para Belo Horizonte, inicialmente, tive que contar com a gratidão da 

minha mãe, da minha tia-avó e dos meus avós maternos.   

Em setembro do mesmo ano, fui incentivado pela vice-diretora da Escola 

Estadual “Mestre Zeca Amâncio” (EEMZA), Maria Eugênia Barbosa, a solicitar 

                                                           
3
 (In memoriam) – Meus agradecimentos à família Freitas.  
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o Certificado de Autorização de Título (CAT), para substituir a professora de 

Artes do Ensino Médio, que estava afastada por motivos de saúde. 

Inicialmente, assustei-me com tal pedido, pois estava apenas retornando ao 

meu percurso de formação acadêmica. Ademais, naquele momento, minha 

maior preocupação era com a questão da formação específica em Artes, para 

assumir tamanha responsabilidade.  

Instigado por tal desafio e, ao mesmo tempo, preocupado com a carga 

horária dos alunos que estavam sendo “prejudicados” pela falta de professor, 

resolvi assumir as aulas, mesmo sendo consciente da pouca formação. Diante 

das dificuldades apresentadas, aprofundava-me nos estudos e, sempre que 

surgiam dúvidas e novos questionamentos, ressaltava aos alunos que, caso 

não soubesse responder as demandas, como estudante e professor em 

formação, faria todo estudo possível para poder atendê-los. Assim, no segundo 

semestre de 2005, comecei a trabalhar como professor, atuando nos ensinos 

Fundamental e Médio da Rede Estadual de Educação em Minas Gerais.  

No início de 2007, passei a lecionar o mesmo conteúdo, dessa vez na 

Escola Estadual “Major Lage”, assumindo quatro aulas no 9° ano do Ensino 

Fundamental. Em agosto do mesmo ano, assumi, através do processo de 

designação, três aulas de Língua Espanhola na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), na Escola Estadual “Professor Emílio Pereira de Magalhães”. Em 

novembro de 2007, bem como todos os servidores que atuavam na Rede 

Estadual de Ensino de Minas Gerais, fui “efetivado”4 pela Lei Complementar n°. 

100/2007-MG, em duas funções, sendo o primeiro em Artes, com quatro aulas 

semanais e, o segundo em Espanhol, com três aulas semanais.  

 

C) O curso de Letras habilitação em Português e Espanhol: enfim, a 

realidade de um sonho 

 

Em agosto de 2005, comecei o curso de Letras com habilitação em 

Português-Espanhol, no Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH). Não 

tinha palavras para explicar tamanha satisfação. Duas horas de viagem, ida e 

volta, separavam um sonho de uma realidade tão desejada. A expectativa do 

                                                           
4
 Julgada inconstitucional. 
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primeiro dia de aula foi algo tão precioso que se fez presente durante toda a 

minha formação acadêmica. Olhar atento a cada movimento, ao som de cada 

fonema, e a atenção direcionada a cada gesto traduziam, a cada dia, um 

sentimento incansável pela busca do conhecimento. 

O primeiro período foi a porta de entrada para um mundo de muitas 

teorias e discussões. Embora a grade curricular não apresentasse tantas 

novidades, o simples fato de estar cursando os conteúdos referentes ao 

Espanhol já era a principal conquista da minha vida acadêmica até então. Os 

demais períodos também foram marcados por muitas teorias, discussões e 

algumas práticas. No decorrer de cada período, podíamos perceber, de forma 

geral, a opção e a preferência pela área de cada um dos colegas universitários. 

Nas aulas de Espanhol, a opção pela área de especialização ficava ainda 

mais explícita: “alguns colegas não gostavam do idioma, ou tinham receio em 

praticar a fluência em sala”. Ao contrário deles, eu fazia de tudo para aproveitar 

cada minuto para me comunicar, pois, até então, sabia que era a única 

oportunidade que teria para me qualificar. 

Ao final do sétimo período, graças à bondade da minha tia-avó, ganhei 

uma passagem para conhecer o Peru. Na realidade, ela estava realizando mais 

um dos meus sonhos, pois o desejo de cursar Letras Português-Espanhol só 

apareceu depois de um relacionamento virtual com uma peruana, denominada 

aqui, carinhosamente, como Jennifer López, nome fictício para preservar sua 

identidade. Morando durante quarenta dias no país, pude conhecer lugares 

fantásticos e, além disso, pude vivenciar, experimentar, curtir, aprender durante 

vinte e quatro horas do dia o Espanhol. Infelizmente, não tive a oportunidade 

de conhecer Jennifer López, pois ela tinha migrado para o Japão, onde estava 

morando desde 2004. 

De volta à vida acadêmica, dessa vez para iniciar o oitavo e último 

período do curso de Letras Português-Espanhol, tinha muitas novidades para 

contar aos meus colegas de sala. Além de me preparar para todo o ritual da 

formatura, tinha que desenvolver as atividades de prática final: o estágio 

obrigatório de regência. 

Do início do curso até aquele momento, com certeza, o último período foi 

o mais complicado. Entretanto, não havia muitas escolas disponíveis para 
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realizar a carga horária de estágio. Em Itabira-MG, nenhuma escola da rede 

pública e particular oferecia o Espanhol em seus currículos, no Ensino 

Fundamental. Dessa forma, tive que buscar em Belo Horizonte uma escola que 

pudesse ajudar-me a concluir a etapa final do curso.  

Depois de muitas idas e vindas, finalmente, consegui realizar o estágio 

para o Ensino Fundamental na Escola Estadual “Três Poderes”. Já o estágio do 

Ensino Médio foi realizado no Colégio Batista Mineiro, de Belo Horizonte-MG, e 

no SEBRAE, de Itabira-MG. 

Enfim, em julho de 2009, concluí o curso de Letras Português-Espanhol, e 

a colação de grau ocorreu em 31 de agosto do mesmo ano. Para minha 

surpresa, durante as férias de julho, antes mesmo da colação, havia recebido 

um convite para assumir uma carga horária de doze aulas semanais no Colégio 

Nossa Senhora das Dores (CNSD)5, onde lecionei até dezembro de 2019.  

Além das escolas citadas anteriormente, minha jornada inicial se 

estendeu para a Wizard Idiomas-Itabira/MG, de 2009 a 2010; o Centro 

Educacional Bem-Me-Quer, em 2010; o Centro Educacional Oficina dos 

Sonhos (CEOS), em 2011; a Escola Estadual “José Madureira de Oliveira”, em 

Santo Antônio do Rio Abaixo, em 2012 e 2013; o Super Mais Educação, em 

2017; e retornei à Escola Estadual “Mestre Zeca Amâncio” (EEMZA), em 

fevereiro de 2014 até dezembro de 2019, atuando como docente entre 2014 a 

2016, e vice-diretor entre janeiro de 2016 a março de 2019. 

 

D) Formação permanente e atualizações: trajetória de investimentos 

 

 Desde o curso de Letras Português-Espanhol, venho constantemente 

ampliando e atualizando meu processo de formação, visando sempre 

acompanhar as demandas e necessidades sociais da educação, dentro e fora 

da sala de aula. Nesse percurso, destaco o curso de Actualización para 

Professores de Español (IV, V, VI), oferecido pela Consejería de Educación da 

Embaixada da Espanha em Brasília, em parceria com a Secretaria de Estado 

de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) e a Associação de Professores de 

Espanhol de Minas Gerais (APEMG), nos anos de 2009, 2010 e 2011. Além 

                                                           
5
 Em 2020, passou a constituir a Rede Nossa Senhora das Dores.  
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disso, cursei disciplinas no mestrado em Educação Superior, na Facultad de 

Humanidades y Artes de la Escuela de Posgrado, da Universidad Nacional de 

Rosario (UNR), Santa Fé, Argentina, nos períodos de janeiro e julho, nos anos 

de 2016, 2017, 2018 e 2020, por ora paralisado. Ainda em 2019, por questões 

financeiras, não pude ir à Argentina. Entretanto, nesse mesmo ano, participei 

do processo seletivo para o mestrado, do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (POSLETRAS), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Após o resultado de aprovação no processo, iniciei em 11 de março 

de 2019 mais uma etapa de formação profissional-acadêmica, sob a orientação 

do Prof. Dr. Clézio Roberto Gonçalves. Logo, percorremos dois anos e seis 

meses de disciplinas cursadas, escrita e entrega do pré-projeto, do projeto 

definitivo, qualificação, participação em vários eventos acadêmicos e três 

publicações de artigos em anais dos eventos.  

Nesse sentido, esta dissertação versa sobre as Políticas de Formação 

de Professores nos Cursos de Letras em Espanhol das Universidades Públicas 

de Minas Gerais. Esse tema foi construído, inicialmente, a partir de um olhar 

crítico sobre minha própria formação e atuação profissional na Educação 

Básica, visando contribuir, dessa forma, para (re)pensar o processo de 

formação inicial de professores de Espanhol, sobretudo frente à necessidade 

de preparar os futuros docentes para lidar com questões sociais, linguísticas, 

culturais, raciais, religiosas, de gênero, de sexo etc.  

Para análise do nosso objeto de pesquisa, utilizamos os Projetos 

Político-Pedagógicos, as Matrizes Curriculares e Ementas de cada curso, bem 

como os dispositivos legais norteadores, ou seja, a Resolução do CNE/CP n° 

01, de 17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, tal como a Resolução do CNE/CP 

n° 2, de 1º de julho de 2015, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. Entretanto, a Resolução do CNE-CP n° 02/2015 foi revogada 

pelo artigo 30 da Resolução CNE-CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019. Porém, antes 

mesmo da sua vigência, o Conselho Nacional de Educação (CNE-CP), através da 
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Resolução n° 1, de 2 de julho de 2019, alterou o artigo 22 da Resolução CNE-

CP n° 02/2015, conforme a seguinte redação: 

 

Art. 22. Os cursos de formação de professores, que se encontram em 
funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo 
máximo de 2 (dois) anos, contados da publicação da Base Nacional 
Comum Curricular, instituída pela Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de 
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 22 
de dezembro de 2017. (CNE-CP, 2019).  
 

Todavia, no Capítulo IX, das disposições transitórias e finais, da Resolução 

CNE-CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019, define-se em parágrafo único:  

 

Parágrafo único. As IES que já implementaram o previsto na 
Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, terão o prazo limite 
de 3 (três) anos, a partir da publicação desta Resolução, para 
adequação das competências profissionais docentes previstas nesta 
Resolução. (CNE-CP, 2019).  

 

Portanto, dada a complexidade da temática indicada anteriomente, com 

a finalidade de compreender a problematização em questão, o nosso objetivo 

geral visa descrever a metodologia de ensino e as práticas pedagógicas 

aplicadas aos Cursos de Letras - Licenciatura em Espanhol.  

Os nossos objetivos específicos visam:  

- Descrever o projeto político-pedagógico na construção da organização 

curricular, bem como verificar a oferta de conteúdos de formação referentes à 

diversidade étnico-racial; 

- Analisar os elementos culturais que fazem parte da formação inicial de 

professores;  

- Identificar qual variante do Espanhol está presente nos documentos (Projetos 

Político-Pedagógicos e Ementas) dos cursos de Licenciatura em Letras 

Espanhol das universidades públicas de Minas Gerais. 

Nesta mesma discussão, especificamente na primeira parte do artigo 

intitulado “Thinking (and doing) otherwise com a língua dos hermanos. O 

Espanhol nas pesquisas e nas políticas linguísticas do Brasil”, Paraquett (2019) 

propõe a seguinte reflexão: Espanhol, língua do Norte ou do Sul? Ao tratar 

sobre essa temática, a autora faz uma retomada histórica dos termos espanhol 

e castelhano, associando-os, dessa forma, à língua trazida à América pelos 
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espanhóis. Além disso, a autora explora o fato histórico para fazer menção a 

As veias abertas da América Latina a partir de um pedido de perdão, solicitado 

pelo atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, endereçado 

ao Rei da Espanha e ao Papa:  

 

No es el propósito resucitar estos diferendos, sino ponerlos al 
descubierto, porque todavía, aunque se nieguen, hay heridas abiertas 
y es mejor reconocer que hubieron (sic) abusos y se cometieron 
errores (OBRADOR apud PARAQUETT, 2019, p. 111-112).

6
  

 

Sem querer aprofundar nas questões históricas7, muito bem 

argumentadas por Paraquett (2019), nossa intenção é fazer uso das palavras 

do mandatário mexicano para pensar qual identidade linguística estaria sendo 

utilizada na formação dos estudantes de Letras Espanhol das universidades 

públicas de Minas Gerais. Como estão sendo formados(as) linguisticamente 

esses(as) estudantes? De que forma são apresentadas a(s) cultura(s) do(s) 

país(es) hispanófono(s)? De acordo com Paraquett (2019, p. 114),  

 

[…] no Brasil há uma importante discussão sobre a dicotomia entre o 
que se chama de „Espanhol da Espanha‟ x „Espanhol da América‟. É 
preciso ficar claro que não se pode falar em Espanhol da Espanha e 
muito menos em Espanhol da América, porque há um sem fim de 
formas de manifestações linguísticas e culturais que caracterizam os 
tantos países que constituem esses blocos hispânicos, que também 
se estendem à África e à Ásia.  

 

Assim sendo, partindo do título elaborado por Paraquett (2019) – 

“Thinking (and doing) otherwise com a língua dos hermanos. O Espanhol nas 

pesquisas e nas políticas linguísticas do Brasil” –, perguntamo-nos: qual 

Espanhol faz parte dos Projetos Político-Pedagógicos das universidades, bem 

como de suas Matrizes curriculares, durante o processo de Formação de 

Professores de E(ñ)? O espanhol de Paola Guanche8 ou o espanhol de Aaron 

Bodden9? O espanhol de Isabel Sanchez10 ou o espanhol de Alexandra11? O 

                                                           
6
 El País. Disponível em: <https://elpais.com/internacional/2019/03/26/mexico/1553561287_196276.html>. 

Acesso em: 7 mar. 2020. (Cf. PARAQUETT, 2019, p. 112) 
7
 Nota de explicação dos historiadores mexicanos e espanhóis sobre a carta do mandatário mexicano. El 

País. Disponível em: <https://elpais.com/internacional/2019/03/26/mexico/1553566159_533541.html>. 
Acesso em: 7 mar. 2020. (Cf. PARAQUETT, 2019, p. 112) 
8
 La Voz Kids Telemundo-2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=c1EbnLiTXNg>.  

9
 La Banda Univisión-2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FwyF6SLt3Ko>.   

10
 La Voz Kids Telemundo-2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KnToJjVy-LE>.   
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espanhol de Christopher Vélez12 ou o espanhol de Jonael Santiago13? O 

espanhol de Esperanza14ou o espanhol de Samuel15? O espanhol de Keren16 

ou o espanhol de Franser Pazos17? O espanhol de Valen Etchegoyen18 ou o 

espanhol de Tania Cirilo19? O espanhol, língua do Norte ou do Sul? 

Dessa forma, nossa pesquisa visa contribuir para os estudos do 

Espanhol e suas línguas performativas, no campo da Linguística Aplicada (LA) 

e em um atravessamento transdiciplinar com outros campos do conhecimento, 

imbricada com as relações sociais, como prática libertadora (FREIRE, 1967; 

HOOKS, 2017); indisciplinar, como “um modo de criar inteligibilidade sobre 

problemas sociais em que a linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 

2006), e transgressora (PENNYCOOK, 2006), entres outros.  

A dissertação inicia-se com um capítulo introdutório, onde apresento 

minha trajetória pessoal e profissional. Na sequência, organizamos e 

discutimos em cinco capítulos questões inerentes aos Estudos da Linguagem, 

Linguística Aplicada, Formação de Professores, entre outras temáticas, a partir 

de um arcabouço teórico transdisciplinar. No segundo capítulo, apresentamos 

um panorama histórico do ensino de espanhol em Minas Gerais. No terceiro 

capítulo, discutimos a Linguística Aplicada e o seu compromisso social, a 

identidade cultural e as relações étnico-racial. No quarto capítulo, discorremos 

sobre a temática da Formação de Professores e Políticas Educacionais e a 

implementação do E(ñ) no sistema de educação brasileiros. No quinto capítulo, 

refletimos sobre o Currículo, suas (in)tensões e disputas no processo de 

formação inicial, a partir de um olhar de(s)colonizador de novas propostas para 

os currículos. Na sequência, apresentamos nosso percurso metodológico, 

trazemos a análise dos dados e finalizamos com as considerações finais.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
11

 La Voz Kids Caracol-2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rnu-EODp5Ag>.  
12

 La Banda Univisión-2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0-XKpwDAXfk>.   
13

 La Voz Kids Telemundo-2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-8duvaIxQCQ>.   
14

 La Voz Kids Telecinco-2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AGcznh1e7VY>.   
15

 La Voz Kids Telecinco-2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j7ypvs14OYU>.  
16

 La Voz Kids Caracol-2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pXII80aEdXQ>.  
17

 La Voz Kids Telemundo-2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=c4qc8fqc_Cs>.   
18

 Valen Etchegoyen-2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=miNHj4hDxg0>.   
19

 La Música del Perú-2008. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D37fXc0wiLY>.    
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2. PANORAMA HISTÓRICO: O ENSINO DE ESPANHOL EM MINAS GERAIS 

 

 

Políticas públicas influenciam nossas vidas o tempo todo, mesmo que 
não percebamos. Em nossas escolas, as políticas entram e as 
práticas mudam, ora de forma clara e repentina, ora de forma lenta, 
processual e até mesmo imperceptível. (AVELAR, 2019, p. 75) 

 

 
Entre idas (1925)20 e vindas (2005)21 das várias mudanças no sistema 

educacional brasileiro, o Espanhol obteve seu espaço na primeira década do 

século XXI, a partir da aprovação da Lei Federal n. 11.161, de 5 de agosto de 

2005, que dispunha sobre o seu ensino nos currículos das escolas da rede 

pública. Seu artigo primeiro determinava que tal implementação fosse gradual 

nos currículos do Ensino Médio, tal como fora estabelecido nas orientações 

oficiais do Ministério da Educação: 

 
O objetivo destas sinalizações é o de sinalizar os rumos que esse 
ensino deve seguir, o que faz com que tenham um caráter 
minimamente regulador, do contrário, não haverá razões em fazer 
tantos esclarecimentos, marcar posições teórico-metodológicas, 
sugerir caminhos de trabalho etc. No entanto, para que esse caráter 
regulador ganhe sentido e produza efeitos, sabemos que serão 
necessários, muitos outros passos, entre os quais destacamos o de 
sua leitura, análise e discussão no âmbito das instituições formadoras 
de professores, em conjunto com os indivíduos em formação, e 
também o de sua leitura, análise e discussão por parte do coletivo 
das escolas (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO 
MÉDIO, Capítulo 4, p. 127).  

  

Além da inserção nos currículos das escolas e a qualificação de 

profissionais, Amaral, Almeida e Lourenço (2019) ressaltam a importância de 

outras ações, que ocorreram após a sanção da Lei Federal n. 11.161/2005, até 

a alteração da Lei de Diretrizes e Base da Educação, com a homologação da 

BNCC, como:  

 

a) a inclusão do ensino de língua espanhola em vários níveis de 
ensino (educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, finais e 
médio) da Educação Básica em escolas públicas e particulares; b) a 
realização de concursos públicos com vagas para professores 
efetivos de espanhol; c) a criação de cursos de licenciatura em língua 

                                                           
20

 Conforme apontam Guimarães (2014) em sua dissertação de mestrado e Recuero (2017) em sua tese 
de doutorado.  
21

 Lei Federal n. 11.161, conhecida popularmente como Lei do Espanhol.  
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espanhola (UFTM, UFV, UFVJM, por exemplo); d) a inclusão do 
espanhol no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); e) a 
publicação das Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(ORIENTAÇÕES, 2006) com um capítulo específico de Língua 
Espanhola; f) a inclusão da língua espanhola nos editais de seleção 
de livros didáticos (PNLD) e de acervos de obras de pesquisa e de 
referência (PNBE do Professor) publicados pelo MEC (AMARAL; 
ALMEIDA; LOURENÇO, 2019, p. 46). 

 

Outro passo importante para a efetivação do Espanhol na Educação 

Básica (Ensino Fundamental anos iniciais e Ensino Médio) foi a distribuição de 

materiais didático-metodológicos para as escolas públicas, através do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), que tem como objetivo 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura por meio de distribuição de 

acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. De acordo com 

Amaral, Almeida e Lourenço (2019), com relação à Educação Básica, 

especialmente nas escolas públicas federais, 

 

[…] houve um movimento similar com a inclusão do Espanhol na 
estrutura curricular das escolas técnicas federais, colégios de 
aplicação e colégios militares. Em Minas Gerais, podemos citar: 
CEFET-MG, IFMG-Betim, IFN-Minas (Instituto Federal do Norte de 
Minas), IFMG-Sabará, IF Sul de Minas (Instituto Federal do Sul de 
Minas) – Campus Avançado Carmo de Minas, Campus Machado, 
Campus Pouso Alegre, Colégio de Aplicação João XXIII (Juiz de 
Fora), Colégio de Aplicação Coluni (Viçosa), Colégio Técnico da 
UFMG (COLTEC), Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Militar 
de Juiz de Fora e Centro Pedagógico da UFMG (AMARAL; ALMEIDA; 
LOURENÇO, 2019, p. 47). 

 

Com relação ao Ensino Superior e a Formação Docente, o estado de 

Minas Gerais 

 
[...] criou e ampliou a oferta de cursos de licenciatura, o que 
possibilitou a formação de professores de espanhol em várias 
instituições, localizadas em diferentes regiões do estado, tais como: 
UFMG (Região Metropolitana); UNIMONTES (Norte de Minas); 
UFVJM (Vale do Jequitinhonha e Mucuri); IF Sudeste MG (Campo 
das Vertentes); UFJF e UFV (Zona da Mata); UNIFAL-MG (Sul e 
Sudoeste de Minas); UFTM e UFU (Triângulo Mineiro). Como é 
possível observar, são professores de espanhol sendo formados em 
praticamente todas as regiões do território mineiro (ALMEIDA 2016 
apud AMARAL; ALMEIDA; LOURENÇO, 2019, p. 46). 

 

Porém, o processo de implementação do ensino de Espanhol na Rede 

Estadual em Minas Gerais teve seu início de “desidratação” em 2017, após a 
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aprovação da Reforma do Ensino Médio, e com a aprovação da Lei n. 

13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, revogando a Lei n. 

11.161/2005 (que sancionava o Espanhol como oferta obrigatória), bem como 

da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), realizada em 14 

de dezembro de 2018, que acrescentou ao artigo 35-A, na Lei n. 9.394/96, 

conteúdos e objetivos de aprendizagem para o Ensino Médio, conforme as 

Diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento: I) linguagens e suas tecnologias; II) matemática e suas 

tecnologias; III) ciências da natureza e suas tecnologias; IV) ciências humanas 

e sociais aplicadas.  

Dos dispositivos indicados anteriormente, destacamos, em especial, a 

Lei n. 13.415/2017, em seu artigo 35-A, especificamente o § 4°, que determina 

a obrigatoriedade do estudo da Língua Inglesa nos currículos do Ensino Médio 

e indica a oferta de outras línguas estrangeiras, como optativas, segundo ainda 

o mesmo parágrafo, preferencialmente o Espanhol.   

No momento, segue em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG), o Projeto de Lei n. 1.064/2019, de autoria do deputado Léo 

Portela (PL), que “Dispõe sobre a inclusão da língua espanhola na grade 

curricular da rede estadual de ensino”, aguardando paracer na Comisão de 

Constituição e Justiça. Embora considere a importância de uma lei específica, 

bem como os argumentos expostos no Projeto de Lei, acredito que somente tal 

dispositivo não seria suficiente para garantir a permanência do ensino do 

Espanhol em nosso Estado, pois os governos mudam de tempos em tempos, e 

com eles mudam as políticas públicas e educacionais, tal como aconteceu com 

a Lei do Espanhol22 em nível federal. Diante disso, pensando na manutenção 

do ensino do Espanhol em Minas Gerais como algo permanente, acredito que a 

melhor alternativa seria uma Proposta de Emenda à Constituição do Estado 

(PEC), assim como fez o Estado do Rio de Janeiro, incluindo na Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, no art. 317, o parágrafo 

3°, que estabelece: 

 

                                                           
22

 Lei n. 11.161/2005, revogada em 2018.  
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A língua espanhola passa a constar do núcleo obrigatório de 
disciplinas de todas as séries do 2º grau da rede estadual de ensino, 
tendo em vista, primordialmente, o que estabelece a Constituição da 
República em seu artigo 4º, parágrafo único. […] (CONSTITUIÇÃO, 
Estado do rio de Janeiro, 1989

23
).  

 

Tal como ainda o Estado do Rio Grande o Sul, que incluiu, a partir da Emenda 

Constitucional n. 74, de 19 de dezembro 2018, no artigo 209, o parágrafo 3°, 

que define: “O ensino da língua espanhola, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina obrigatória das escolas públicas de ensino fundamental e médio” 

(CONSTITUIÇÃO, Estado do Rio Grande do Sul, 198924).  

Ao analisar a Constituição do Estado de Minas Gerais, visando à 

elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), identificamos 

que existe a possibilidade de inclusão do ensino do Espanhol em algumas 

seções, das quais destacamos, primeiramente, a Seção III, Da Educação, em 

seu artigo 195:  

 

A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO, 
Estado de Minas Gerais, 1989, p. 157

25
). 

 

A segunda possibilidade poderia estar vinculada como parágrafo único, 

ao item II, que diz: “liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; […]” (CONSTITUIÇÃO, Estado de Minas Gerais, 

1989, p. 157).  

Dessa forma, acredito que tal proposta de Emenda à Constituição do 

Estado de Minas Gerais contribuiria para o processo permanente de 

“segurança jurídica e profissional”, bem como garantir o avanço de políticas 

linguísticas para o ensino do Espanhol, tanto para a Educação Básica, como 

para o Ensino Superior acadêmico-profissional, como para a formação inicial e 

continuada de professores.  

                                                           
23

 Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage>. Acesso em: jun. 
2021. 
24

 Disponível em: 
<http://www2.al.rs.gov.br/dal/LegislaCAo/ConstituiCAoEstadual/tabid/3683/Default.aspx>. Acesso em: jun. 
2021.  
25

 Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70446>. Versão impressa (atualizada). Acesso 
em: jun. 2021.  
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No entanto, em sentido contrário, Amaral, Almeida e Lourenço (2019, p. 

47) – citando Barros; Costa; Galvão (2016), em estudos realizados em Minas 

Gerais sobre políticas linguísticas adotadas após a publicação da Lei n. 

11.161/2005 – mostram que a lei não alcançou o objetivo esperado e, em 

determinadas situações, ocasionou um efeito contrário, gerando uma frustração 

por parte dos docentes, especialmente daqueles que passaram a investir na 

sua formação ou capacitação para o ensino do idioma.  

Diante do exposto, com o qual convivo e compartilho tamanha 

frustração, foram quatro anos de investimento em formação inicial, 

posteriomente, mais quatro anos em formação continuada, em universidade 

estrangeira, no Programa de Mestrado em Educação Superior, em sequência, 

mais dois anos no mestrado em Estudos da Linguagem, além de outras muitas 

atividades de ensino e aprendizagem, formação e atualizações pedagógicas, 

intercâmbios, eventos acadêmicos, entre outros.   

 Levando em consideração o contexto apresentado, após doze anos (12) 

de vagância da Lei n. 11.161/2005, precisamos buscar respostas para muitos 

questionamentos, dos quais elencamos alguns pontos. Após doze anos de 

investimento público em abertura de cursos para formação de professores de 

Espanhol, construção e ampliação de unidades acadêmicas, contratação de 

profissionais para o preenchimento do quadro de servidores, como docentes 

formadores e técnico-administrativos, investimentos em bens de comsumo etc., 

bem como a inserção no mercado de trabalho de, no mínimo, três gerações de 

professores formados em Universidades Públicas e Institutos Federais, ao 

longo desses anos, nós nos perguntamos:  

 

i) Como será estruturado o curso de Letras Espanhol das 

universidades após a revogação da Lei n. 11.161/2005?  

ii) Como será a formação pedagógica dos professores de 

Espanhol após aprovação da Lei n. 13.415/2017?  

iii) Como será realizada a inserção no mercado de trabalho dos 

professores que optaram pela licenciatura simples, ou seja, 

somente Espanhol? 
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iv) Quais agentes serão responsabilizados por ação de 

ressarcimento de Dano ao Erário, conforme dispositivo 

constitucional artigo 37, § 5°, da Constituição Federal, que diz: 

“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem 

prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento” (BRASIL, 1988)?  

 

Ao se tratar especificamente dos “ilícitos praticados por agente, servidor 

ou não, que causem prejuízos ao erário”, acreditamos que os Poderes 

Legislativo e Executivo Federal, ao promoverem as mudanças educacionais e 

ao desconsiderarem os dispositivos referentes à Lei Federal n. 11.161, de 5 de 

agosto de 2005, bem como o Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, no 

mínimo, assumiram o risco da prática de ato doloso, previsto pela Lei de 

Improbidade Administrativa, bem como previsto pelo artigo 18, inciso I, do 

Código Penal brasileiro. Em que pese sobre tal prescrição, o plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 8 de agosto de 2018, decidiu:  

 
Por maioria, apreciando o tema 897 da repercussão geral, deu parcial 
provimento ao recurso para afastar a prescrição da sanção de 
ressarcimento e determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido 
para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das 
ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o 
mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Vencidos os 
Ministros Alexandre do Moraes (Relator), Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, o 
Tribunal fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de 
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, vencido o 
Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. 
Nesta assentada, reajustaram seus votos, para acompanhar a 
divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, os Ministros Luiz Fux 
e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 8.8.2018 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018. Grifo 
nosso).  

 

No entanto, em seu voto, o eminente Ministro Edson Fachin (2018) 

ressalta que tais previsões não devem gerar confusão ou conflito com o 

disposto no artigo 37, § 5°, da CF, destacando que:  
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O texto constitucional é expresso ao prever que a lei estabelecerá os 
prazos de prescrição para ilícitos (quer, portanto, na esfera cível ou 
penal, aqui entendidas em sentido amplo) que gerem prejuízo ao 
erário e sejam praticados por qualquer agente. Logo em seguida, 
porém, decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de 
ressarcimento (ou seja, de recomposição) do erário, tornando-as, 
assim, imprescritíveis. O texto constitucional é expresso ao prever a 
ressalva da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. 
Não nomeia, elenca, particulariza e nem restringe a natureza dos 
ilícitos que geram danos e que, assim, podem ensejar o 
ressarcimento dos danos ao erário. Basta haver dano. Se houver 
dano poderá haver ação de ressarcimento, sem que incida sobre 
essa pretensão qualquer prazo prescricional. Basta, à luz do 
comando constitucional, a existência de ilícito que a ele cause 
prejuízo para que seja possível ação de ressarcimento, sem que 
sobre a pretensão nela veiculada incida qualquer prazo 
prescricional (FACHIN, Inteiro Teor do Acórdão, 2018, p. 41. Grifo 
nosso).  

 

 Nesse sentido, acreditamos que o dano ao erário está caracterizado, 

pois o prejuízo se configura à luz dos investimentos realizados durante os doze 

anos de efetiva implementação da Lei Federal n. 11.161, de 5 de agosto de 

2005, bem como dos dez anos de investimentos indicado pelo Decreto n. 

6.096, de 24 de abril de 2007. 
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3. PERFORMANCE26 LINGUÍSTICA: A LÍNGUA(GEM) COMO ATO DE 

IDENTIDADE CULTURAL, ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL 

 

3.1  A Linguística Aplicada (LA) e seu compromisso social 

 

Fazendo uma retrospectiva da minha vida acadêmica, meu primeiro 

contato com os estudos linguísticos aconteceu há mais de uma década, na 

formação inicial, no segundo e terceiro períodos do curso de Letras, com as 

disciplinas denominadas Linguística Geral I e Linguística Geral II; no quinto 

período, com as disciplinas nomeadas Linguística Românica e Iniciação à 

Pesquisa Linguística; no sétimo período, com a Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Materna; e no oitavo período, com a Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Espanhola, ou seja, um misto de Linguística Tradicional e Linguística 

Aplicada. Segundo Moita Lopes (2006, p. 18), uma relação unidirecional entre a 

teoria linguística e a prática de ensinar/aprender línguas, típica da chamada 

aplicação da linguística, que não contempla nem a possibilidade de a prática 

alterar a teoria.  

Pensando sobre a atuação da LA no processo de formação inicial dos 

estudantes de Letras com habilitação em Espanhol, lanço aqui duas questões 

que julgo importantes para o percurso da discussão, pois não é minha intenção 

querer respondê-las prontamente, nem mesmo pretendo esgotá-las, entretanto, 

suscitar reflexão: o que se espera da LA no processo de formação inicial dos 

professores de Espanhol? Como (re)pensar os modos de teorizar e fazer LA, 

sobretudo, na formação de professores de Espanhol? (MOITA LOPES, 2006, p. 

21).  

De acordo com Moita Lopes (2006, p. 87-89), a primeira questão se 

relaciona à necessidade de pensar o mundo por um olhar não ocidentalista, 

pois a episteme ocidentalista destruiu outras lógicas de vida social e outras 

formas de produzir conhecimento. A segunda questão se relaciona ao fato de 

que a esperança não está na ciência ocidentalista de teorias separadas das 

práticas sociais.  

                                                           
26

 Tomo emprestado o termo performance, utilizado por Pennycook (2006, p. 77), ao argumentar que a LA 
transgressiva considera as implicações das viradas linguísticas, somática e performativa.    
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Citando Sibila (2002), Moita Lopes (2006, p. 92-95) ressalta que a 

“possibilidade de experimentar a vida de outros para além da vida local é talvez 

a grande contribuição da vida contemporânea, ao nos tirar de nosso mundo e 

de nossas certezas que apagam quem é diferente de nós e não nos 

possibilitam viver outras formas de sociabilidade”. Partindo das práticas sociais, 

Moita Lopes propõe um quadro teórico como modo de reinventar a vida social e 

fazer pesquisa, que envolve a reinvenção da emancipação: uma combinação 

entre as diferenças culturais e seus atravessamentos por classes sociais. 

Nesse sentido, Moita Lopes (2006, p. 95-96) argumenta que o conceito 

de emancipação social visa incorporar os diferentes grupos marginalizados 

pelas classes sociais, sexualidade, gênero, raça etc., já que os fatores 

econômicos, culturais e políticos não podem ser separados. Porém, não se 

trata de levar a verdade-conhecimento a esses grupos, mas de construir a 

compreensão da vida social com eles em suas perspectivas e vozes, sem 

hierarquizá-los. 

Dessa forma, a construção de uma Linguística Aplicada Contemporânea, 

proposto por Moita Lopes, visa a  

 

[…] Implicações da vida social atual, e dos modos de construir 
conhecimento em nossos dias: “uma LA que precisa ter algo a dizer 
sobre o mundo como se apresenta e que o faz com base nas 
discussões que estão atravessando outros campos das ciências 
sociais e das humanidades, nas quais se verifica uma mudança 
paradigmática em virtude da crise da ciência moderna” (MOITA 
LOPES, 2006, p. 95-96).  

 

Linguística Aplicada Indisciplinar, como denominado por Moita Lopes 

(2006, p. 19-20), é assim formulada porque, por meio dela, se deseja falar do 

mundo em que viemos, das questões que nos interessavam, que se tornaram 

mais complexas ou que simplesmente não existem mais. O autor destaca que 

a LA é INdisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não 

se constituir como Disciplina, ou seja, enclausurada em seu mundo, quanto 

como uma área mestiça e nômade que sociabilize e traga para o centro vidas 

silenciadas e marginalizadas, principalmente porque se deseja ousar pensar de 

forma diferente, para além de paradigmas consagrados. 
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Da mesma forma, ao definir a LA como um campo híbrido ou mestiço, 

Moita Lopes (2006, p. 100) destaca a importância maior sobre a visão de 

construção de conhecimento transdisciplinar, fronteiriço, com o objetivo de 

integrar uma perspectiva de várias áreas do conhecimento. Segundo o autor, 

esse é o modo de fazer pesquisa interdisciplinar, e também o modo possível de 

fazer pesquisa indisciplinar em LA, sincronizado com outras áreas do 

conhecimento. 

Pensando em uma vertente de atuação da pedagogia crítica, sob uma 

mirada de dentro para fora, tanto como de fora para dentro da LA, Rajagopalan 

(2003, p. 105) defende que 

 

A pedagogia crítica nasceu das inquietações vividas ou repoduzidas 
na sala de aula, não enquanto um espaço acadêmico no seu sentido 
tradicional, isto é, um lugar onde se confere o saber àqueles que dele 
carecem, mas enquanto um autêntico espelho das contradições e 
tensões que marcam a realidade que se verifica fora da escola. 

 

Segundo Rajagopalan (2003), a possibilidade da LA se alinhar à 

pedagogia crítica depende muito do papel que se atribui à própria LA. De 

acordo com Rajagopalan (2003, p. 109-110), um dos pontos a ser considerado 

inicialmente seria o de (re)pensar uma série de posicionamentos, ainda 

enraizados no meio acadêmico, dentre eles, a visão de uma pesquisa científica 

e do trabalho pedagógico se manterem distantes das questões políticas 

emanadas pela sociedade. Entretanto, o autor afirma que, 

 

Dentro da proposta de LC não basta se contentar com uma análise 
linguística, stricto sensu, sem se preocupar com a natureza social do 
fenômeno linguístico. A atividade linguística é uma prática social. 
Sendo assim, qualquer tentativa de analisar a língua de forma 
isolada, desvinculada das condições sociais dentro das quais ela é 
usada, cria apenas um objeto irreal (RAJAGOPALAN, 2003, p. 163). 

 

Tal definição me remete, especificamente, a uma das várias atividades 

culturais vividas, quando estive em Lima, capital do Peru, pela primeira vez. 

Recém-chegado à casa dos Cáceres, sentado à mesa para o café da manhã, 

me serviram Café com Leite Glória, algo totalmente diferente do qual estava 

acostumado: tratava-se de um produto de leite enlatado e concentrado, o qual 
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misturavámos ao café. Para acompanhar, pão de sal com pasta de palta27, em 

peruanismo28, assim como classificados por eles. Ou seja, além do hábito 

cultural designado para alimentação, essa mesma palavra é designada, 

também, para outras situações sociais de uso linguístico.   

Para Pennycook (2006, p. 67), a sua visão da Linguística Aplicada 

Crítica (LAC) é focalizada nos diferentes modos de ser crítico e os diversos 

domínios dos trabalhos críticos. Além disso, o autor distingue cuidadosamente, 

em quatro significados, o termo crítico: i) desenvolver distância crítica e 

objetividade; ii) ser relavante socialmente; iii) seguir a tradição neomarxista de 

pesquisa; iv) como prática pós-moderna problematizadora.  

Dessa forma, Pennycook (2006, p. 67-68) entende a LAC como uma 

abordagem mutável e dinâmica para as questões da linguagem em contextos 

múltiplos; em vez de um método, uma série de técnicas, ou um corpo fixo de 

conhecimento, que compreende a LAC como uma forma de conhecimento 

antidisciplinar ou transgressivo, como modo de pensar e fazer sempre 

problematizador. No entanto, como dimensão crítica à LA, para Pennycook, a 

LAC pretende problematizar, além do que tinha sido considerado pela LA, 

questões voltadas para o interesse por identidade; sexualidade; acesso; ética; 

desigualdade; alteridade etc.  

Ao discutir os sinais de maturidade da LA, e por sua tendência de se 

afastar da linguística para se tornar uma disciplina que gera teoria por si 

mesma, Pennycook cita Rajagopalan (2004, p. 73), que discute a necessidade 

de compreender a LA como um campo de investigação transdisciplinar, ou 

seja, como forma de atravessar fronteiras disciplinares, transgredindo para uma 

colaboração de um conhecimento transdisciplinar.  

Dessa forma, Pennycook (2006) utiliza-se do termo transgressão, sob a 

perspectiva de vários significados: i) ser instrumentos políticos e 

epistemológicos que permitam transgredir os limites do pensamento e da 

política tradicional; ii) adentrar em territórios proibidos, de forma a pensar o que 

não deveria ser pensado, como o de fazer o que não deveria ser feito; iii) ser 

reflexiva, questionadora do seu próprio papel como alteridade, e categoriza a 

                                                           
27

 Aguacate ou Abacate.  
28

 Palavras, girias e expressões sociais peruanas.  
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teoria transgressiva como: “ela tem como objetivo atravessar fronteiras e 

quebrar regras em uma posição reflexiva sobre o quê e por que atravessa, um 

pensar em movimento, articulado-se para uma direção de mudança” 

(PENNYCOOK, 2006, p. 74-76).  

Assim sendo, Pennycook (2006, p. 82) classifica a LA Transgressiva 

como: “baseada em uma abordagem transgressiva da teoria e da 

transdiciplinaridade. Aqui „transgressivo‟ se refere à necessidade de ter 

instrumentos tanto políticos como epistemológicos para transgredir as 

fronteiras do pensamento e da política tradicional”.  

Kumaravadivelu (2006, p. 129-130) analisa a disciplinaridade e 

direcionalidade da LA na era da globalização, seguindo a perspectiva do pós-

modernismo e pós-colonialismo. Essas três grandes áreas: globalização, pós-

colonialismo e pós-modernismo representam, atualmente, importantes 

discursos críticos que se destacam na produção do conhecimento, tanto na 

área das humanidades, quanto na área das ciências sociais. Ao estabelecer 

relação entre essas áreas e a disciplina de LA, o autor ressalta a necessidade 

de uma transformação disciplinar, envolvendo uma reestruturação fundamental 

dos aspectos principais da LA. 

Nesse sentido, Kumaravadivelu (2006) faz uso da palavra “disciplina” tal 

como definido pelo The Compact Edition of Oxford English Dictionary, de modo 

amplo, para se referir a um campo de pesquisa acadêmica. Ao optar por tal 

sintagma, o autor faz menção aos 

 

[…] Muitos linguistas aplicados escrupulosamente evitam o uso da 
palavra “disciplina”; eles, contudo, descrevem a LA como um campo 
interdisciplinar. Poder-se-ia, contudo, argumentar logicamente que 
“interdisciplinar” implica, antes de mais nada, a existência de uma 
“disciplina”, assim como “interfaculdades” implica a existência de uma 
e a interação entre faculdades e “internacional” implica a existência 
de a interação entre nações. Para mim, “disciplina” sugere um mapa 
imaginável da disciplina com fronteiras específicas ciumentamente 
policiadas e guardadas. “Interdisciplinar”, por outro lado, sugere 
fronteiras estreitas e porosas entre arenas intelectuais relacionadas. 
Ao usar o termo “disciplina”, estou também sugerindo que o campo 
tradicional da LA tem fronteiras estreitas e fixas que certos guardiões 
superentusiasmados da área tentam preservar […] 
(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 129-130). 
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Com relação à “transformação disciplinar”, Kumaravadivelu (2006, p. 

130) se refere às mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais 

necessárias para formar o campo da LA como uma área verdadeiramente 

interdisciplinar que possa ir ao encontro dos desafios postos pelos processos 

emergentes de globalização. De acordo com o autor, o conceito de 

globalização tem significados diferentes para pessoas diferentes em épocas 

diferentes. O autor cita Steger (2003), que define a globalização como uma 

série multidimensional de processos sociais que criam, multiplicam, alargam e 

intensificam interdependências e trocas sociais no nível mundial, ao passo que, 

ao mesmo tempo, desenvolve nas pessoas uma consciência crescente das 

conexões profundas entre o local e o distante.  

Para Robbie Robertson (2003 apud KUMARAVADIVELU, 2006, p. 130), 

a globalização, conhecida hoje, teve início ainda no período colonial moderno, 

com destaque em três períodos considerados importantes por ele, os quais 

podem ser associados às fases do colonialisno/imperialismo moderno: a 

primeira, centralizada nas explorações comerciais regionais comandadas por 

Portugal e Espanha; a segunda, a partir da industrialização liderada pela Grã-

Bretanha; a terceira originou-se do pós-guerra, liderada pelos Estados Unidos.  

Kumaravadivelu, ao citar Robbie Robertson (2003), destaca também que 

o autor tem esperança de que essa busca por identidades globais e locais, em 

última análise, evidenciará “signos dinâmicos de vida no grande concerto desse 

planeta globalizado”. Ao solicitar a criação de estratégias efetivas que deem 

conta do desafio da globalização cultural, Robertson estimula os educadores a 

buscarem todas as alternativas possíveis para preparar suas disciplinas 

acadêmicas, assim como aos nossos alunos a enfrentarem o mundo 

globalizado. E argumenta: 

 
ao preparar sua disciplina acadêmica para enfrentar o mundo 
globalizado, aqueles que fazem LA têm uma responsabilidade 
especial por que, em grande parte, lidam com uma língua que têm 
tanto características globais como coloniais (KUMARAVADIVELU, 
2006, p. 134-135). 

 

Nesse contexto, o autor se refere, especificamente, ao inglês, 

considerada como língua das relações internacionais, comerciais, comunicação 

global, educacionais etc. Em outros contextos, devemos considerar a questão 
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do colonialismo do espanhol, do francês e do português frente às diversas 

línguas no continente africano, asiático e latino-americano 

(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 134-135). 

Buscando compreender o ensino do Espanhol e a LA no Brasil, 

recorremos ao artigo da professora e pesquisadora Márcia Paraquett (2009, p. 

123), publicado no Caderno de Letras da Universidade Federal Fluminense – 

UFF, intitulado “O papel que cumprimos os professores de Espanhol como 

Língua Estrangeira (E/LE) no Brasil”. O artigo discorre sobre três questões 

fundamentais, referentes à formação e ao ensino desse idioma: a) o lugar que 

ocupamos professores e pesquisadores de E/LE na área dos estudos da 

linguagem no Brasil; b) os documentos oficiais brasileiros que se referem ao 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras; c) algumas estratégias que 

contribuam para o fomento da educação continuada, para a autonomia das 

associações e para a melhoria dos cursos de formação de professores de 

espanhol.  

Paraquett (2009, p. 124-137) visa analisar, a partir da literatura 

produzida, os problemas de linguagem vividos em contexto formal e regular de 

aprendizagem de língua estrangeira e, em especial, identificar qual lugar 

ocupava o espanhol na Revista Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA). Para 

realizar tal levantamento, a autora ressalta que a revista foi publicada entre 

2001 e 2008, totalizando 14 volumes. Os 130 artigos publicados, versam sobre 

temas variados, mas sempre dirigido ao público de interesse pela LA: somente 

três artigos se dedicavam ao espanhol, ou seja, 2,3% das publicações, contra 

sessenta artigos que se dedicavam ao inglês (46,2% das publicações); os 

demais artigos, equivalentes a 52,5% das publicações, eram referentes a 

estudos do português como língua materna ou estrangeira e outros temas. Ou 

seja, os dados revelam uma hegemonia do ensino do inglês, frente aos demais 

idiomas estrangeiros no Brasil. 

 

3.2 Língua como produto de identidade cultural, étnico-racial e social 

 

 Nesta seção, discorremos sobre o sintagma identidade cultural, 

buscando compreender as suas diferentes concepções. Entendo como 
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identidade tudo aquilo que esteja intimamente relacionado aos sujeitos29 ou 

algo que integre as escolhas dos próprios sujeitos; cultural compreendo como 

tudo aquilo que se desenvolve pelos sujeitos, do local para o global, entre o 

global e o local, em diferentes conexões. 

Hall (2019, p. 10-12) apresenta três diferentes concepções de 

identidade, denominadas por ele como: i) sujeito do Iluminismo: aquele sujeito 

que se baseava em uma concepção de pessoa humana, unificado, dotado das 

capacidades de razão e ação, centrada em um indivíduo, cuja essência do eu 

era a identidade de uma pessoa; ii) o sujeito sociológico: aquele sujeito 

consciente de que o seu núcleo interior era autônomo e autossuficiente, em 

que a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade, tendo o seu 

núcleo no “eu” real, formado e modificado em um diálogo contínuo com os 

mundos culturais “exteriores” e as suas identidades que esses mundos 

oferecem; iii) o sujeito pós-moderno: aquele sujeito que não possui uma 

identidade fixa, essencial ou permanente.   

Woodward (2014) na obra intitulada Identidade e diferença, em seu 

capítulo “Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual”, 

apresenta a discussão sobre identidades e sugere a emergência de novas 

posições e de novas identidades, produzidas, por exemplo, em circunstâncias 

econômicas e sociais cambiantes. Com o objetivo de argumentar sobre tais 

mudanças, a autora apresentou como introdução uma história contada pelo 

escritor e radialista Michael Ignatieff, cujo contexto se passava na antiga 

Iugoslávia, um país que sofreu com a guerra civil. Ao analisar a relação entre 

sérvios e croatas, Woodward (2014, p. 8-20) aponta para um cenário de duas 

identidades diferentes, dependentes de duas posições nacionais separadas: a 

dos sérvios e a dos croatas. Porém, segundo a autora, são vistos como dois 

povos identificáveis, aos quais os homens envolvidos supostamente 

pertencem, cujas identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais são representadas.  

No mesmo campo de discussão sobre identidades, assisti a uma 

apresentação do programa La Voz Kids, audições a cegas, da Televisão 

                                                           
29

 Minha visão de sujeito se relaciona sempre ao coletivo, que vive e se interage com os demais sujeitos, 
formando, assim, o que chamamos de coletivo social.   
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Antena 3, da Espanha, em seu canal no YouTube, publicado no dia 30 de 

setembro de 2019. Durante a apresentação de Juan Miguel Cortés30, ao 

interpretar a canção “Al amanecer”, do cantor e compositor espanhol José 

Mercé31, buscando identificar o gênero musical a partir dos acordes do violão e, 

posteriormente, ao introduzir a canção, Rosario Flores32, uma das Coaches33, 

fez o seguinte comentário para os seus colegas: “Este sí, es Flamenco”. Ao 

final da apresentação, Juan Miguel foi agraciado com quatro cadeiras viradas, 

ou seja, Quiero Tu Voz, aclamado pelo público e também pelos Coaches. Em 

seguida, começaram a entrevistá-lo. Davi Bisbal34 pergunta: ¿Qué tal? ¿Cómo 

te va por aquí?, ao que responde Juan Miguel: ¡Bien! Davi Bisbal enfatiza: ¡Te 

ha pasado genial a que sí! Em seguida, perguntaram Vanesa Martín35 e Davi 

Bisbal: ¿Cómo te llamas? Responde o menino: Juan Miguel36. Logo, Vanesa 

Martín e Rosario Flores perguntaram: ¿De dónde viene? Juan Miguel 

responde: Soy de Almería, pero vengo de Mortil. Em seguida, Rosario Flores 

pergunta: ¿Y cuántos años tienes? Juan Miguel responde: Tengo 10 año de 

edad. Outra pergunta de Rosario Flores: ¿Y eres gitano, gitanito, no? Juan 

Miguel prontamente responde: ¡Sí claro! Corté, Corté.  

Após a resposta de Juan Miguel, percebe-se nitidadamente que a 

expressão utilizada por ele provocou, nos Coaches, “risos com certo ar 

desconfortante”. Pois bem, fazendo uma busca rápida, a fim de compreender 

tais fatores culturais-linguísticos, recorri ao dicionário eletrônico da Real 

Academia Espanhola37, para saber os significados de dita palavra-expressão. 

De acordo com o dicionário, a palavra cortés está classificada de duas formas: 

Cortés¹: adj. Atento, comedido, afable, urbano. Cortés²: De Hernán Cortés, 

“conquistador”38 ou invasor espanhol. Buscando o significado de cada uma das 

palavras, separadamente, chegamos às seguintes informações: 

 

atento, ta 

                                                           
30

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2_lJdtvwG34>. Acesso em: 20 nov. 2019.  
31

 José Soto Soto (José Mercé). Disponível em: <http://josemerceoficial.es>. Acesso em: 10 jan. 2021.  
32

 Rosario Flores. Disponível em: <https://rosariofloresoficial.com>. Acesso em: 10 jan. 2021.   
33

 Coaches: palavra do inglês, utilizada para indicar aos treinadores, no programa (cantores).   
34

 David Bisbal. Disponível em: <https://davidbisbal.com>. Acesso em: 10 jan. 2021.  
35

 Vanessa Martín. Disponível em: <https://www.vanesamartin.es>. Acesso em: 10 jan. 2021.   
36

 Descrição fidedigna da forma pronunciada por Juan Miguel. 
37

 Disponível em: <https://www.rae.es/>. Acesso em: 26 ago. 2020. 
38

 Termo utilizado pela História.  
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Del lat. attentus, part. De attendĕre. 
1. adj. Que tiene fija la atención en algo. 
2. adj. Cortés, urbano, comedido. 
atento a 

1. loc. prepos. p. us. en atención a. 
 
 

Atento: seria esse o significado utilizado por Juan Miguel ao responder 

Rosario Flores (Coach), ou: 

 
comedido, da 

Del part. De comedir. 

1. adj. Prudente, moderado. 

2. adj. Col., Ec. Y Ur. servicial (II pronto a servir). 

 

Estaria ele sendo prudente ou moderado ao dar a resposta? Ou, talvez, 

estivesse se comportando de maneira 

 
Afable 

Del lat. affabĭlis. 

1. adj. Agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. 

2. adj. desus. Que se puede decir o expresar con palabras. 

 

Estaria Juan Miguel sendo agradável, doce, suave em sua forma de 

falar-conversar-responder? Ou estaria fazendo alusão a Hernán Cortés, 

também como um “conquistador”? Certamente, não temos as respostas para 

essas perguntas; contudo, podemos inferir que uma resposta foi dada à 

questão posta por Rosario: ¿Y eres gitano, gitanito, no?39 Aqui está o ponto 

central dessa discussão, marcada pela identidade e sua diferença, ou seja, nas 

entrelinhas dessa pergunta estaria, implicitamente, algo como: “Nosotros 

somos españoles y, ¿tú eres gitano?” 

Parto dessa provocação para comentar a reportagem do jornalista 

Manuel Vilaseró (2014), publicada no jornal El Periódico Extremadura, em 3 de 

novembro de 2014, intitulada “Controversia Lingüística - Minorías contra el 

diccionario", disponibilizada pela página do Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

(CEPG), bem como da nota de repúdio da entidade. A reportagem destacava o 

protesto em frente à sede da Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

realizado por um grupo de gitanos, apoiados pela Anistia Internacional, que 

manisfestavam contra uma das acepções do termo gitano, constante na 
                                                           
39

 Tradução minha: Você é cigano, ciganinho, não? 
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publicação da 23ª edição do dicionário. A acepção de número cinco do 

dicionário remetia o determinado termo a “trapacero” e o definia como: “que 

con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto”  

Figura 1: Dicionário Real Academia Española (5ª acepción Gitano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.gitanos.org/>. 

 

Em nota divulgada em sua página oficial, o CEPG comunicou que, dias 

após as manifestações, a RAE respondeu por carta e declarou a modificação 

da acepção do termo gitano como “trapacero” na versão eletrônica do 

Dicionário. Contudo, tal modificação passou a incorporar uma nota de uso, para 

advertir sobre o significado “ofensivo e discriminatorio”, tal como aparece na 

última versão de 2019:  

 
gitano, na 
De egiptano, porque se creyó que procedían de Egipto. 
1. adj. Dicho de una persona: De un pueblo originario de la India,  
extendido por diversos países, que mantiene en gran par e un  
nomadismo y ha conservado rasgos físicos y culturales propios. U. 
t.c.s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a los gitanos. 
3. adj. Propio de los gitanos, o parecido a ellos. 
4. adj. caló (‖ perteneciente al caló). Léxico gitano. 
5. adj. trapacero. U. como ofensivo o discriminatorio. U. t. c. s. 
6. adj. coloq. Que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de 
otros. U. m. como elogio, y especialmente referido a una mujer. U. t. 
c. s. 
7. adj. desus. egipcio (‖ natural de Egipto). Era u. t. c. s. 
8. m. caló (‖ variedad del romaní). 
que no se lo salta un gitano 
1. expr. coloq. U. para ponderar lo grande o extraordinario en 
cualquier aspecto. 
brazo de gitano 
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 Retornando à discussão sobre identidades, Woodward (2014), ao 

analisar os aspectos de identidade a partir da narrativa entre croatas e sérvios, 

argumenta que a história marca uma identidade relacional entre ambos. De 

acordo com a autora, 

 

a identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela: a saber, 
de outra identidade (cróacia), de uma identidade que ela não é, que 
difere da identidade sérvia, mas que, entretanto, fornece as 
condições para que ela exista. A identidade sérvia se distingue por 
aquilo que ela não é. Ser um sérvio é ser um “não croáta”. A 
identidade é, assim, marcada pela diferença (WOODWARD, 2014, p. 
9). 

 

Contudo, ao considerar em parte a marcação da diferença entre croatas 

e sérvios, a asserção envolve a negação de que não existem quaisquer 

similiaridades entre os dois grupos, ou seja, a diferença é marcada pela 

exclusão, tanto de um lado, quanto do outro. Woodward (2014, p. 19) cita 

Rutherford (1990): “[…] a identidade marca o encontro de nosso passado com 

as relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos agora […] a 

identidade é a intersecção de nossas vidas cotidianas com as relações 

econômicas e políticas de subordinação e dominação”.  

Nesse sentido, analisando o caso gitano-español, sobretudo através do 

Flamenco, também podemos considerar a história como marca da identidade 

relacional entre ambos. Gasparini (2009) afirma que o Flamenco surgiu com o 

Cante Jondo40, introduzido pelo cantaor41 Tio Luis de la Juliana, em meados do 

século XVIII, no sul da Andaluzia. Segundo a autora, a presença do cantaor El 

Planeta no bairro sevilhano de Triana, Jérez e Cádiz, cantando Seguiriyas42 de 

sua própria autoria, contribuiu para que o Flamenco passase de sua forma 

folclórica de expressão para um gênero artístico (GASPARINI, 2009, p. 13). 

Sardo (2012) aponta que a origem do nome Flamenco é incerta, pois 

existem várias versões, dentre elas, a de Reguerra (1990 apud SARDO, 2012), 

que indica a origem da palavra vinda do árabe “Felagenkum”, “Flahencou” ou 

                                                           
40

 É uma denominação específica do flamenco para designar alguns tipos de músicas, ou “cantes”, que 
são a expressão original do flamenco. São as formas mais antigas de cante e deles derivam as demais 
formas musicais (SARDO, 2012, p. 95).  
41

 O cantor(a) de flamenco é chamado cantaor (SARDO, 2012, p. 95).  
42

 As formas típicas do cante cigano (ZANIN, 2005 apud SARDO, 2012, p. 17).  
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“Felah Men Ecun”, que significa “cante dos lavradores” ou ainda cante dos 

mouros das “Alpujarras”. Outra versão apresentada pelo autor, foi a de 

Lavernia (1991, apud SARDO, 2012), como gíria germânica derivada de 

“flamancia”, sinônimo de presunção ou fogosidade. Já Molina (1979, apud 

SARDO, 2012) aponta para a possibilidade de o termo ter surgido na 

Andaluzia, também como gíria, cujo significado estaria associado a presunçoso 

e fanfarrão. Entretanto, a última versão trazida por Sardo (2012), a de Carlos 

Almendros (1978), apresenta como significado de Flamenco algo como um 

sinônimo referente a cantor, pois, segundo ele, na Corte de Carlos V, todos os 

cantores nascidos e provenientes da região de Flandres eram chamados de 

flamencos. Almendros ressalta que não existe comprovação histórica para 

nenhuma dessas teorias apresentadas, bem como o da própia arte flamenca. 

Nessa perspectiva, Sardo cita Grande (1995), que aponta para: 

 

A mescla cultural que ocorreu no sul da Espanha na região de 
Andaluzia teve início com a chegada dos fenícios e judeus à 
Península Ibérica, seguido pelos celtas, gregos, romanos, visigodos e 
no século VIII pelos árabes, muçulmanos berberes e mouros. Por fim, 
no século XV, os ciganos chegaram a Península Ibérica e 
encontraram uma região rica culturalmente. Estes povos viveram por 
períodos variados na Espanha e pouco a pouco mesclaram suas 
culturas com as culturas dos habitantes locais (GRANDE apud 
SARDO, 2012, p. 15). 

 

Ao tratar especificamente dos Gitanos, Sardo (2012) diz que 

provavelmente são oriundos da região norte da Índia, denominada “Cuencas 

del rio Indu”, território atualmente pertencente ao Paquistão. O movimento 

migratório dos Ciganos teve início nos séculos VIII e IX d.C., em virtude das 

guerras e invasões estrangeiras. Baseado em Thiel-Cramér (1991) e Muñoz 

(1990), Sardo argumenta que, durante vários séculos, os Ciganos viveram de 

forma nômade na Ásia, Europa e norte da África, permanecendo por um 

período no Egito, o que explicaria a origem egípcia de alguns termos 

flamencos, chegando à região da Andaluzia, sul da Espanha, em 1447. Assim, 

Sardo (2012, p. 16) afirma que o Flamenco, tal como o conhecemos hoje, não 

é uma criação unicamente cigana, como se acreditava. No entanto, os Ciganos 

contribuíram de forma importante para o desenvolvimento e a preservação 

dessa arte. 
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De acordo com Woodward (2014), a identidade é marcada pela 

diferença, mas ela ressalta que, por se tratar de uma diferença entre grupos 

étnicos, algumas diferenças são vistas como mais importantes que outras, 

muito em função das questões relacionadas ao tempo e ao espaço. Portanto, 

uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é 

por meio do apelo a antecedentes históricos. Desse modo, considerando o 

Flamenco como marcador da identidade “nacional”, podemos inferir que tanto 

Rosario Flores, como Juan Miguel estariam reivindicando uma identidade? 

Existe aqui uma crise de identidade? Ou a identidade sempre esteve em crise 

nesse “entrelugar”? 

Hall (2019), após descrever as mudanças conceituais pelas quais os 

conceitos de sujeito e identidade da modernidade tardia e da pós-modernidade 

emergiram, busca entender como esse sujeito fragmentado é deslocado em 

termos de suas identidades culturais, mais especificamente preocupado com a 

identidade nacional. De acordo com Hall (2019, p. 30), 

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A 
lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em 
sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião 
e à região, foram transferidas, gradualmente, nas sociedades 
ocidentais, à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas foram 
gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo 
que Gellner chama de “teto político” do Estado-nação, que se tornou, 
assim, uma fonte poderosa de significados para as identidades 
culturais modernas […]. 

 

 “Teto político”: argumento caracterizado por um poder hegemônico, 

arraigado desde o processo de expansão e dominação do território peninsular, 

à invasão das terras americanas e africanas. Nesse sentido, refere-se aos 

conflitos territoriais “existentes desde os tempos medievais”, impulsionados, 

sobretudo, pelos “velhos” reinos de Aragão, Castela, Navarra e Leão, passando 

pela unificação da nação espanhola de Isabel de Castela e Fernando de 

Aragão. Além do domínio territorial e hegemonia cultural, Hall (2019, p. 30) 

ressalta que: 

 

A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 
alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular 
como meio dominante de comunicação em toda nação, criou uma 
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cultura homogênea e manteve instituições culturais nacionais, como, 
por exemplo, um sistema educacional nacional. 

 

Entretanto, as provincias espanholas Catalã, Vasca, Galega e outras, 

silenciadas por séculos, ainda que de forma controlada pelo teto político, 

reivindicam suas identidades por meio do apelo a antecedentes históricos. De 

acordo com Woodward (2012), elas conservaram algumas características 

próprias de suas identidades, como, por exemplo, a língua. Para enfatizar tal 

argumento, retornemos ao ano de 2019, a partir de algumas manchetes de 

jornais brasileiros e internacionais, disponíveis em formato eletrônico, conforme 

as Figuras 2, 3, 4 e 5, a seguir: 

   

Figura 2: Manchete do site G1 (Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal G1.globo.com. Acesso em: 5 set. 2020. 

 

Figura 3: Manchete do Correio Braziliense (Brasil)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Correio Braziliense. Acesso em: 5 set. 2020. 
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Figura 4: Manchete do El País (Espanha) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: El País.com. Acesso em: 5 set. 2020. 

Figura 5: Manchete do El Comercio (Espanha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: El Comercio.com. Acesso em: 5 set. 2020. 

 

Essa estrutura de poder cultural, subentendida como cultura nacional, 

segundo Hall (2019, p. 31), são vistas como símbolos de representações; como 

um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Ao produzir 

sentidos sobre “as nações”, sentidos com os quais podemos nos identificar, 

aqueles símbolos constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 

histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu 

presente com seu passado e imagens que dela são construídas.  

Para Bauman (2005), a ideia de “identidade”, particularmente, a de 

“identidade nacional”, não foi “naturalmente” gestada e incubada na experiência 
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humana, não emergiu dessa experiência como um “fato da vida” autoevidente. 

Segundo o autor, essa ideia foi forçada a entrar na Lebenswelt, ou seja, no 

mundo da vida de homens e mulheres modernos, e se acendeu como uma 

ficção. A ideia “identidade” nasceu da crise do pertencimento e do esforço que 

esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e 

erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia de recriar a 

realidade à semelhança da ideia. Entretanto, o autor ressalta que a identidade 

só poderia ingressar a Lebenswelt como uma tarefa ainda não realizada, 

incompleta, um estímulo, um dever e um ímpeto à ação. E o nascente Estado 

moderno fez o necessário para tornar esse dever obrigatório a todas as 

pessoas que se encontravam no interior de sua soberania territorial. Nascida 

como ficção, a identidade precisava de muita coerção e convencimento para se 

consolidar e se concretizar numa realidade (mais corretamente: na única 

realidade imaginável) – e a história do nascimento e da maturação do Estado 

moderno foi permeada por ambos. Além disso, 

 

A ficção da “natividade do nascimento” desempenhou o papel 
principal entre as fórmulas empregadas pelo nascente Estado 
moderno para legitimar a exigência de subordinação incondicional de 
seus indivíduos. Estado e nação precisavam um do outro. Seu 
casamento, alguém poderia dizer, foi oficializado no céu… O Estado 
buscava a obediência de seus indivíduos representando-se como a 
concretização do futuro da nação e a garantia de sua continuidade. 
Por outro lado, uma nação sem Estado estaria destinada a ser 
insegura sobre o seu passado, incerta sobre o seu presente e 
duvidosa de seu futuro, e assim fadada a uma existência precária 
(BAUMAN, 2005, p. 26-27). 

 

Já a “identidade nacional”, de acordo com Bauman (2005, p. 28-30), foi 

desde o início, e continuou sendo por muito tempo, uma noção agonística e um 

grito de guerra. A identidade nacional não reconhecia competidores, muito 

menos opositores. Cuidadosamente construída pelo Estado e suas forças ou 

“governos à sombra” ou “governos no exílio” (no caso de nações aspirantes – 

“nações in spe”, ou seja, em lei, apenas clamando por um Estado próprio), a 

identidade nacional objetivava o direito monopolista de traçar a fronteira entre 

“nós” e “eles”. De acordo com o autor, os atuais “problemas de identidade” se 

originam do abandono daquele princípio ou do pouco empenho na sua 

aplicação e da ineficácia de seu fomento onde isso é tentado. Quando a 
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identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”, 

predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais 

importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que 

possam pedir acesso.   

Nesse sentido, as primeiras décadas deste século, implodida após os 

acontecimentos do 11 de setembro de 2011, “resgatou” para o centro da 

discussão a chamada “globalização” e o seu posicionamento hegemônico e 

imperialista, liderado pelos Estados Unidos da América e os seus aliados, 

denominados de forças internacionais: Reino Unido, Canadá e Austrália. A 

marca desse discurso esteve sustentada pelo combate ao “Terrorismo Islã e 

suas bases de sustentação”. A ofensiva intitulada como “Guerra ao Terror”, 

orquestrada pelo comando do então Presidente republicano George W. Bush, 

em outubro do mesmo ano, invadiu o Afeganistão e derrubou o governo do 

Talibã, onde permaneceu até 2020. Em outra ocupação, a do Iraque, em 2003, 

desta vez sob a justificativa de produção de armas químicas e de destruíção 

em massa, nada em definitivo foi encontrado. Por último, em abril de 2018, 

nova ofensiva comandada pelo então presidente republicano dos Estados 

Unidos da América, Donald Trump, com os apoios do Reino Unido e da França, 

contra a Síria, em resposta ao “suposto” uso de armas químicas contra civis na 

cidade Síria de Duma.     

Todo esse histórico recente e demais conflitos ainda em curso, 

principalmente na África, na Ásia e América Latina, vêm elevando 

drasticamente o número de deslocados-refugiados, seja por existência de 

conflitos armados; perseguição política; discriminação racial, social, religiosa, 

gênero, entre outros. Resumidamente, relatório “Tendências Globais – 

Deslocamento Forçado em 2019”, divulgado pela Agência da ONU para 

Refugiados (ACNUR), em 18 de junho de 2020, afirma que 79,5 milhões de 

pessoas, “forçadamente deslocadas no mundo interiro, ao final de 2019, como 

resultado de perseguição, conflito, violência, violação dos direitos humanos ou 

eventos que perturbam seriamente a ordem pública”. Desse número, 3,6 

milhões são de venezuelanos deslocados no exterior, conforme categoria 

inclusa nesse novo relatório, os quais enfrentam riscos de proteção, 

independentemente de sua situação. Ainda segundo o relatório, a República 
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Democrática do Congo (RDC), Burkina Faso, a República Árabe Síria (Síria), a 

República Bolivariana da Venezuela (Venezuela) e o Iêmen representam 

apenas alguns dos muitos pontos críticos em 2019 que levaram as pessoas a 

buscar refúgio e segurança em seus países ou fugir para o exterior em busca 

de proteção. Contudo, a chegada de governos conservadores ao poder, mundo 

afora nos últimos anos, tem ocasionado uma mudança de políticas de 

acolhimento, com a intenção de reduzir ou mesmo proibir a entrada de 

refugiados, como está acontecendo em muitos países.  

Antunes (2015), em sua coluna intitulada “Refugiados: um pouco de 

história, para memórias curtas”, nos lembra que 

 

[…] Qualquer Estado que tenha ratificado a Convenção de 1951 ou o 
Protocolo de 1967 está obrigado a cooperar com o ACNUR no 
desenvolvimento das suas atribuições e a respeitar o Estatuto do 
Refugiado, ou seja, cumprir as normas básicas da Convenção de 
1951: Não discriminar ninguém em virtude da sua raça, religião, sexo 
e país de origem e respeitar o princípio do “non refoulement”, ou seja, 
não pode “devolver" ao país de origem, alguém que no mesmo possa 
vir a ser vítima de perseguição (ANTUNES, 2015, Publicado em 
Público.pt.com).  

 

Entretanto, temos acompanhado a incapacidade política dos governos 

quanto a um tratado de cooperação humanitária que vise amenizar o 

sofrimento dos refugiados, desrespeitando, efetivamente, os direitos humanos, 

os tratados internacionais e, principalmente, colaborando para que vidas sejam 

perdidas, como registrado no Desenho43 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Pai e filha, imigrantes salvadorenhos, mortos às margens do rio Bravo ao tentarem cruzar a fronteira 
entre México e Estados Unidos.   
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Figura 6: “Visa para un sueño” 

 

Fonte: Antonio Rodríguez - @rodriguezmonos, publicada em 25 de junho de 2019 e 
republicada por Esquerda Diário (versão digital) em 28 de junho de 2019. Acesso em: 24 nov. 
2020.  

 

3.3 Os paradigmas da “invenção” da cultura  

 

Para Wagner (2017), a antropologia estuda o fenômeno do homem, a 

mente do homem, seu corpo, sua evolução, origens, instrumentos, artes ou 

grupos, não simplesmente em si mesmos, mas como elementos ou aspectos 

de um padrão geral ou de um todo. Segundo o autor, os antropólogos 

passaram a utilizar a palavra cultura para nomear tal fenômeno e difundir seu 

uso. Wagner ressalta que, quando os antropólogos falam como se houvesse 

apenas uma cultura, como, por exemplo, em “cultura humana”, eles se referem 

amplamente ao fenômeno do homem. No entanto, quando os antropólogos 

falam sobre “uma cultura” ou sobre “as culturas da África”, as referências são 

marcadas por tradições geográficas e históricas específicas, casos especiais 

do fenômeno do homem. Ou seja, para o autor,  

 

Em sentido mais amplo, o termo “cultura” também procura reduzir as 
ações e propósitos humanos ao nível de significância mais básico, a 
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fim de examiná-los em termos universais para tentar compreendê-los. 
Quando falamos de pessoas que pertecem a diferentes culturas, 
estamos, portanto, nos referindo a um tipo de diferença muito básico 
entre elas, sugerindo que há variedades específicas do fenômeno 
humano […] (WAGNER, 2017, p. 25-26). 

 

Para Wagner (2017), a antropologia opta por estudar o homem, em 

termos considerados por ele, ao mesmo tempo, amplos e básicos, ao buscar 

entender por meio da noção de cultura, tanto sua singularidade, quanto sua 

diversidade. Assim sendo, o antropólogo parte de sua própria cultura para 

estudar outras culturas. Em outras palavras, o autor ressalta que  

 

a ideia de cultura coloca o pesquisador em pé de igualdade com seus 
objetos de estudo: cada qual “pertence a uma cultura”. Uma vez que 
toda cultura pode ser entendida como uma manifestação específica 
ou um caso do fenômeno humano, e uma vez que jamais se 
descobriu um método infalível para “classificar” culturas diferentes e 
ordená-las em seus tipos naturais, presumimos que cada cultura, 
como tal, é equivalente a qualquer outra. Essa pressuposição é 
denominada “relatividade cultural” (WAGNER, 2017, p. 27).   

 

“Relatividade cultural”, de acordo com o autor, seria a associação da 

ideia de cultura, ou seja, de que pertencemos a uma cultura (objetividade 

relativa), e o fato de considerar que todas as culturas são equivalentes 

(relatividade cultural), o que leva a uma proposição de relação ao estudo da 

cultura. Tal como sugere o uso da raiz “relativo”, a compreensão de uma outra 

cultura envolve a relação entre duas variedades do fenômeno humano, que 

visa à criação de uma relação intelectual entre culturas, ideia de “relação” entre 

entidades, com suas pretensões de objetividade absoluta (WAGNER, 2017, p. 

28). 

Entretanto, o autor diz que para o pesquisador enfrentar o trabalho de 

criar uma relação entre tais entidades, não há outra possibilidade senão 

conhecer as entidades culturais, ao mesmo tempo em que busca compreender 

o caráter relativo de sua cultura mediante a formulação concreta de outra. 

Dessa maneira, o trabalho de campo se torna o elo entre culturas por força de 

sua vivência em ambas. É esse “conhecimento” e essa competência que ele 

mobiliza ao descrever e explicar a cultura estudada. Já a “Cultura” nesse 

sentido, segundo Wagner, traça um sinal de igualdade invisível entre o 
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conhecedor, ou seja, o pesquisador que vem a conhecer a si próprio, e o 

conhecido, pesquisado que constitui uma comunidade de conhecedores.  

Para Wagner (2017, p. 28-29),  

 
um antropólogo “inventa” a cultura que ele acredita estar estudando, 
que a relação – por consistir em seus próprios atos e experiências – é 
mais “real” do que as coisas que ela “relaciona”. No entanto, essa 
explicação somente se justifica se compreendemos a invenção como 
um processo que ocorre de forma objetiva, por meio de observação e 
aprendizado, e não como uma espécie de livre fantasia. Ao 
experienciar uma nova cultura, o pesquisador identifica novas 
potencialidades e possibilidades de se viver a vida, e pode 
efetivamente passar ele próprio por uma mudança de personalidade. 
A cultura estudada se torna “visível” e subsequentemente “plausível” 
para ele; de início ele a aprende como uma entidade distinta, uma 
maneira de fazer as coisas, e depois como uma maneira segunda a 
qual ele poderia fazer as coisas […].   

 

De acordo com Wagner (2017, p. 29-35), o antropólogo, quando chega 

pela primeira vez em campo, tende a sentir-se solitário e desamparado. O 

pesquisador pode ou não saber algo sobre as pessoas estudadas e, até 

mesmo falar a sua língua, mas permanece o fato de que, como pessoa, tem de 

começar do zero: começar a organizar o seu grupo de trabalho, acercar-se dos 

seus novos vizinhos, estabelecer-se a sua nova rede de amigos. Ou seja, é 

como pessoa que começa a sua invenção da cultura estudada. A cultura torna-

se visível pelo choque cultural, pelo ato de submeter-se a situações que 

excedem a competência interpressoal ordinária e de objetificar a discrepância 

como uma entidade. Ela é delineada por meio de uma concretização inventiva 

dessa entidade após a experiência inicial, através da observação e 

aprendizado.  

Para Eagleton (2011, p. 9-10), “Cultura” é uma das duas ou três palavras 

mais complexas de nossa língua, contrapondo ao termo “natureza”, por vezes 

considerado o seu oposto, indicada também como sendo a mais complexa de 

todos elas, embora atualmente esteja em moda considerar a natureza como 

um derivado da cultura, pois o conceito de cultura, etimologicamente, é um 

conceito derivado de natureza. Ao abordar etimologicamente outra expressão, 

atualmente de utilização popular – “materialismo cultural”, o autor considera o 

uso de tal expressão como quase tautológica, pois “cultura” denotava de início 

um processo completamente material, mais tarde, metaforicamente, transferido 
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para questões do espírito. De forma explicativa, de acordo com Eagleton (2011, 

p. 10-11): 

 

A raiz latina da palavra “cultura” é colere, o que pode significar 
qualquer coisa, desde cultivar e habitar a adorar e proteger. Seu 
significado de “habitar” evoluiu do latim colonus para o 
contemporâneo “colonialismo”, de modo que títulos como Cultura e 
colonialismo são, de novo, um tanto tautológicos. Mas colere também 
desemboca, via o latim cultus, no termo religioso “culto”, assim como 
a própria ideia de cultura vem na Idade Moderna a colocar-se no 
lugar de um sentido desvanecente de divindade e transcendência. 
Verdades culturais – trate-se da arte elevada ou das tradições de um 
povo – são algumas vezes verdades sagradas, a serem protegidas e 
reverenciadas. A cultura, então herda o manto importante da 
autoridade religiosa, mas também tem afinidades desconfortáveis 
com ocupação e invasão; e é entre esses dois polos, positivo e 
negativo, que o conceito, nos dias de hoje está localizado […]. 

 

Eagleton (2011, p. 11) argumenta que se a palavra “cultura” guarda 

vestígios de uma transição histórica de grande importância, ela também 

codifica várias questões filosóficas fundamentais, tais como: liberdade e 

determinismo; o fazer e o sofrer; mudança e identidade; o dado e o criado. Ou 

seja, não se trata simplesmente de uma questão de desconstruir a oposição 

entre cultura e natureza, mas sim de reconhecer que o termo “cultura” já se 

trata de uma desconstrução. 

De acordo com Laraia (2018, p. 17-19), os antropólogos estão 

convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das 

diferenças. Citando Felix Keesing, o autor ressalta que “não existe correlação 

significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos 

comportamentos culturais” (LARAIA, 2018, p. 17). Ou seja, qualquer criança 

pode ser educada em qualquer cultura se colocada aí desde sua fase inicial de 

aprendizagem. Por exemplo, se um(a) brasileiro(a) fosse transportado(a) para 

a Nicarágua logo após o seu nascimento, estando em contato com a sua nova 

família, ele(a) cresceria sem se diferenciar mentalmente de seus parentes 

adotivos. Segundo o autor, a espécie humana se diferencia anatômica e 

fisiologicamente através do dimorfismo sexual, mas não é possível admitir que 

as diferenças de comportamento existentes entre homens e mulheres sejam 

determinadas biologicamente. Entretanto, se consideramos os afazeres do dia-
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a-dia, como as atividades domésticas, estas, obviamente, podem ser 

desempenhadas por homens ou por mulheres, pois o discurso da divisão 

sexual do trabalho sempre foi determinado culturalmente e não em função de 

uma racionalidade biológica. 

Para Laraia (2018, p. 36-38), o antropólogo americano Alfred Kroeber 

(1876-1960), em seu artigo “O superorgânico”, mostrou como a cultura atua 

sobre o homem, ao mesmo tempo em que se preocupou com a discussão de 

uma série de pontos controvertidos, pois suas explicações contrariam um 

conjunto de crenças populares. De acordo com o autor, a preocupação de 

Kroeber é evitar a confusão entre o orgânico e o cultural, pois não se pode 

ignorar que o homem, membro proeminente da ordem dos primatas, depende 

muito de seu equipamento biológico. Para se manter vivo, independentemente 

do sistema cultural ao qual pertença, ele tem que satisfazer um número 

determinado de funções vitais, como alimentação, sono, respiração, atividade 

sexual etc. Mas, embora essas funções sejam comuns a toda a humanidade, a 

maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra. Diante disso, Laraia 

ressalta que essa grande variedade na operação de um número tão pequeno 

de funções faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente 

cultural. Seus comportamentos não são biologicamente determinados, e sua 

herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois 

todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado.  

Laraia (2018) aponta que a contribuição de Kroeber para a ampliação do 

conceito de cultura pode ser relacionada em vários pontos, dentre os quais 

destacamos: “A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a 

experiência histórica das gerações anteriores. Este processo limita ou estimula 

a ação criativa do indivíduo” (LARAIA, 2018, p. 49). Segundo Laraia, tal 

discussão costuma apresentar algumas controvérsias ao tratar a cultura como 

um processo acumulativo. A partir desse ponto, para entender melhor a 

diferença que existe entre o homem e seus parentes mais próximos, os 

pongídeos, o autor apresenta a seguinte situação:  

 

Acompanhando o desenvolvimento de uma criança humana e de uma 
criança chimpanzé até o primeiro ano de vida, não se nota muita 
diferença: ambas são capazes de aprender, mais ou menos, as 
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mesmas coisas. Mas quando a criança começa a aprender a falar, 
coisa que o chimpanzé não consegue, a distância torna-se imensa. 
Através da comunicação oral, a criança vai recebendo informações 
sobre todo conhecimento acumulado pela cultura em que vive. Tal 
fato, associado com sua capacidade de observação e invenção, faz 
com que ela se distancie cada vez mais de seu companheiro de 
infância (LARAIA, 2018, p. 51).  

  

Laraia (2018, p. 52) observa que ao chimpanzé não lhe falta a mesma 

capacidade de observação e de invenção, porém falta a possibilidade de 

comunicação. Assim sendo, o autor ressalta que cada observação realizada 

por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba 

com ele. No entanto, no caso humano, ocorre o contrário: toda experiência de 

um indivíduo é transmitida aos demais, criando, assim, um processo de 

acumulação. Dessa forma, a comunicação se configura como um processo 

cultural, ou seja, a linguagem humana é um produto da cultura, pois não 

existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um 

sistema articulado de comunicação oral. 

 Dessa forma, partindo dos paradigmas indicados anteriormente, 

classifico a cultura como marca de uma identidade referencial, pois somos 

moldados pela referência-ancestral-procedente, elemento transmitido por 

nossos(as) ascendentes-descendentes; pela identidade referencial-linguística-

social, simultaneamente, da qual somos parte, da qual fazemos parte e da qual 

somos inseridos como parte.     
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4. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

Ser responsável no desenvolvimento de uma prática qualquer implica, 
de um lado, o cumprimento de deveres, de outro, o exercício de 
direitos. O direito de ser tratados com dignidade pela organização 
para a qual trabalhamos, de ser respeitados como gente. O direito a 
uma remuneração decente. O direito de ter, finalmente, reconhecidos 
e respeitados todos os direitos que nos são assegurados pela lei e 
pela convivência humana e social. (FREIRE, 2001, p. 44) 

 

4.1 Os caminhos da implementação do E(ñ) no sistema de educação 

brasileiro 

 

 Percorremos esse tema tendo como fundamentação teórica a 

dissertação do professor Anselmo Guimarães, apresentada em 2014 ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), intitulada: Panaméricas utópicas: a institucionalização do 

ensino de espanhol no Brasil (1870-1961), e a tese da professora Ana Lúcia 

Pederzolli Cavalheiro Recuero, apresentada em 2017 ao Programa de Pós-

Graduação em Letras, na área de concentração em Estudos Linguísticos, da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), intitulada Por que não ensinar 

espanhol no Brasil?: as políticas linguísticas e a gramatização no ensino do 

espanhol a partir da Glotopolítica.  

Guimarães (2014) investigou o processo de institucionalização do ensino 

do Espanhol no Brasil, bem como identificou as finalidades impostas pela 

sociedade às instituições de educação formal, no período entre 1870 e 1961. 

Além disso, a investigação fez uma aproximação das finalidades da 

implantação institucional do ensino do espanhol (língua e literaturas) no Brasil, 

nos diversos níveis de ensino formal, e suas implicações políticas, pedagógicas 

e culturais. 

Recuero (2017) se propôs a responder à pergunta destacada no título de 

sua tese, após verificar tais argumentos indicados, a partir dos documentos no 

âmbito governamental e educacional, visando delinear os momentos que 

oficializaram o ensino do Espanhol nas escolas brasileiras de Ensino Médio. A 

autora classifica-os como acontecimentos geopolíticos-linguísticos, 
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transcorridos entre 1919 no Collegio Pedro II, a primeira escola de Ensino 

Médio do Brasil, e 1942, pela Reforma Capanema, durante o governo de 

Getúlio Vargas, até chegar à Lei n. 11.161, de 2005, aprovada durante o início 

do segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, conhecida 

também como “Lei do Espanhol”.  

Ao tratar dos fatos antecedentes à implementação do E(ñ), Recuero 

(2017) destaca o processo de institucionalização da instrução pública na 

colônia, com o objetivo de preparar o acesso dos jovens aos cursos superiores, 

visando atender, dessa forma, as demandas da sociedade no início do século 

XIX, com a chegada da corte imperial portuguesa em 1808, e posteriormente, 

com a fundação do Collegio Pedro II. De acordo com a autora, o Collegio Pedro 

II tinha o seu modelo estruturado pelo modelo francês e era vinculado 

diretamente ao poder da corte, oriundo da conversão do Seminário de S. 

Joaquim em 2 de dezembro de 1837, data de nascimento do imperador 

menino, Pedro II, conforme Decreto de 2 de dezembro de 1837 (RECUERO, 

2017, p. 111-113).  

Recuero (2017, p. 116-117) afirma que o E(ñ), no sistema de ensino 

brasileiro, iniciou-se em 1905, na formação comercial e militar, em nível de 

Ensino Superior. Com relação ao âmbito do comércio, a autora destaca que, 

conforme o Decreto n. 1.339, de 9 de janeiro, faz-se referência ao 

reconhecimento do diploma da “Academia de Commercio do Rio de Janeiro”, 

estendido também à “Escola Prática de Commercio de São Paulo”, fundadas 

em 1902, que constava da oferta de dois cursos. Especificamente, com relação 

à aprendizagem de línguas estrangeiras, o primeiro era denominado geral: 

ensino de francês e inglês, voltado às questões vinculadas ao comércio 

aduaneiro; o segundo, denominado superior, voltado para o ensino de alemão, 

italiano e espanhol, ou seja, direcionados a questões de ordem diplomática. Já 

com relação ao âmbito militar, a autora ressalta que, pelo Decreto n. 5.698, de 

2 de outubro de 1905, o E(ñ) também passava a ser integrado, iniciando na 

prática, somente no ano seguinte.   

Para Recuero (2017, p. 121-122), os primeiros passos para incluir o E(ñ) 

no sistema escolar brasileiro, como elemento integrante das relações 

diplomáticas desde o âmbito militar, foram iniciativas da República Oriental do 
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Uruguai, ao incluir o ensino do português, no ensino secundário do país, como 

disciplina optativa, através de uma Legação emitida pelo governo uruguaio em 

11 de agosto de 1916 (conforme nota citada pela autora44), e encaminhada ao 

governo brasileiro. Segundo a autora, os argumentos para tal decisão partiram 

do interesse geopolítico de proteção continental, tal como de realce à 

importância da língua e da cultura brasileira. 

 De acordo com Recuero (2017), em outra Legação (conforme nota 

citada pela autora45), emitida pelo governo uruguaio um ano depois, era 

solicitado ao governo brasileiro que retribuísse com a mesma medida de 

reciprocidade, destinando também o ensino do E(ñ) no Brasil. Dessa forma, em 

concordância aos argumentos apresentados, a autora afirma que a inclusão do 

E(ñ) no sistema secundário brasileiro iniciou-se em 26 de setembro de 1917, 

partindo como pedido (nota citada pela autora46), a partir do Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil, assinado pelo Sr. Nilo Peçanha, enviado ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e endereçado ao Ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio, Sr. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, 

solicitando à Congregação do Collegio Pedro II a criação de uma cadeira para 

professor de E(ñ). 

 Guimarães (2014, p. 57-60) ressalta que os estudos de Literaturas 

Espanhola e Hispano-americanas começaram a partir de uma reforma 

realizada no ensino secundário, feita por Paulino José Soares de Souza, então 

Ministro do Império, alterando, dessa forma, os regulamentos do Colégio Pedro 

II, após assinar o Decreto n. 4.468, de 1º de fevereiro de 1870, com a criação 

da cadeira de “retórica e poética, história da literatura em geral, em particular 

da portuguesa e nacional”. De acordo com o autor, o conteúdo da disciplina foi 

dividido em duas matérias de ensino, sendo no sexto ano “retórica e poética” e 

no sétimo ano “história da litteratura em geral, e especialmente da portugueza 

e nacional”. A partir daí, foi institucionalizado o estudo das Literaturas 

                                                           
44

 Nota citada pela autora. BRASIL. Creação de Cadeiras de Língua Portugueza e Hespanhola, 
respectivamente no Uruguay e no Brasil. (1916). Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1788/000399.html>. (RECUERO, 2017, p. 121-122)    
45

 Nota citada pela autora. BRASIL. Officio da Legação do Brasil em Montevidéo a este Ministerio. (1917). 
Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1788/000401.html>. Acesso em: 12 abr. 2020. (RECUERO, 
2017, p. 122) 
46

 Nota da autora. BRASIL. Aviso do Ministério das Relações Exteriores ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. (1917). Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1788/000404.html>. Acesso 
em: 12 abr. 2020. (RECUERO, 2017, p. 123). 
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Estrangeiras, inclusive a Espanhola e as Hispano-americanas, adotando dois 

anos depois o livro Resumo de História Literária, separando o ensino da 

literatura do ensino de línguas estrangeiras, até 1942, conforme levantamento 

da legislação realizada pelo autor47.   

 Citando Oliveira (1999), Guimarães (2014, p. 61) aponta que, após 

reiteradas reclamações dos reitores do Colégio Pedro II, novas modificações 

foram feitas pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império do 

Brasil, José Bento da Cunha e Figueiredo, passando a uma nova configuração 

do conteúdo da disciplina “Literatura”, sendo, desta vez, dividida por períodos 

(do século XII ao XIX), as literaturas das seguintes línguas vivas: francesa; 

italiana; espanhola; alemã e inglesa. Na sequência, já em 1881, através do 

Decreto n. 8.051, de 24 de março, novas alterações são feitas nos estatutos do 

Colégio Pedro II, dessa vez com o estudo dos principais períodos da Literatura 

Espanhola inserido na disciplina que seria ministrada no sétimo ano: Português 

e História Literária. 

 Guimarães (2014) pondera que apesar de não ter sido um concurso para 

a cadeira especificamente para professor de E(ñ), o autor considera tal fato 

como o início de estruturação da Literatura Espanhola como disciplina escolar, 

a partir de 1870, com a entrada de seus conteúdos ou matérias de ensino das 

Literaturas (conforme levantamento realizado pelo autor, citado anteriormente), 

entendendo também que o professor aprovado nesse “concurso” seria 

concebido como professor das Literaturas Espanhola e Hispano-americanas. 

Conforme apontado pelo autor, participaram do concurso os seguintes 

candidatos, já em sua ordem de classificação: Aureliano Pereira Corrêa 

Pimentel, nomeado para o cargo em 1º de agosto de 1885; Alfredo Augusto 

Gomes; João José de Mendonça Cardoso e Veríssimo José Vieira Júnior. 

Reiteradas algumas das várias mudanças, desde a seção anterior, citando 

Oliveira (1999), Guimarães ressalta que 

 
“As literaturas universais estudadas no ensino secundário passaram 
por essas reformas com algumas alterações, mas sempre 
incorporando novos conteúdos ou melhor detalhados nos programas 
oficiais, acumulando saberes a ser ensinados até o ano de 1911, 
quando foi aprovado o Decreto nº 8.659, de 5 de abril, instituindo a 
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 Quadro n° 5 - levantamento da legislação realizada pelo autor. Ver: GUIMARÃES, 2014, p. 60.  
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Lei Orgânica do Ensino, de autoria do Ministro Rivadávia Correia” na 
“tentativa frustrada de rompimento com o sistema então vigente [...]” 
(OLIVEIRA, 1999, p. 64 apud GUIMARÃES, 2014, p. 64). 

 

E ainda aponta que, 

 

Dessa forma, as literaturas estrangeiras deixaram os currículos 
oficiais desde o ano letivo de 1912 e somente retornou em 1925, 
após mais uma reforma curricular, dessa vez promovida pelo Ministro 
João Luiz Alves, que assinou o Decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro 
(OLIVEIRA, 1999, p. 70 apud GUIMARÃES, 2014, p. 65). 

 

 Segundo Guimarães (2014, p. 65), o processo de nova inserção só 

voltaria em 1929, após publicação dos novos cronogramas do Colégio Pedro II, 

bem como publicação no Diário Oficial da União. Especificamente sobre as 

Literaturas Espanhola e Hispano-americanas, o autor destaca temas variados, 

que versavam sobre a influência dos bascos; dos árabes e dos judeus, ou seja, 

literatura do período inicial, até chegar ao regionalismo americano; a chegada 

dos espanhóis à América e a independência.  

 Para Guimarães (2014), o ensino de E(ñ) saiu dos currículos oficiais, a 

partir da Reforma João Luiz de Alves, denominada à época de “Lei Rocha 

Vaz”, por meio do Decreto n. 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925; Seção 4ª, 

referente ao curso secundário, artigo 48, conforme o parágrafo: 

 

§ 2° - o professor da cadeira de espanhol poderá ser transferido para 
uma segunda cadeira de português, ficando então extinta aquela 
cadeira e continuando facultativo o estudo do italiano no 4° ano 
(BRASIL, 1925, Art. 48).   

 

Entretanto, conforme citação do autor48, algumas escolas privadas, 

dentre as quais se destaca o Instituto Rio Branco, e alguns professores 

particulares continuaram com o ensino do E(ñ). Já o primeiro concurso para 

professor Catedrático49 de E(ñ) aconteceu no Colégio Pedro II, e as inscrições 
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 Figura 2 – Propaganda do Instituto Rio Branco no jornal A Imprensa, do Ceará, em 23 de dezembro de 
1926. Figura 3 – Propaganda de professora particular de espanhol no jornal Correio da Manhã, de 30 de 

maio de 1929. (GUIMARÃES, 2014, p. 81) 
49

 O Professor Catedrático era profundo conhecedor de sua área de atuação, mas também das demais 
disciplinas, pois podia ser examinador de qualquer uma delas. A Cátedra era vitalícia, e para se tornar 
catedrático, o candidato devia realizar um exame de cátedra, defender alguma ideia inovadora no campo, 
além de ter obras científicas publicadas na sua especialidade e ser nomeado pelo Ministro. Segundo o 
Regimento Interno do Colégio, o Professor Catedrático devia orientar o ensino das matérias que 
constituíam a sua cadeira; lecionar na totalidade as matérias que constituíam o programa da mesma; 
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foram abertas em 7 de março de 1919, com encerramento em 20 de junho, 

porém, prorrogadas até o dia 5 de julho do ano corrente (GUIMARÃES, 2014, 

p. 82).  

Soares e Silva (2018), ao analisarem os relatórios elaborados pelos 

diretores das duas seções (interno e externo) do Colégio Pedro II na segunda 

metade dos anos 1920, perceberam que 

 

[…] mudanças de nomenclatura para fazer referência aos professores 
que se ocuparam das turmas suplementares, ora chamados de 
“professores além dos catedráticos”, “professores além dos efetivos”, 
“professores estranhos ao quadro docente efetivo”, “regentes 
estranhos”, “elementos estranhos” ou “pessoas estranhas”, ora 
chamados simplesmente de “Suplementares” (SOARES; SILVA, 
2018, p. 149).  

 

 Podemos destacar que o Colégio Pedro II era dividido em duas seções 

de ensino: interno e externo. Soares e Silva (2018, p. 149) apontam que, com a 

Reforma Rocha Vaz, por meio do Decreto n. 16.782-A, de 1925, o corpo 

docente do externato passou por modificações em função do aumento de 

matrículas; com isso, a quantidade de catedráticos e docentes livres não era 

suficiente para lecionar em todas as turmas. Entretanto, 

 

Para a regência de turmas suplementares que não pudessem ser 
confiadas a catedráticos ou a docentes livres, o Diretor tinha a 
atribuição de designar bacharéis diplomados pelo Colégio ou, na falta 
destes, “pessoas idôneas” que tivessem o curso completo de 
humanidades e prática no magistério público ou particular, sendo 
sempre preferidos os que já haviam servido na regência de turmas 
nos anos anteriores (Regimento Interno do Colégio Pedro II, 1927. Cf. 
SOARES; SILVA, 2018, p. 149).  

  

Com relação ao concurso, Guimarães (2014) ressalta que o ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, Urbano dos Santos, solicitou a publicação do 

edital aos diversos Estados brasileiros, conforme Decreto n. 11.530, de 18 de 

março de 1915. Das fases para o certame, conforme publicação do Colégio 

Pedro II, seguiram-se:  

 

A) apresentação de um trabalho original, inédito e de valor sobre a 
cadeira, entregue impresso cinquenta exemplares na secretaria do 

                                                                                                                                                                          
tomar parte nas comissões de exames do curso, bem como concursos para docentes; tomar parte nas 
Congregações; dentre outras. (Cf. nota 1 em SOARES; SILVA, 2018, p. 148).  
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Colégio. Somente passaria para a fase seguinte os candidatos cujos 
trabalhos fossem aprovados pela Congregação; B) arguição do 
candidato pela banca examinadora composta por quatro professores, 
sobre o trabalho escrito apresentado para verificação da autoria com 
duração máxima de trinta minutos; C) aula didática com duração de 
quarenta minutos sobre um dos pontos do programa, em língua 
espanhola. O ponto seria sorteado vinte e quatro horas antes da 
prova; D) prova escrita, sorteada a partir de uma lista de pontos 
organizados pela banca examinadora. A prova estaria composta por 
uma tradução em espanhol de trecho de vernáculo de autor notável 
(GUIMARÃES, 2014, p. 82). 

 

Conforme indicação de Guimarães (2014, p. 86)50, seguiram para a fase 

de arguição os seguintes candidatos: Francisco Pereira Novaes da Cunha; 

Dario Portugez Silva Monteiro; Antonio de Araújo Mello Carvalho; Lino de 

Moraes Leme; David José Perez; Brenno Silveira de Arruda; Antenor de Veras 

Nascentes; Adolfo Morales de los Rios Filho. Para assistir ao sorteio dos 

pontos da fase de preleção, os seguintes candidatos: Francisco Pereira Novaes 

da Cunha e Dario Portugez Silva Monteiro; Antonio de Araujo Mello Carvalho e 

Lino de Moraes Leme; David José Perez e Brenno Silveira de Arruda; Antenor 

de Veras Nascentes e Adolfo Morales de los Rios Filho. O resultado final do 

concurso foi divulgado no dia 26 de setembro, com a seguinte classificação: 1ª 

colocação - Antenor de Veras Nascentes; 2ª colocação - David José Perez; 3ª 

colocação - Antonio de Araújo Mello Carvalho; 4ª colocação - Dario Portuguez 

Silva Monteiro; 5ª colocação - Brenno Silveira de Arruda. Os demais candidatos 

não participaram de todas as fases do processo seletivo. 

 Entretanto, ressaltamos que as fases do certame indicado anteriormente 

são procedentes da primeira quinzena do século passado. Assim sendo, em 

comparação às fases dos concursos públicos divulgados pelas universidades 

para a contratação de professores para atuar no magistério superior no século 

XXI, percebemos que pouco se modificou. Constatamos tal situação após a 

realização de uma atividade da disciplina do mestrado denominada 

“Estratégias de Ensino e Aprendizagem”, ofertada pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática (PPGEDMAT) da UFOP, em parceria 

com a Universidad Nacional de Costa Rica (UNC), através do Programa de 

Mobilidade Acadêmica Virtual. Na ocasião, analisamos dois editais de 

concursos públicos para professor do Ensino Superior, de duas importantes 
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 Ver quadro 8 e 9 (GUIMARÃES, 2014, p. 84-85). 
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universidades públicas do nosso Estado, e verificamos o seguinte: o primeiro 

edital, referente a uma das áreas da Engenharia, estabeleceu quatro etapas 

para o pleito: 1) prova escrita; 2) prova didática; 3) prova científica na forma de 

seminário; 4) prova de títulos, sendo todo o processo avaliado em 100 pontos. 

No segundo edital, referente à área das Letras, o processo foi estruturado em 

duas etapas, a saber: 1) prova didática; 2) prova de títulos, sendo todo o 

processo avaliado em peso, ou seja, prova didática em peso 2, prova de títulos 

em peso 1. Além disso, no mesmo edital, constaram vários critérios a serem 

considerados: a) titulação; b) experiência didática; c) indicação de referências; 

d) uso de língua adequada; e) apresentação e problematização; f) 

desenvolvimento sequencial; g) articulação do conteúdo com o tema; h) 

exatidão e atualidade; i) síntese analítica; j) consistência argumentativa; k) 

questionamento e simplificação; l) dados e informações; m) adequação do 

material didático ao conteúdo; n) clareza, objetividade e comunicabilidade; o) 

linguagem e comunicação com correção, fluência e dicção; p) adequação ao 

tempo disponível.      

Diante do exposto, podemos presumir que há certa discrepância entre 

os critérios de contratação/avaliação dos certames. Observamos que, no 

primeiro edital, o processo de contratação/avaliação se preocupa mais, ou dá 

mais ênfase, ao domínio teórico-prático, enquanto no segundo edital o 

processo de contratação/avaliação se preocupa mais, ou dá mais ênfase, com 

o domínio teórico-pedagógico.  

Nesse sentido, lançamos algumas questões simplesmente como ponto 

de reflexão. Entretanto, não nos cabe aqui querer respondê-las, nem mesmo 

querer esgotá-las, pois entendemos que há muito para ser pesquisado, 

problematizado e debatido. Ao tratar especificamente do processo de ensino-

aprendizagem em algumas instituições de ensino superior, os critérios para 

contratação/avaliação dos professores não deveriam ser equivalentes? Que 

tipo de ensino-aprendizagem deve figurar no processo de formação do ensino 

superior: o teórico-pedagógico ou o técnico-prático? Até quando “vamos” 

continuar utilizando o modelo de concurso e/ou processo seletivo adotado em 

algumas instituições de Ensino Superior? 
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Couto (2013), em sua tese de doutrado intitulada A pedagogia 

universitária nas propostas inovadoras de universidades brasileiras: por uma 

cultura da docência e construção da identidade docente, argumenta que 

 

A contratação dos primeiros professores universitários brasileiros foi 
realizada a partir do destaque desses profissionais na carreira em 
que atuavam. Esse critério de seleção, por muito tempo, fez 
prevalecer a ideia de que o bom desenvolvimento do processo de 
ensino por parte dos professores derivava diretamente do bom 
conhecimento da parte prática de uma profissão, isto é, não estava 
relacionado a conhecimentos pedagógicos, ou seja, seria natural para 
um bom profissional saber ensinar sua profissão, sendo a formação 
pedagógica totalmente dispensável. Na atualidade, como o professor 
de nível superior garante seu reconhecimento profissional com o 
diploma de mestrado e/ou doutorado e, na pós-graduação, o 
processo formativo desses profissionais se volta à pesquisa, então o 
docente de ensino superior é reconhecido por sua formação como 
pesquisador, não sendo mais tão necessário o destaque na carreira 
em que atua. Tanto a formação para a pesquisa quanto a vivência de 
seu campo de atuação profissional são importantes na construção da 
identidade docente, no entanto, a formação pedagógica que também 
deveria fazer parte desta identidade não foi valorizada em nenhum 
momento do ensino superior brasileiro. Portanto, o construto desse 
sujeito é baseado em uma tripla identidade: professor, profissional de 
base (arquiteto, economista, designer, turismólogo, etc.) e 
pesquisador, sendo que, nesse jogo de tensões, a identidade de 
professor geralmente acaba sendo a menos valorizada (COUTO, 
2013, p. 79-80).  

 

Em outras palavras, Gatti  e outros (2019) argumenta que 

 

[…] apontamos a verificação do pouco valor atribuído às estruturas e 
dinâmicas formativas de professores, por sua qualidade como acima 
colocado, por algumas políticas genéricas e pela sua concretização 
nas instituições de ensino superior, tornando essa formação 
superficial, mais breve ou rápida, além de conter, de um lado, a 
representação de que a tarefa de um professor é simples, ou de 
outro, que sabendo os conteúdos dar aulas é trivial, tem como 
consequência a banalização da atividade docente, contribuindo para 
certa desqualificação social da profissão, disfarçada, muitas vezes, 
por discursos convenientes (GATTI et al., 2019, p. 44).  

 

Em suma, acreditamos que “parte do sistema universitário brasileiro” 

ainda continua preso ao modelo sistematizado pelo colonialismo. Nesse 

sentido, Rufino (2019) aponta que, mesmo tendo as sabedorias dos grupos 

tidos como subalternos operando golpes de forma astuta nas estruturas 

coloniais, o intenso investimento na formação dessa engrenagem moderna fez 

com que, até os dias de hoje, permaneça a dimensão do contínuo colonial. 
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Entretanto, o autor argumenta que, para adentrar nessa fresta, é preciso 

continuar atuando com ações de transgressão e resiliência na luta por justiças 

cognitivas/sociais, para atravessar o contínuo colonial (RUFINO, 2019, p. 37).  

 

4.2 Políticas educacionais: onde estamos e para onde vamos!  

 

[…] Os processos da política educacional precisam ser mais 
democráticos, transparentes e inclusivos, com a participação dos 
cidadãos comuns e dos profissionais da educação, numa verdadeira 
gestão democrática da educação. (AVELAR, 2019, p. 79) 

 

Para Gatti e outros (2019, p. 15), é importante considerar os aspectos 

históricos da formação de professores no Brasil, pois são instituídos e 

instituidores de certa cultura educacional, o que nos permite compreender de 

forma mais ampla a trajetória das perspectivas formativas de docentes para a 

educação básica e suas relações com as condições atuais das propostas e 

dinâmicas formativas, quer dos cursos de licenciatura, quer dos projetos de 

formação continuada, considerados no confronto com as questões trazidas 

pelas dinâmicas do cenário social na contemporaneidade.  

Nesse sentido, Burton (2014 apud GATTI et al., 2019, p. 45) nos 

apresenta algumas ideias sobre os estudos de política. Ele considera que as 

políticas são distintas do estudo do contexto político, pois são elementos mais 

específicos que podem existir sob o amparo de diversos contextos políticos. 

Essas políticas se classificam como planos de ação, propostas, programas, 

geralmente relacionadas a uma administração ou a um setor da sociedade 

organizada, podendo atuar tanto na esfera pública, como na esfera privada.  

No que tange à concepção e implementação de políticas, Gatti e outros 

(2019) destaca que a incorporação de influências diversas, muitas vezes no 

sentido contrário, direciona a resultados tanto no caráter intencional, como 

também não intencional de orientações políticas que remetam a incoerências e 

ao não prosseguimento dessas ações quanto aos objetivos desejados. No que 

se refere ao campo de proposições sobre a formação de professores no Brasil, 

os parâmentros de interesses têm sido colocados por grupos de governo, 

direcionados pelo Ministério da Educação, por suas secretarias e órgãos 

vinculados, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (Capes) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep).   

Ao ressaltar o papel de governos nas políticas públicas educacionais, 

Gatti e outros (2019) dialoga com Martins (2013, p. 281 apud GATTI et al., 

2019, p. 47-49) ao sinalizar que as “políticas mudam com o tempo” e, 

paralelamente, indicam que as intenções de ontem já não são as mesmas de 

hoje. Contudo, as ações implementadas sofrem mudanças no decorrer de um 

mesmo governo, configurando novos cenários e arranjos dentro de um 

processo dinâmico. Buscando exemplificar tal proposição, a autora aponta para 

as mudanças ocorridas no MEC, entre 2013 e 2016, indicando, dessa forma, 

prioridades em políticas de ação e em programas dentro de uma mesma 

corrente governamental. Nesse sentido, Gatti afirma que alguns traços de 

nossa tradição política em educação foram gestados nos períodos coloniais e 

imperiais, sendo aprimoradas nos governos republicanos e nos difíceis 

governos ditatoriais, a partir de um modelo de gestão governamental pouco 

preocupada com a educação básica, com projetos e programas voltados para 

as elites e classes ascendentes, em meio a um cenário carente e deficitário, 

apesar dos avanços de escolarização das camadas populares.  

Cury (2002, p. 174) nos relembra que após o período de 

redemocratização do país, a aprovação das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional deu-se através da Lei n. 9.394/96. O governo federal, disposto a 

aplicar o regime descentralizado (que, em matéria de educação escolar, 

provém de 1834) sob a égide da focalização, obteve êxito incomum na 

aprovação da Emenda Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996, que 

modificou os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e deu nova 

redação ao artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

resultando na aprovação da Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que 

dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, quase que concomitante à 

aprovação da LDB.   

Visando compreender o caminhar das políticas educacionais voltadas 

especificamente para a Formação de Professores e Professoras, realizamos 

um levantamento das Resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de 
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Educação (CNE), disponibilizadas na página oficial do Ministério da Educação 

(MEC), no período entre 2000 e 2020, além de destacar outros importantes 

dispositivos legais, como a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB); o 

Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007 (REUNI); a Lei n. 13.005, de 25 de 

junho de 2014 (PNE), conforme apresentamos a seguir:  

 

Quadro I: Resoluções aprovadas pelo CNE-PC 

ANO GOVERNO RESOLUÇÃO POLÍTICA EDUCACIONAL 

1996 Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 

Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro.  

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 18 de fevereiro.  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 

Resolução CNE/CP n.º 
2, de 19 de fevereiro.  

Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

2002 Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 

Resolução CNE/CES 
nº 18, de 13 de março.  

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras. 

2004 Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 17 de junho.  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

2004 Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) 

Resolução CNE/CP nº 
2, de 27 de agosto.  

Adia o prazo previsto no art. 15 da Resolução CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

2005 Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 17 de novembro.  

Altera a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
Licenciatura de graduação plena. 

2007 Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) 

Decreto n° 6.096, de 
24 de abril.  

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
– REUNI.  

2009 Luis Inácio Lula da 
Silva (PT) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 11 de fevereiro. 

Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 
Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser 
coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado 
por instituições públicas de Educação Superior. 

2011 Dilma Rousseff (PT) 
 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 18 de março.  

Estabelece diretrizes para a obtenção de uma nova habilitação pelos portadores de 
Diploma de Licenciatura em Letras. 

2012 Dilma Rousseff (PT) 
 

Resolução CNE/CP nº 
3, de 7 de dezembro.  

Altera a redação do art. 1º da Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, que 
estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de 
Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser 
coordenado pelo MEC. 

2012 Dilma Rousseff (PT) Resolução CNE/CP nº 
1, de 30 de maio. 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

2012 Dilma Rousseff (PT) CNE/CP nº 2, de 15 de 
junho.  

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

2014 Dilma Rousseff (PT) Lei nº 13.005, de 25 de 
junho.  

Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 

2015 Dilma Rousseff (PT) 
 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 7 de janeiro.  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em 
cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. 

2015 Dilma Rousseff (PT) 
 

Resolução CNE/CP nº 
2, de 1º de julho. 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

2017 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 9 de agosto.  

Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 2015, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 
a formação continuada. 

2017 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CP nº 
2, de 22 dezembro.  

Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação 
Básica. 

2018 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CP nº 
2, de 11 de setembro.  

Institui diretrizes da educação para o voluntariado na Educação Básica e Superior. 

2018 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CP nº 
3, de 3 de outubro. 

Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 2015, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 
a formação continuada. 

2018 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CP nº 
4, de 17 de dezembro. 

Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como 
etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto 
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constituído pela BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na 
Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017. 

2018 Michel Elias Temer 
(MDB) 

Resolução CNE/CES 
nº 7, de 18 de 
dezembro. 

Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o 
disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 
- PNE 2014-2024 e dá outras providências.  

2019 Jair Messias 
Bolsonaro (PSL) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 2 de julho.  

Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação continuada. 

2019 Jair Messias 
Bolsonaro (Sem 

Partido) 

Resolução CNE/CP nº 
2, de 20 de dezembro. 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

2020 Jair Messias 
Bolsonaro (Sem 

Partido) 

Resolução CNE/CP nº 
1, de 27 de outubro.  

Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). 

Fonte: autor. 

 

No tocante às políticas educacionais para a formação de 

professores(as), a LDB reserva seu Título VI, denominado Dos Profissionais da 

Educação, do artigo 61 ao 67. Especificamente sobre o processo de formação 

docente, as orientações previstas no artigo 61 são as seguintes:  

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 6 de agosto de 2009); 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 6 de 
agosto de 2009); 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 6 de agosto de 2009); 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 6 de agosto de 2009). (BRASIL, 1996).  

 

Percebe-se, a partir dos fundamentos indicados, uma perspectiva de 

formação cognitivista, centrada na aprendizagem de conteúdos, marcados por 

processos conservadores, doutrinadores, entre outras concepções. Além disso, 

estabelece-se o processo associativo entre teoria e prática, como tipologia 

principal de formação. Gatti (2020), em seu artigo “Perspectivas da formação 

de professores para o magistério na educação básica: a relação teoria e prática 

e o lugar das práticas”, argumenta que 

 

[…] a relação teoria e prática tornou-se objeto de debate em 
diferentes perspectivas. Muitas discussões emergiram e a busca de 
equilíbrio entre os dois tipos de formação acima apontados, e suas 
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imbricações, começou a tomar corpo. Não se pode conceber a 
formação de docentes para o exercício do magistério na educação 
básica sem que se lhes ofereça boa formação teórica e cultural, mas, 
também, não se pode deixar de lado, associada a esta, uma 
formação para o trabalho educacional com as crianças, adolescentes 
e jovens no processo de aprendizagem escolar, o qual faz parte do 
desenvolvimento dos alunos como pessoas e cidadãos, papel 
fundante da educação básica. Formar docentes oferecendo-lhes 
cultura geral e especializada que lhes propicie a construção de uma 
filosofia educacional associada a uma praxiologia parece ser uma 
possível resposta aos dilemas enfrentados nas práticas formativas 
para a docência (GATTI, 2020, p. 16-17).  

 

Na Resolução n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CP), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, a propósito do processo formativo dos 

professores para o exercício profissional, foi indicada:  

 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas 
e modalidades da educação básica observará princípios norteadores 
desse preparo para o exercício profissional específico, que 
considerem: 
I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 
lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 
que faz na formação e o que dele se espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 
competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 
alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a 
identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, 
uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e 
mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento (BRASIL, CNE/CP, 2002).  

 

Como explicitado no próprio título da referida resolução, o objetivo está 

centrado somente no processo de formação docente inicial, ou seja, “a 

formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da 

educação básica”. Quanto ao preparo para o exercício profissional, 

consideram-se como específicos: a competência; a habilidade; o domínio de 

conteúdo; a simetria entre saber e fazer; o ensino-aprendizagem e pesquisa. 
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No referente à prática no processo formativo, a mesma Resolução dá destaque 

no artigo 12, nos parágrafos 1° e 2°, que tratam sobre os cursos em nível 

superior: “§ 1° A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um 

espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso”; 

“§ 2° A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor”. E, também, no artigo 13, em seu parágrafo 1°, que 

trata sobre o tempo e espaço curricular específico: “§ 1° A prática será 

desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, 

visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações-problema”.  

A partir da Resolução CNE/CES n. 18, de 13 de março de 2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, bem como dos 

Pareceres CNE/CES-492/2001 e CNE/CES-1.363/2001, que orientam sobre a 

formulação do projeto pedagógico do referido curso, é possível identificar, de 

forma ampla, os parâmetros para a formação acadêmica e profissional-docente 

inicial. Quanto ao projeto político-pedagógico a ser ofertado pelo curso de 

Letras, o artigo 2° da Resolução citada apresenta a seguinte indicação: 

  

Art. 2° O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a 
ser oferecida pelo curso de Letras deverá explicitar: 
a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 
b) as competências gerais e habilidades específicas a serem 
desenvolvidas durante o período de formação; 
c) os conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos 
caracterizadores de formação profissional, inclusive os conteúdos 
definidos para a educação básica, no caso das licenciaturas; 
d) a estruturação do curso; 
e) as formas de avaliação (BRASIL, CNE/CES, 2002). 

De forma geral, trata-se especificamente da organização dos projetos 

político-pedagógicos dos cursos de Letras e suas modalidades a serem 

ofertadas, seus objetivos de formação para cada uma delas, a formatação 

curricular e seus conteúdos voltados para a educação básica, ou seja, o 

conhecimento teórico específico e, para o exercício profissional, os 

conhecimentos didático-metodológicos, embasados, sobretudo, pelo conceito 

de competência e habilidade.  
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No entanto, o Parecer CNE/CES 492/2001, homologado em 9 de julho 

de 2001, descreve, de forma direcionada, as propostas para a formação 

acadêmica profissional-docente inical: 

 

1) Perfil dos formandos: formar profissionais interculturalmente 
competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as 
linguagens; fazer uso de novas tecnologias e de compreender 
sua formação profissional como processo contínuo, autônomo 
e permanente […]; 2) Competências e Habilidades: ser 
identificado por múltiplas competências e habilidades 
adquiridas durante sua formação acadêmica convencional, 
teórica e prática, ou fora dela; ter o domínio da língua estudada 
e suas culturas para atuar como professores […]; 3) Conteúdos 
Curriculares: Os estudos lingüísticos e literários devem fundar-
se na percepção da língua e da literatura como prática social e 
como forma mais elaborada das manifestações culturais; 
devem articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da 
prática – essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar 
prioridade à abordagem intercultural; devem estar os 
conteúdos caracterizadores de formação profissional em Letras 
[…]; 4) Estruturação do Curso: devem incluir no seu projeto 
pedagógico os critérios para o estabelecimento das disciplinas 
obrigatórias e optativas das atividades acadêmicas do 
bacharelado e da licenciatura […]; 5) Avaliação: deve constituir 
processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento 
qualitativo […] (CNE/CES, 2001, p. 29-31). 

 

Já o artigo 3° da mesma resolução, que trata sobre a carga horária do 

curso de Letras, bacharelado, obedece ao disposto na Resolução CNE/CP-

2/2002, que normatiza a oferta de cursos de bacharelado e a carga horária da 

licenciatura, conforme Parecer CNE/CP 028/2001 aprovado no ano anterior.  

Treze anos mais tarde, veio a Resolução do CNE/CP n. 2, de 1º de julho 

de 2015, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, aprovada após ampla discussão com a comunidade 

educacional, tendo como âncora os pesquisadores mais envolvidos com as 

questões referentes às políticas educacionais-nacional para a formação de 

professores-docentes em nível inicial e, agora, em nível continuada, como uma 

das proposições de conquista, marcadamente por lutas históricas.  

Contudo, Bazzo e Scheibe (2019) ressaltam que, apesar de receber 

amplo apoio das entidades representativas dos educadores, tais como Anfope, 
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Anped, Anpae, CNTE, entre outras, bem como de várias Instituições de Ensino 

Superior (IES), que se manifestaram favoravelmente à sua vigência mediata, 

houve também uma demora no processo de sua implementação por parte das 

instituições formadoras. A princípio, o prazo previsto na Resolução do CNE/CP 

n. 2/2015 para sua implantação era de dois anos após sua publicação. Porém, 

em duas ocasiões, o próprio Conselho Nacional de Educação, a partir da 

Resolução CNE/CP n. 1, de 9 de agosto de 2017, alterou o artigo 22 da 

Resolução CNE/CP n. 2, de 1º de julho de 2015, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, conforme os seguintes termos:  

 

Art. 1° Alterar o prazo, previsto no Art. 22, da Resolução CNE/CP n° 
2, de 1° de julho de 2015, que passa a ter a seguinte redação: Art. 22. 
Os cursos de formação de professores, que se encontram em 
funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo de 3 
(três) anos, a contar da data de sua publicação. 
Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 
(BRASIL, 2017). 

 

Um ano e quarenta e cinco dias após o primeiro adiamento, nova 

prorrogação, a partir da Resolução do CNE/CP n. 3, de outubro de 2018, que 

estabeleceu um prazo de quatro anos, tendo como referência a data de 

publicação da Resolução do CNE/CP n. 2, de 1º de junho de 2015, 

postergando, dessa forma, a sua implementação para julho de 2019. Um ano 

depois, veio a Resolução do CNE/CP n. 1, de 2 de julho de 2019, que trouxe 

novas alterações no artigo 1°. Em seguida, o artigo 22 da Resolução n. 2, de 1º 

de junho de 2015, passando a vigorar da seguinte forma:  

 
Art. 1º A Resolução CNE/CP n° 2, de 1° de julho de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 
Art. 22. Os cursos de formação de professores, que se encontram em 
funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo 
máximo de 2 (dois) anos, contados da publicação da Base Nacional 
Comum Curricular, instituída pela Resolução CNE/CP n° 2, de 22 de 
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 22 
de dezembro de 2017.  
Art. 2º Fica revogada a Resolução CNE/CP nº 3, de 3 de outubro de 
2018. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
(BRASIL, 2019).  
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Ressaltamos que todo esse processo de desmonte foi iniciado em 2016, 

pós-golpe desferido contra o governo da Presidenta Dilma Rousseff (PT). Tão 

logo, iniciou-se a política neoliberal do (Des)governo de Michel Elias Temer 

(MDB), que, a partir da Resolução CNE/CP n. 4, de 17 de dezembro de 2018, 

instituiu a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-

EM) como etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, 

completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, com base na Resolução do CNE/CP n. 2 de dezembro de 

2017, fundamentada no Parecer do CNE/CP n. 15/2017, sob fortes críticas e 

muitas polêmicas ocasionadas por falta de debates, ao contrário dos 

argumentos expressos na apresentação da BNCC - Etapa do Ensino Médio, 

assinada por Mendonça Filho, ministro da Educação (maio/2016-março/2018): 

 

[…] A BNCC é fruto de amplo processo de debate e negociação 
com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade 
brasileira e encontra-se organizada em um todo articulado e 
coerente fundado em direitos de aprendizagem, expressos em dez 
competências gerais, que guiam o desenvolvimento escolar das 
crianças e dos jovens desde a creche até a etapa terminal da 
Educação Básica. 
A BNCC é um documento plural e contemporâneo, resultado de um 
trabalho coletivo inspirado nas mais avançadas experiências do 
mundo. A partir dela, as redes de ensino e instituições escolares 
públicas e particulares passarão a ter uma referência nacional comum 
e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas 
pedagógicas, promovendo a elevação da qualidade do ensino com 
equidade e preservando a autonomia dos entes federados e as 
particularidades regionais e locais […] (BRASIL, 2017, p. 5).  

 

Mais adiante, o alinhamento do mesmo discurso utilizado na 

apresentação da BNCC - Etapa da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

assinada por Rossieli Soares da Silva, ministro da Educação (abril a 

dezembro/2018):   

 
[…] “Elaborada por especialistas de todas as áreas do 
conhecimento, a Base é um documento completo e 
contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante 
desta época, preparando-o para o futuro. 
Concluída após amplos debates com a sociedade e os 
educadores do Brasil, o texto referente ao Ensino Médio 
possibilitará dar sequência ao trabalho de adequação dos currículos 
regionais e das propostas pedagógicas das escolas públicas e 
particulares brasileiras iniciado quando da homologação da etapa até 
o 9º ano do Ensino Fundamental. Com a Base, vamos garantir o 
conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu 
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desenvolvimento integral por meio das dez competências gerais para 
a Educação Básica, apoiando as escolhas necessárias para a 
concretização dos seus projetos de vida e a continuidade dos 
estudos” […] (BRASIL, 2018, p. 5. Grifo nosso).  

 

Segundo os ex-ministros Mendonça Filho e Rossiele Soares, a BNCC foi 

“fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do 

campo educacional e com a sociedade brasileira e encontra-se organizada em 

um todo articulado e coerente fundado em direitos de aprendizagem”, 

“Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é um 

documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do 

estudante desta época, preparando-o para o futuro”. Eis aqui algumas das 

contradições ditas, por exemplo, em relação à área de Linguagens:  

 

[…] Na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes 
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e, no Ensino Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa. A 
finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de 
linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas 
capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais 
e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 
linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação 
Infantil. […] (BRASIL, 2017, p. 63. Grifo nosso).  

 

Conforme indicado pelo trecho anterior, a área de “Linguagens” 

considera somente o ensino da Língua Portuguesa e a Língua Inglesa como 

oficial, além de relacioná-la a outros campos ou componentes curriculares 

indicados pela BNCC (dispositivo normativo). Ao tratar das questões 

linguísticas, a BNCC desconsidera as diversas Línguas Indígenas faladas no 

território brasileiro, além de desmerecer também o Espanhol, um dos idiomas 

oficiais do Mercosul; o Italiano, o Alemão, o Japonês, o Chinês, o Mandarim e 

muitos outros idiomas utilizados nas e pelas comunidades de imigrantes em 

várias regiões do país. Ao declarar que a Base foi “Concluída após amplos 

debates com a sociedade e os educadores do Brasil”, faço aqui os seguintes 

questionamentos: a comunidade acadêmica, pesquisadores, representados por 

seus departamentos e cursos de formação, profissionais da educação, 

universitários em formação, tiveram espaço e foram ouvidos nesse processo de 

debates? Por que os “especialistas de todas as áreas do conhecimento” 

consideraram somente o Inglês como única língua estrangeira “oficial” a ser 
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ensinada? Devemos mesmo concordar que a Base é um documento completo 

e contemporâneo, que corresponde às demandas dos estudantes desta 

época? Assim sendo, continuo questionando: se tal documento refere-se ao 

estudante dessa época, o mesmo pode ser considerado como contemporâneo 

e responde às demandas dos estudantes hoje?  

Por fim, dando sequência ao projeto de desmonte das políticas 

educacionais, já no midiático (Des)comedido governo de Jair Messias 

Bolsonaro (sem partido), cinco meses e vinte dias posteriores àquela última 

alteração, definitivamente, veio a Resolução do CNE/CP n. 2, de 20 de 

dezembro de 2019, que define as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, além de instituir a 

Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação), promovendo um cenário destrutivo das políticas 

educacionais no país, de forma específica, aos cursos de licenciaturas para a 

formação inicial de professores. De acordo com Bazzo e Scheibe (2019, p. 

673): 

 

Por óbvio, nesse cenário, o setor educacional passou a sofrer muitas 
mudanças rapidamente implementadas pelos novos ocupantes do 
MEC, dada a urgência de o grupo de poder em ascensão obter o 
controle de tão importante e complexa atividade, como a da formação 
dos docentes para a educação básica no País. Dessa forma, as 
instituições formadoras de professores que ainda não haviam 
concluído o processo de discussão e efetiva implantação da nova 
normativa viram-se diante do dilema de que caminho tomar nesse 
desfavorável cenário para tudo o que o texto da Resolução CNE/CP 
nº 02/2015 defendia e preconizava. 

 

Nesse sentido, identificamos, por meio dos vários dispositivos, um 

descompasso entre os períodos de implementação, referentes às políticas 

públicas de formação docente, na última década, sobretudo nos últimos três 

anos, interrompendo os prazos fixados, conforme descrição anterior. Dessa 

forma, nas próximas duas seções, problematizaremos sobre o currículo, suas 

intenções e disputas, bem como trataremos das relações étnico-raciais no 

processo de formação inicial dos professores E(ñ), conforme instituído pela 

Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que estabelece as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
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5. CURRÍCULO: CAMPO DE (IN)TENSÕES E DISPUTAS 

 

Estamos em crise de identidade profissional ou de conformação de 
novas identidades? Por que a preparação para sermos 
educadores(as) não faz parte de nossa formação? Como atender a 
essa função cada vez mais demandada da infância, adolescência, 
juventude com que trabalhamos nas salas de aula? (ARROYO, 2013, 
p. 24-25).   

 
 
5.1 De(s)colonizando as encruzilhadas do currículo 
 

Para Arroyo (2013, p. 23), as respostas para essas questões podem 

surgir a “partir de nós mesmos, de nossa história na história social, pode ser 

um bom começo”. Segundo o autor, o lugar onde marcamos nossa formação é 

no trabalho, onde aprendemos e vamos conformando nossas identidades 

docentes, na própria docência, no cotidiano das salas de aula, na prática de 

preparar e ensinar nossa matéria. Assim, como investigador de nossa própria 

prática pedagógica, crítica e reflexiva, nós nos perguntamos: quantas vezes 

preparamos uma atividade com bastante antecedência e, ao tentar executá-la 

em sala com os(as) discentes, nada do que haviamos planejado, de certa 

forma, se concretizava? Quantas vezes repetimos em sala a famosa 

expressão: “não podemos parar o conteúdo, precisamos cumprir o material 

didático”? Quantas vezes insistimos na explicação de determinado conteúdo, 

desconsiderando totalmente o contexto dos(as) discentes? Essas e outras 

questões, direcionadas pelo sistema educacional através de suas amarras 

curriculares, refletem em nossas ações, em nossas práticas escolares e em 

nosso fazer docente.  

Ademais, Arroyo (2013, p. 24-25) ressalta que as políticas neoliberais, 

sua ênfase no treinamento e no domínio de competências e nas avaliações e 

classificações de alunos e mestres por domínios de resultados voltam a 

expatriar a educação dos seus territórios: as escolas, os currículos e a 

docência. 

 

Nossa bandeira de luta desde os anos de 1980, educação 
como direito sai do discurso. Os termos direito, educação 
(quando ainda se usam) são reduzidos a termos como domínio 
de competências ou mostram quantificação dos resultados. 
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Docência é reduzida a treinar nesses domínios (ARROYO, 
2013, p. 25). 

 

Nesse sentido, conforme discussão apresentada no capítulo anterior, no 

que se refere às políticas educacionais para a Formação Inicial de Professores, 

acompanhamos nos últimos dois anos mudanças que atropelam o processo de 

algumas políticas educacionais que ainda estavam sendo implementadas, 

sobretudo a partir do Parecer do CNE/CP n. 22, de 7 de novembro de 2019, 

homologado pela Portaria MEC n. 2.167, de 19 de dezembro de 2019, e 

posteriormente pela Resolução do CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019, 

que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica e instituiu a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Dela, 

destacamos alguns pontos para discussão: 

 

Parágrafo único. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação 
Básica e a BNC-Formação têm como referência a implantação da 
Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), 
instituída pelas Resoluções CNE/CP n° 2/2017 e CNE/CP n° 4/2018. 
 
Art. 2° A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo 
licenciando, das competências gerais previstas na BNCC-Educação 
Básica, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas 
aos estudantes, quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social 
e emocional de sua formação, tendo como perspectiva o 
desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral. 
 
Art. 3° Com base nos mesmos princípios das competências gerais 
estabelecidas pela BNCC, é requerido do licenciando o 
desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes 
(BRASIL, 2019, p. 2). 

 

Como indicado nas passagens anteriores, é nítida a (in)tenção da 

política neoliberal para a formação inicial de professores, pensada e elaborada 

para assegurar a obrigatoriedade da BNCC, visando condicionar o processo de 

formação docente, arraigado a uma estrutura tecnicista por domínio de 

competência e habilidade, subsidiando-o para expansão do neotecnicismo.  

De acordo com Arroyo (2013), os cursos de licenciatura formam o 

professor que as escolas exigem: a tempo completo, a vida completa. Segundo 

o autor, o termo aulista é a síntese: passar matéria, a tempo completo de aula. 
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Uma exigência totalitária dirigida aos professores, que vinha de uma 

concepção conteudista do currículo. O resultado tem sido conflitivo: atender ou 

renunciar a atender os alunos, seus problemas, suas inseguranças, seus 

processos tensos de formação moral, cultural, identitária? Renunciar a atendê-

los até em seus percursos tensos de aprendizagem?  

Partindo dessas questões, Arroyo (2013, p. 25-26) argumenta: se ser 

aulista, passar a matéria que cairá nas avaliações, é nossa profissão em tempo 

completo, as consequências estão expostas; entrar em crise da identidade 

profissional diante de alunos, que exigem atenção ao seu direito à educação 

ameaçado em formas tão precarizadas do seu sobreviver. Professores(as) 

sentem o dever de reagir a essa subordinação diante das exigências que vêm 

dos educandos de que lhes seja garantido seu direito à educação, à formação, 

socialização, aprendizado dos saberes, dos valores, da cultura, das 

identidades. Um dever profissional e existencial da condição docente-

educadora.   

Acreditamos que o caminho para tais mudanças deva iniciar-se pela 

organização dos departamentos dos cursos de formação docente, geralmente 

estáticos e fechados dentro do “eu” e somente “eu”; deva passar por uma 

atuAção epistemológica transdepartamental; deva passar por uma 

redistribuição do capital universitário entre os diferentes departamentos; deva 

passar por uma atuAção permanente do professor(a)-formador(a) e do(a) 

discente em formação no “chão da escola”; deva passar pela construção 

constante de propostas curriculares e integradoras que reflitam sempre a 

realidade social e que atuem sempre para atender as suas demandas; deva 

passar pelo enfrentamento das políticas educacionais neoliberais de governo, 

sobretudo aquelas impostas por medidas provisórias, desconsiderando 

totalmente a participação democrática-popular-coletiva.   

Castro-Gómez (2015), partindo dos modelos de universidade (estrutura 

árvore e disciplinária do conhecimento), assinalados por Jean-François 

Lyotard, afirma que a universidade moderna encarna perfeitamente a “hybris 

del punto cero”, modelo epistêmico que reflete não somente na estrutura 

disciplinária de suas epistemes, mas também na estrutura departamental de 

seus programas, pois as disciplinas são áreas que agrupam diversos tipos de 
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conhecimentos específicos, além de materializar a ideia de que a realidade 

deve ser dividida em fragmentos e da certeza de que o conhecimento se 

alcança na medida em que nos concentramos na análise de uma das partes, 

ignorando suas conexões com todas as demais. Segundo o autor, o que faz 

uma disciplina é, basicamente, recortar uma área do conhecimento e traçar 

linhas fronteiriças com respeito a outras áreas do conhecimento. Ou seja, isso 

se realiza mediante técnicas engenhosas. Uma delas consiste em inventar as 

“origens” da disciplina. As disciplinas constroem suas próprias origens e 

ensaiam o nascimento de seus pais fundadores. Dessa forma, as disciplinas 

constroem suas próprias mitologias: Marx, Weber e Durkheim como pais da 

Sociologia; “os gregos” como pais da Filosofia; Newton como pai da Física 

moderna e, por que não acrescentar, o suíço Ferdinand de Saussure como pai 

da Linguística Moderna etc. Assim, as disciplinas recortam certos âmbitos do 

conhecimento e definem certos temas que são pertinentes única e 

exclusivamente a elas. Contudo, é dessa forma que se materializam os 

cânones. Nesse sentido, o autor ressalta que praticamente em todos os 

currículos universitários, as disciplinas possuem um preceito que define quais 

autores, “autoridades” ou “clássicos” se deve ler, quais temas pertinentes e 

quais “coisas” devem ser conhecidas pelo estudante que “opta” por estudar 

essa disciplina. Ademais, Castro-Gómez (2015, p. 74-75) considera que os 

cânones são dispositivos de poder que servem para “fixar” os conhecimentos 

em certos lugares, tornando-os facilmente identificáveis e manipuláveis.  

A partir do exposto, Castro-Gómez (2015, p. 81-82) nos provoca com a 

seguinte questão: “existe uma alternativa para descolonizar a universidade, 

liberando-a da arborização que caracteriza tanto os seus conhecimentos como 

as suas estruturas”? Para o autor, pelo menos dois pontos importantes 

precisam ser considerados para “decolonizar a universidade”: primeiro, o 

favorecimento da transdisciplinaridade, citando Nicolescu (2002), que parte da 

palavra “trans”, que possui a mesma raiz da palavra “três”, que, por sua vez, 

significa a transgressão do dois, ou seja, aquilo que está além dos pares 

binários que marcaram o ser do pensamento ocidental da modernidade. 

Decolonizar a universidade significa lutar contra a babelização e a 

departamentalização do conhecimento, firmes aliados da lógica mercantil, à 
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qual se apegou a ciência, no atual capitalismo cognitivo; segundo: o 

favorecimento da transculturalidade, por meio da qual a universidade deveria 

estabelecer diálogos e práticas articulatórias com aqueles conhecimentos que 

foram excluídos no mapa moderno das epistemes, por terem sido considerados 

“místicos”, “orgânicos”, “supersticiosos” e “pré-racionais”.   

Segato (2015, p. 128-135), em “Brechas descoloniales para una 

universidad Nuestroamericana”, propõe uma reflexão sobre quatro “brechas 

descoloniais”: 1) o direito à educação: ações afirmativas e inversão de recursos 

públicos; 2) a educação para os direitos; 3) os direitos nas práticas educativas: 

a primeira lição de uma aula é a do pluralismo democrático; 4) o direito ao 

controle social dos conteúdos e métodos da educação a cargo dos sujetos 

arraigados em suas comunidades. Essa concepção teria a finalidade de abrir a 

educação para democratizá-la, não em um sentido eurocêntrico, colonial-

moderno e liberal da ideia de democratização, mas como resultado de uma 

crítica histórica, a partir da perspectiva dos problemas do nosso próprio 

continente, sobretudo através das brechas na linguagem dos direitos: a 

educação e o acesso à permanência; a educação dos direitos humanos como 

parte indissociável de seus conteúdos; a adesão ao pluralismo e o respeito aos 

direitos dos membros da comunidade acadêmica, com suas diferenças nas 

práticas institucionais das escolas e faculdades; o controle social dos 

conteúdos e métodos da educação por uma parte das comunidades que são 

sua clientela, incluindo sempre o estudo e a manutenção da memória das lutas 

e demandas coletivas que movimentam o processo de democratização da 

educação; a inspiração comunitária, seus projetos e propósitos, certificando-se 

de que as suas concepções são adversas ao regime do mercado capitalista. 

Entretanto, a autora ressalta que a capacitação político-teórica do corpo 

docente terá que responder a uma perspectiva situada, continental, ou seja, 

não podemos evitar que uma teoria responda a uma política que se dirija a fim 

de tal ordem e que a tal política se converta sempre naquilo em que pensamos, 

pois um dos aspectos que dificultam o direito à educação é o racismo que 

assola o projeto de educação em todos os nossos países. Desse modo, o tema 

do direito à educação demora a refletir sobre a exclusão social e econômica, 

que, no mundo atual, possui sua correlação instrumental no racismo, 
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classificado, tratado e/ou chamado de “exclusão”, quando na verdade deveria 

ser visto na persperctiva composta pelos signos “exclusão racial”. Segato 

(2015, p. 128-135) afirma que a educação, em todos os segmentos, pode ser 

entendida como a instituição por excelência, que repassa, de geração em 

geração, a pedagogia eurocêntrica da raça, que parte do poder usurpador, 

expropriador e segregador.   

A fim de combater essa violência imposta pelo colonialismo, Rufino 

(2019, p. 13-75) propõe, a partir da Pedagogia das Encruzilhadas, um 

movimento de resiliência, pensando na reconstrução tática das atrocidades 

causadas por essa violência, e na transgressão como forma de invenção de 

novos seres para transpor o encarceramento racial e as injustiças congitivas. 

Assim, nessa perspectiva de encruzamento, encarnada por uma pedagogia 

que desloca o orixá, centrada nos limites religiosos, dialogam diferentes 

práticas de saber codificadas na diáspora e que têm como identificação as 

múltiplas formas de invenção na linguagem. Como projeto político, 

epistemológico e de conhecimento, os campos de batalha e mandingas dessa 

pedagogia apresentada pelo autor estão sustentados em três encruzilhadas: 

político, pois assume a problemática ética/estética e ato de responsabilidade da 

luta contra o racismo antinegro e a transgressão dos parâmetros coloniais, 

visando à preservação da vida em sua diversidade; poético, que emerge a 

partir e em um diálogo cosmopolita (cruzado) com inúmeras sabedorias e 

gramáticas que revelam a impossibilidade de separação entre o ser, saber e 

suas formas de produção de linguagem, historicamente subalternizadas, ou 

seja, sistematicamente descredibilizadas pela ordem colonial; ético, centrada 

na invenção de novos seres como forma de vencer o colonialismo, a dimensão 

ética pela educação não como forma de método a ser aplicado para resolver os 

dilemas escolares, mas como ato responsável, comprometido com a 

transformação dos seres. Dessa forma, Rufino afirma que a prática das 

encruzilhadas como ato descolonial não mira a subversão, ou simplesmente a 

troca de posições, mas consiste no ato de transgressão.  
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5.2 As relações étnico-raciais no processo de formação inicial dos 

professores de E(ñ) 

 

A Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. No artigo 

primeiro, o referido dispositivo ressalta que, apesar de não ser de caráter 

obrigatório, o mesmo deve ser observado, em especial, por Instituições que 

desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores e, 

destaca ainda, nos parágrafos primeiro e segundo: 

 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 
termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004.  
§ 2° O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte 
das instituições de ensino, será considerado na avaliação das 
condições de funcionamento do estabelecimento (BRASIL, 2004).  

 

Entre o segundo semestre de 2005 e o primeiro semestre de 2009, 

durante todo meu processo de formação inicial, infelizmente, não tive nenhuma 

disciplina e ou atividade curricular específica que abordasse a temática da 

Educação para as Relações Étnico-Raciais. Embora constituído como 

professor preto, desenvolvi efetivamente poucas práticas pedagógicas durante 

os treze anos em sala de aula e, quando tive a oportunidade de fazê-la, era 

através de atividades vinculadas à interpretação de diferentes gêneros textuais 

selecionados por mim, ou seja, para além do proposto pelo material didático, 

ou através de um projeto de dança e música, chamado de Mostra Latino-

americana & Hispânica, mesmo assim, quando o sistema de organização 

pedagógica das escolas permitia. No processo de formação continuada, meu 

primeiro contato com a temática das relações étnico-raciais aconteceu no 

mestrado, através da disciplina “Educação, Direitos Humanos e Intolerâncias 

na Escola”, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

(POSEDU) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ministrada pelo 

Prof. Dr. Erisvaldo Pereira dos Santos.  
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Nesse sentido, de acordo com Ferreira (2006), no que se refere à 

formação de professores, é urgente discutir questões que preparem o(a) 

professor(a) para lidar com situações de racismo dentro e fora do espaço 

escolar. Ademais, a autora argumenta ser essencial que, durante a experiência 

de preparação para o ensino, professores em formação e em serviço estejam 

cientes de que o processo de reflexão não é algo dado ou encontrado num livro 

de receitas. Ao enfatizar a importância desse processo de reflexão, citando 

Freire (1996b, p. 43), Ferreira (2006, p. 24-34) ressalta que o ensino reflexivo é 

aquele que vai além de uma forma ingênua de pensar. 

Dessa forma, Ferreira (2006, p. 35) argumenta que o ensino crítico, para 

muitos autores, está relacionado à forma de pensar e refletir sobre o papel de 

cidadão na sociedade, com direitos iguais e justiça social. No entanto, o ensino 

crítico também discute os conceitos de ideologia, poder, classe social, 

consciência crítica e empoderamento relacionados a raça, gênero e classe. 

Assim sendo, de acordo com a autora, a abordagem desses conceitos, 

potencialmente, proporciona uma nova direção no caminho do ensino de 

línguas, pois em sala de aula abordamos muito mais do que as questões 

linguísticas.   

Orlando e Ferreira (2014), no artigo intitulado “A sensibilização sobre a 

diversidade étnico-racial na formação inicial e/ou continuada de professores de 

línguas”, investigaram como a inserção da temática diversidade étnico-racial na 

academia pode contribuir para a formação inicial dos estudantes de licenciatura 

na área de línguas, bem como para a formação continuada de professores 

antes e depois de terem participado de cursos de extensão, especificamente 

sobre diversidade racial ou atividades afins. Nesse sentido, a pesquisa 

concentrou-se em responder às seguintes perguntas: “Qual é a compreensão 

dos professores e acadêmicos a respeito dos conceitos de „raça‟ e de „etnia‟ e 

o seu significado discursivo? Qual é o entendimento da questão da diversidade 

étnico-racial enquanto ação dos professores e dos acadêmicos que passaram 

por formação referente ao tema e daqueles que não passaram?” O tipo de 

pesquisa adotado foi o estudo de caso, do tipo etnográfico na educação, de 

cunho qualitativo, com análise de conteúdo a partir dos dados obtidos. Os 

participantes da pesquisa foram professores de línguas dos ensinos 
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Fundamental e Médio da rede pública de ensino do Estado do Paraná e 

acadêmicos da área de línguas provenientes de uma universidade no Oeste do 

Paraná, divididos em duas categorias: professores e acadêmicos. Os 

resultados indicaram tanto a necessidade de tomada de consciência sobre a 

importância da questão, quanto de oferta de cursos, projetos ou disciplinas que 

deem conta de preparar o educador para essa reflexão. 

Couto (2018), em seu artigo “A Lei 11.645/2008 e as questões indígenas 

no ensino de Espanhol”, descreve a atuação do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), referente ao projeto 

Espanhol/Português da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). De 

acordo com a autora, um dos eixos de estudo do projeto volta-se para o 

conteúdo da Lei n. 11.645/2008, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, visando incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Nesse sentido, Couto ressalta que, desde 2011, o PIBID Espanhol/Português 

da UEPG se dedica a desenvolver atividades com as culturas de origem 

africana e afro-brasileira, voltadas para o ensino de Língua Espanhola e Língua 

Portuguesa. No entanto, a partir de 2017, o projeto passou a se dedicar 

também à formação de alunos(as) bolsistas, inserindo a temática referente às 

questões indígenas nas aulas de Língua Espanhola, nas escolas em que o 

projeto atua. O embasamento teórico para a realização dessa atividade está 

ancorado no conceito de interculturalidade proposto por Walsh (2006), bem 

como na descolonização do conhecimento e desobediência epistêmica 

proposto por Mignolo (2008). Assim, os objetivos específicos visam:  

 

a) Discutir a Lei 11.645/2008 e sua relação com os conceitos de 
interculturalidade, descolonização do conhecimento e 
desobediência epistêmica na Educação e no ensino de línguas; 

b) Tratar da importância de processos formativos para docentes de 
espanhol (em formação inicial e continuada) para compreender e 
problematizar variadas questões relacionadas à Lei 11.645/2008; 

c) Apontar os resultados atingidos até o momento com o 
desenvolvimento dos processos formativos de pibidianos(as) 
relativos à Lei 11.645/2008 e os resultados almejados para 
nossas ações a curto prazo (COUTO, 2018, p. 87-88).  
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A metodologia parte do debate do conceito de interculturalidade, 

relacionado aos conceitos de descolonização do conhecimento e 

desobediência epistêmica, da leitura e discussão da obra Trece poetas del 

mundo azteca (2006), em que cada pibidiano(a) ficou responsável pela leitura 

de um dos poemas e a coordenação do projeto era responsável pela 

introdução da obra. Além disso, outros textos, visitas de campo, eventos 

acadêmicos e demais referências fizeram parte das atividades realizadas 

durante 2017. Como resultado, Couto (2018, p. 92-95) propõe que o projeto 

PIBID Espanhol/Português vivencie práticas formativas relacionadas à Lei n. 

11.645/2008, bem como ao pensamento indígena na América Latina, visando, 

em ações futuras, estarem presentes nas aulas de língua portuguesa e 

espanhola. Definitivamente, é inconcebível pensar em Educação para as 

relações étnico-raciais em nosso país sem considerar os povos originários no 

processo de formação inicial. 

Para Gomes (2016, p. 80), a escola é um lugar privilegiado para a 

discussão sobre a questão racial, por se tratar de um espaço de sociabilidade 

de jovens e crianças. Segundo a autora, o fato de muitos contestarem tal 

possibilidade, está vinculado a uma visão de escola apenas como lugar de 

formação para o mercardo de trabalho e ou preparação para a universidade.  

Ou seja, é na Instituição Escola/Universidade que se cruzam os 

diferentes “códigos culturais” (HOOKS, 2017). É na Escola/Universidade que se 

“produz e se reproduz as desigualdades sociais” (GOMES, 2016). É na 

Escola/Universidade, o local para se desenvolver a práxis para uma “educação 

como prática da libertade” (FREIRE, 2019). É na Escola/Universidade o lugar 

para se ensinar a transgredir as fronteiras por uma educação antirracista 

(HOOKS, 2017).  

Portanto, entendemos que promover a Educação das Relações Étnico-

Raciais na formação inicial, permanente ou em serviço (FERREIRA, 2006), 

amplia ainda mais a nossa visão sobre o respeito, a ética e justiça social, 

propiciando-nos uma formação crítico-reflexiva para combater o racismo e o 

epistemicídio, ademais de ser um importante mecanismo para de(S)colonizar e 

estancar as hemorragias (RUFINO, 2019) causadas pelo colonialismo. 
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Para Quijano (2005, p. 117), a América constituiu-se como o primeiro 

espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial, convertendo-se, 

dessa forma, na primeira id-entidade da modernidade. Segundo Quijano, dois 

processos históricos se destacaram na produção do referido espaço/tempo, 

configurando-se em dois eixos principais do novo padrão de poder. O primeiro 

eixo ressalta pela codificação das diferenças entre conquistadores e 

conquistados, classificação centrada na ideia de raça, ou seja, em uma 

segregação racial, visando, supostamente, a uma distinção da estrutura 

biológica que colocava determinados grupos em situação de inferioridade em 

relação a outros, ideia assumida pelos conquistadores como o principal 

elemento constitutivo e fundacional das relações de dominação. O segundo 

eixo fundamental se concentrou na articulação de todas as formas históricas de 

controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital 

e do mercado mundial. 
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6. PERCURSO METODOLÓGICO: CAMINHOS DA PESQUISA 

 
Lüdke e André (2018, p. 45), citando Caulley (1981), argumentam que a 

análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a 

partir de questões ou hipóteses de interesse. Os autores ainda complementam, 

citando Guba e Lincoln (1981), que uma série de vantagens se apresenta para 

o uso de documentos em pesquisa, dos quais destacamos duas: os 

documentos constituem uma fonte estável e rica, sendo possível consultá-los 

várias vezes ao longo do tempo, além de servirem de base para diferentes 

estudos; os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 

podem ser retiradas evidências que fundamentem as afirmações e declarações 

sobre o objeto de pesquisa.  

Para Bardin (2016, p. 51), a análise documental pode ser definida como 

uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo 

de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num 

estado ulterior, sua consulta e referenciação. Com relação ao tratamento da 

informação contida nos documentos acumulados, o autor ressalta que a análise 

documental tem por objetivo dar forma conveniente e representar de outro 

modo essa informação por meio de procedimentos de transformação, a fim de 

facilitar acesso ao observador.  

Desse modo, para conduzir a nossa pesquisa, optamos pela abordagem 

qualitativa de caráter exploratório de análise documental (registros 

institucionais), com ênfase em análise de conteúdo, tendo como corpora os 

Projetos Político-Pedagógicos, as Matrizes Curriculares e a Ementas dos 

cursos de Letras Licenciatura em Espanhol, das universidades públicas do 

Estado de Minas Gerais. No entanto, para responder a um dos objetivos 

específicos – iii) Analisar qual variante do Espanhol está presente nos 

documentos (Projetos Político-Pedagógicos, Matriz Curricular e Ementas), dos 

cursos de Licenciatura em Letras Espanhol das públicas de Minas Gerais –

utilizamos dados quantitativos, extraídos das ementas, ou seja, as referências 

bibliográficas anexadas ao PPP ou disponibilizadas nas páginas oficiais dos 

cursos. Para esse objetivo, criamos uma categoria subdividida da seguinte 

forma: a) universidade; b) disciplina; c) carga horária; d) autor; e) obra; f) 
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editora; g) país de referência; h) cidade de publicação; i) ano de publicação; h) 

edição.  

A escolha por esse procedimento deve-se ao fato de investigarmos 

proposições inerentes às práticas pedagógicas no processo de formação inicial 

de professores de Espanhol, conforme estabelecido pelos Projetos Político-

Pedagógicos, suas Matrizes Curriculares e Ementas, bem como pelos 

dispositivos legais norteadores, ou seja, pela Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 

de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, tal como pela Resolução do CNE/CP n. 2, de 1º de 

julho de 2015, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. 

Já o critério utilizado para a escolha das universidades baseia-se na 

oferta do curso Letras licenciatura simples (somente Espanhol), ou licenciatura 

dupla (Português e Espanhol), no âmbito da formação inicial de professores. A 

partir disso, realizamos um levantamento dos cursos de Letras, nas páginas 

oficiais das universidades, onde identificamos oito instituições formadoras de 

professores de Espanhol: a) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – 

Letras Espanhol e Respectivas Literaturas; b) Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) – Letras Português e Espanhol; c) Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM) – Letras Português e Espanhol e suas Literaturas; d) 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Letras Espanhol e Literaturas de 

Língua Espanhola; e) Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Letras 

Português e Espanhol; f) Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) – Letras Português e Espanhol; g) Universidade Federal de 

Alfenas (Unifal) – Letras Espanhol; h) Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes) – Letras Espanhol. Os Projetos Político-Pedagógicos, as Matrizes 

Curriculares e as Ementas referentes aos cursos analisados foram baixados 

das páginas oficiais dos respectivos cursos, entre os anos de 2019 ao primeiro 

trimestre de 2021.  
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Para conceber tal análise, partimos da visão teórica do multiculturalismo, 

a partir de sua perspectiva intercultural, conforme proposto por Candau (2013, 

p. 23): 

 

[…] promover uma educação para reconhecimento do “outro”, para o 
diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação 
para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 
projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 
incluídas. 

 

Nesse sentido, a autora considera alguns elementos importantes para a 

construção de práticas pedagógicas que assumam essa perspectiva: a) 

reconhecer nossas identidades culturais, propiciando espaços que favoreçam a 

tomada de consciência da construção da nossa própria identidade cultural; b) 

identificar nossas representações dos “outros”, ou seja, representações que 

construímos dos “outros”, daqueles que consideramos diferentes, rompendo 

com o “daltonismo cultural”, que favorece o caráter monocultural da cultura 

escolar e tende a não reconhecer as diferenças étnicas, diferenças de gênero e 

diferenças regionais, dentre essas, as diferenças linguísticas, temática central 

de nossa investigação; c) conceber a prática pedagógica como um processo de 

negociação cultural, assim, o desafio está em promover situações em que seja 

possível o reconhecimento entre os diferentes. Diferentes aqui, entendamos 

como características positivas para a valorização das diferenças culturais em 

sua pluralidade cultural (CANDAU, 2013, p. 25-32).  

bell hooks (2017, p. 51-52) ressalta que o multiculturalismo, apesar de 

atualmente estar em foco em nossa sociedade, especialmente no âmbito da 

educação, não há, nem de longe, discussões práticas suficientes acerca de 

como o contexto de sala de aula pode ser transformado de modo a fazer do 

aprendizado uma experiência de inclusão. Nesse sentido, a autora salienta que 

para o esforço de respeitar e honrar a realidade social e a experiência de 

grupos não brancos possa se refletir num processo pedagógico, nós, 

professores em todos os níveis de ensino, temos de reconhecer que nosso 

estilo de ensino precisa mudar, encarar a realidade, pois a maioria de nós 

frequentamos escolas onde o estilo de ensino refletia a noção de uma única 
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norma de pensamento e experiência, à qual éramos encorajados a acreditar 

que fosse universal. Isso, no entanto, vale tanto para os professores não 

brancos quanto para os brancos, pois a maioria de nós aprendemos a ensinar 

imitando esse modelo “coloniza-dor”. Segundo bell hooks, como consequências 

disso, muitos professores se sentem incomodados com as implicações políticas 

de uma educação multicultural, pois têm medo do surgimento de possíveis 

conflitos e, assim, perder o comando da turma, caso não haja um modelo único 

para abordar um tema. Portanto, para desenvolver modos múltiplos e 

referências múltiplas, hooks argumenta que os educadores precisam 

reconhecer que qualquer movimento para transformar as instituições de modo 

a refletir sobre um ponto de vista multicultural deve levar em consideração o 

medo dos professores quanto à mudança de paradigma, pois é preciso 

promover-instituir ambientes de formação onde os professores tenham a 

oportunidade de expressar seus temores e, ao mesmo tempo, aprender a lidar 

com múltiplas situações, a criar estratégias para abordar em sala de aula, 

visando sempre ao currículo multicultural.   

Para Fernández (2005, p. 99-100), paralelamente a esse percurso, os 

estudos etnológicos poderiam contribuir muito para que os professores em 

geral, e particularmente os professores de Espanhol, dispusessem de 

elementos dessa cultura mestiça, ou seja, diversa, para construir a relação do 

aprendiz com o objeto de ensino que é o Espanhol. Segundo a autora, um dos 

aspectos etnológicos que pode, inclusive, arrastar outros elementos é o fato de 

que essas culturas são, por questões históricas, preponderantemente orais, e a 

consciência da força dessa oralidade pode determinar um bom ou mau 

resultado no ensino em geral, bem como no ensino de língua materna e 

estrangeira. Ademais, ensinar Espanhol traz em si, substancialmente, o que, 

em outras línguas, pode ser acessório: o ensino da cultura e da literatura 

através da língua, concomitantemente. Assim, visando às características 

dessas duas forças, ou seja, a do objeto a ser ensinado e a do destinatário 

desse ensino, Fernández propõe como alternativa uma abordagem 

metodológica mais holística, pensando no ensino como papel transformador. 

Posto assim, a autora ressalta que a interação entre professor(a) de Espanhol 

e aprendiz deve dar-se pela mobilização dos conhecimentos orais, visuais, 
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gestuais e escritos ao alcance de professores e aprendizes, de modo a 

organizar uma experiência semelhante à de quando nativos dão a conhecer 

sua língua e cultura, sem que, para tanto, estrangeiros devam abdicar de seu 

modo de ser e pensar. Dessa forma, Fernández argumenta que aprender uma 

língua estrangeira deve significar para o estudante uma ampliação do seu 

mundo como forma de conhecer o outro e, consequentemente, exercer a 

tolerância diante das diferenças. 

Nesse sentido, elucidaremos a construção da organização curricular, 

principalmente no tocante à oferta de conteúdos de formação referentes à 

diversidade étnico-racial, visando identificar, a partir das ementas de cada 

curso, os elementos culturais que fazem parte da formação inicial de 

professores, bem como analisar qual variante do Espanhol está presente nos 

Projetos Político-Pedagógicos das universidades públicas de Minas Gerais, 

evidenciada nesta pesquisa.  

 

6.1 Formação inicial de professores de Espanhol no Brasil: o início da 

jornada acadêmica 

 

 A Universidade de São Paulo (USP), uma das primeiras instituições51 

formadoras de professores de E(ñ), nasce a partir do Decreto n. 6.283, 

assinado pelo interventor federal no Estado de São Paulo, Armando de Salles 

Oliveira, publicado em 25 de janeiro de 1934, após momentos de profundas 

mudanças no sistema educacional brasileiro, entre 1925 e 1945, período 

marcado pelas reformas Rocha Vaz (1925), Francisco Campos (1931 e 1932) e 

Gustavo Capanema (1942). Conforme o artigo 2°, são finalidades da USP: 

 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; b) transmitir pelo 
ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito, 
ou sejam úteis à vida; c) formar especialistas em todos os ramos de 
cultura, e técnicos e profissionais em todas as profissões de base 
científica ou artística; d) realizar a obra social de vulgarização das 
ciências

52
, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, 

                                                           
51

 Para conhecer a trajetória dos demais cursos de licenciatura em Espanhol no Brasil, ver a obra 
Retratos de cursos de licenciatura em Letras/Português-Espanhol, organizada por Antonio Ferreira da 

Silva Júnior e Raquel de Castro dos Santos (2016). 
52

 No século XIX, o termo “vulgarização científica” designava especificamente a ação de falar de ciência 
para os leigos. Contudo, no século seguinte, aquele termo foi caindo em desuso em favor de outro, que 
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conferências palestras, difusão pelo rádio filmes científicos e 
congêneres (BRASIL, 1934).  

 

 Dessa forma, a fim de realizar a obra social de divulgação das letras, no 

artigo 3° do decreto de criação da USP, nasce a instituição denominada 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras53, autônoma dentro das normas do 

decreto, autorizada a expedir certificados; diplomas e conferir graus nas 

diversas atividades profissionais, conforme artigo único. 

De acordo com o artigo 9° do mesmo decreto, a Faculdade de Letras 

iniciou-se com dez cadeiras: 1) Linguística; 2) Filologia Comparada; 3) Filologia 

Portuguesa; 4) Literatura Luso-Brasileira; 5) Língua e Literatura Grega; 6) 

Língua e Literatura Latina; 7) Língua e Literatura Francesa; 8) Língua e 

Literatura Inglesa; 9) Língua e Literatura Alemã; 10) Técnica e Crítica Literária. 

O curso para licença cultural era seriado, tendo um percurso de três anos de 

duração, definidas de acordo com as seções e subseções para cada área.  

 Como podemos verificar no artigo anterior, nesse primeiro momento o 

E(ñ) não aparece como cadeira a ser ofertada pela Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Entretanto, o Decreto n. 39, de 3 de setembro de 1934, 

assinado pelo ministro da Educação e da Saúde Pública, Gustavo Capanema, 

que dispõe sobre a aprovação dos estatutos da USP, declara em seu artigo 21: 

 

A secção de letras abrangerá as seguintes cadeiras fundamentais em 
Subsecções na forma do regulamento da Faculdade: 1) Filologia 
Grega e Latina; 2) Filologia Portuguesa; 3) Literatura Luso-Brasileira; 
4) Literatura Grega; 5) Literatura Latina; 6) Língua e Literatura 
Francesa; 7) Língua e Literatura Italiana; 8) Língua e Literatura 
Espanhola; 9) Língua e Literatura Inglesa; 10) Língua e Literatura 
Alemã (BRASIL, 1934). 

 

 Podemos identificar que houve uma nova estruturação das cadeiras que 

seriam ofertadas no curso de Letras, conforme o artigo 9 do Decreto n. 6.283 

(de fundação da USP, bem como da Faculdade de Letras), em comparação ao 

Decreto n. 39, que aprova e regulamenta o estatuto do curso de Letras da 

universidade. Foram reformuladas e associadas as cadeiras de Língua e 

Literatura Grega e Latina aos estudos de Filologia Grega e Latina; foram 

                                                                                                                                                                          
se refere a várias instâncias da comunicação da ciência, ou seja, “divulgação científica” (VERGARA, 
2008, p. 137).  
53

 Primeira nomenclatura de registro da Faculdade de Letras.  
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incluídas as cadeiras de Língua e literatura Italiana e Espanhola; foram 

excluídas as cadeiras de Linguística; Filologia Comparada e Técnica e Crítica 

Literária.  

 González (1994) ressalta que as disciplinas de Língua Espanhola e 

Literatura Espanhola passaram a ser oferecidas a partir de 1940, cuja cadeira 

era designada pelo mesmo nome da disciplina, dentro do Curso de Línguas 

Estrangeiras. Em 1942, com a criação da habilitação em Letras Neolatinas, o 

curso passou a ter uma nova composição, em que a Literatura Hispano-

americana conquista seu espaço, sendo incorporada ao nome da cadeira. Já 

em 1964, o curso passou por nova reformulação, tendo, dessa vez, a 

habilitação em Espanhol e as suas respectivas literaturas, ao longo dos quatro 

anos de curso. Posteriormente, em 1970, após nova reforma universitária, o 

curso de Letras passou a centralizar-se, juntamente com os idiomas Alemão, 

Francês, Inglês e Italiano, no Departamento de Letras Modernas, atual 

configuração do curso. 

 

6.2 Formação inicial de professores de Espanhol em Minas Gerais: 

percurso histórico 

 

Em Minas Gerais, as Universidades Públicas Estaduais e Federais que 

ofertam o ensino do Espanhol em seus diferentes departamentos e programas, 

voltados para a formação inicial e continuada, são: i) Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Curso de Letras Licenciatura, na modalidade de 

Licenciatura Dupla; Curso de Letras-Bacharelado, nas seguintes modalidades: 

Bacharelado em Estudos Linguísticos; Bacharelado em Estudos Literários; 

Bacharelado em Edição; Bacharelado em Línguas Estrangeiras Modernas; 

Bacharelado em Línguas Clássicas; Bacharelado em Tradução; ii) 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Curso de Graduação em Letras: 

licenciatura com habilitação em Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola; 

iii) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Letras-licenciatura: Espanhol 

e suas respectivas literaturas; iv) Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

Graduação em Letras Português-Espanhol; v) Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes), Curso de Letras Espanhol; vi) Universidade 
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Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Curso de Graduação em Letras 

Licenciatura em Português/Espanhol e suas literaturas; vii) Universidade 

Federal de Alfenas (Unifal), Curso de Letras Bacharelado, com habilitação em 

Espanhol e/ou Português; viii) Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Curso de Licenciatura em Letras 

Português/Espanhol, conforme indicação:  

 

Quadro II: Universidades mineiras ofertantes do curso de licenciatura em 

Espanhol 

Fonte: autor. 

 

A Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) foi criada em 26 de novembro de 1968, derivada do desmembramento 

da área de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras determinado 

pela Reforma Universitária Federal, de forma que sua organização teve início a 

partir da nova configuração da UFMG, indicada pelo Decreto-lei n. 62.317, de 

28 de fevereiro de 1968. No começo, a Faculdade de Letras havia sido 

estruturada em quatro departamentos: Departamento de Letras Vernáculas, 

Departamento de Letras Clássicas, Departamento de Letras Românicas e 

Departamento de Letras Germânicas. Em 25 de outubro de 1978, a partir de 

uma nova organização departamental, houve o desmembramento do 

Departamento de Letras Vernáculas, com a criação do Departamento de 

Linguística e Teoria Literária. Mais tarde, em outra mudança, ocorrida em 26 de 

outrubro de 1988, houve o desmembramento do Departamento de Linguística e 

de Teoria Literária em dois departamentos: Departamento de Linguística e 

Departamento de Semiótica e Teoria da Literatura. Em 4 de maio de 1995, o 

nome do Departamento de Letras Germânicas foi alterado para Departamento 

UNIVERSIDADE FACULDADE CURSO  MODALIDADE  HABILITAÇÃO REGIME INTEGRAÇÃO CIDADE 

UFMG 1941 1968 Licenciatura 
Bacharelado 

Português e Espanhol Semestral 10 semestres Belo Horizonte 

UFU 1960 2009 Licenciatura Espanhol e Literaturas de Língua 
Espanhola 

Semestral 8 semestres Uberlândia 

UFJF 1968 1985 Licenciatura  Espanhol e Respectivas Literaturas Semestral 8 semestres Juiz de Fora 

UFV 1975 2007 Licenciatura Letras Português-Espanhol Semestral  9 semestres Viçosa 

Unimontes 1990 2004 Licenciatura Espanhol Semestral 8 semestres Montes Claros 

 
UFTM 

 
2005 

 
2007 

 
Licenciatura 

 
Português-Espanhol  

 
Semestral 

 
8 semestres 

 
Uberaba 

Unifal 2008 2009 Licenciatura Espanhol  Semestral 9 semestres Alfenas 

UFVJM 2008 2012 Licenciatura Português-Espanhol Semestral 10 semestres Diamantina 
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de Letras Anglo-Germânicas, mantendo-se inalterada sua constituição. Em 7 

de novembro de 2002, o Conselho Universitário da UFMG aprovou o 

Regimento da Faculdade de Letras, indicado pela Resolução 12/2002, que 

extinguiu a estrutura departamental na instituição. Tal decisão havia sido 

concebida, após aprovação do novo Estatuto da UFMG, em vigor desde 5 de 

julho de 1999, concedendo às suas unidades acadêmicas a opção por uma 

estrutura diferente da agremiação departamental. Nesse sentido, a nova 

estrutura da Faculdade de Letras foi implantada em 14 de março de 2003 

(UFMG, 2017, p. 12-13). 

O curso de Letras da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) teve 

seu início com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Uberlândia, em 1960. O reconhecimento do curso se deu pelo Decreto n. 

53.477, de 23 de janeiro de 1964. O curso começou com as habilitações em 

Licenciatura Plena em Português/Inglês e respectivas literaturas e 

Português/Francês e respectivas literaturas. A partir de 1991, após realização 

de um processo de discussão, baseado em estudos e projetos, que tinha como 

objetivo adequar o curso à realidade e às necessidades das comunidades 

interna e externa, o cursou passou por uma alteração curricular que se 

configurou em uma Reforma Curricular. Além das carreiras citadas 

anteriormente, foram criadas outras habilitações: Licenciatura Plena em 

Português e Literaturas de Língua Portuguesa; Licenciatura Plena em Inglês e 

Literaturas de Língua Inglesa; Licenciatura Plena em Francês e Literaturas de 

Língua Francesa; Bacharelado em Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa; Bacharelado em Inglês e Literaturas de Língua Inglesa; e 

Bacharelado em Francês e Literaturas de Língua Francesa. Mais tarde, entre 

1994 e 1999, o curso passou por uma adequação curricular, onde foram 

observados o quantitativo de vagas ofertadas para cada semestre; 

padronização dos curriculos de licenciatura; reogarnização do quadro de 

disciplinas; redução do tempo de integração dos cursos de 5 para 4 anos, entre 

outras. Por fim, a última alteração aconteceu em 2017, para atender às “Novas 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras”, indicadas pela Resolução 

Resolução n. 02/2015 (UFU, 2008, p. 9-18; 2017).  
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O curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

originou-se da extinta Faculdade de Filosofia e de Letras (FAFILE), a partir do 

Decreto Federal n. 30.160, de 12 de novembro de 1951, que criava também os 

cursos de Ciências Sociais, Geografia, História e Letras Clássicas. Com a 

criação da UFJF, através da sanção da Lei n. 3.858, de 23 de dezembro de 

1960, a então FAFILE foi incorporada à UFJF, em 1968, conjuntamente ao 

curso de Letras. Dessa forma, o curso passou a pertencer ao Instituto de 

Ciências Humanas e de Letras (ICHL), que oferecia também os cursos de 

Filosofia, História, Geografia, Ciências Sociais, Ciência da Religião e 

Psicologia. Em 2006, o Conselho Superior da UFJF aprovou a Resolução n. 

01/2006, que desvinculava a Faculdade de Letras do ICHL, criando a nova 

Faculdade de Letras, que passou a se chamar Instituto de Ciências Humanas 

(ICH), assumindo, desde então, sua autonomia fiscal, administrativa e 

pedagógica (UFJF, 2014, p. 5-6).  

O curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi criado 

em 1975, oriundo da antiga Escola Superior de Economia Doméstica. Em 

1978, foi incorporado ao Departamento de Letras e Artes (DLA), que está 

lotado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH). Inicialmente, o 

curso de Letras licenciatura ofertava duas habilitações: Português-Francês e 

Português-Inglês. A partir de 1991, o DLA passou a oferecer novas 

habilitações: Licenciatura em Português e Literaturas de Língua Portuguesa; 

Bacharelado em Secretariado Executivo Português-Inglês e Português-

Francês. Em 24 de outubro de 2007, o curso de Letras Licenciatura em 

Português-Espanhol foi aprovado e passou a ser ofertado também pelo DLA 

(UFV, 2013, p. 7-8).  

O curso de Letras da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes) teve sua origem em 1963, com a fundação da antiga unidade 

privada de Ensino Superior do Norte de Minas, a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FAFIL), entidade mantida à época pela Fundação 

Educacional Luiz de Paula (FELP). Em abril de 1964, foram iniciados os cursos 

de Geografia, História, Letras e Pedagogia na sede do Colégio Imaculada 

Conceição. O reconhecimento dos cursos deu-se pelo Parecer n. 838/70, do 

Conselho Federal de Educação e, depois, em janeiro de 1971, pelo Decreto 
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Federal n. 17/72 à FAFIL. Em 1965, a Fundação Norte Mineira de Ensino 

Superior (FUNM), outra instituição privada, iniciou a implantação da Faculdade 

de Direito (FADIR). No ano seguinte, em 1966, a FAFIL se desligou da FELP e 

passou a integrar a FUNM. Já em 1989, com a promulgação da Constituição do 

Estado de Minas Gerais, a partir do "Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias", da Constituição Mineira, de 21 de setembro de 1989, conforme 

indicado pelo Decreto Estadual n° 30.971, de 09 de março de 1990, criou-se a 

Universidade Estadual de Montes Claros, que absorveu a FUNM 

(UNIMONTES, 2013, p. 4-6). 

O Curso de Letras da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 

nasceu em 21 de novembro de 2005, a partir da Resolução n. 005 da 

Congregração, no mesmo ano em que a UFTM passou à federação. No 

segundo semestre de 2006, decorrente da solicitação de nova configuração 

dos docentes recém-nomeados, o projeto pedagógico foi revisado e aprovado 

pelo Colegiado de Graduação e a Congregação, alterando a duração do curso 

de 3 (três) para 4 (quatro) anos, ou seja, de 6 (seis) para 8 (oito) semestres, 

passando a vigorar no primeiro semestre de 2007. Sendo relativamente uma 

universidade nova, a UFTM iniciou sua organização estrutural em diferentes 

áreas do conhecimento. Tal processo foi se consolidando ao longo de 2010, 

após consultas à comunidade acadêmica realizadas no ano anterior. 

Atualmente, o curso de Letras está lotado no Instituto de Educação, Letras, 

Artes, Ciências Humanas e Sociais (IELACHS), juntamente com os cursos de 

História, Geografia, Serviço Social e Psicologia (UFTM, 2010, p. 18-19).  

O curso de Letras da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) nasceu 

em 2007, dois anos após o processo de federalização da Unifal, conforme 

indicação da Lei n. 11.154, de 29 de julho de 2005. O projeto de implantação 

do curso de Letras foi aprovado pelo Conselho Superior da Unifal em 20 de 

outubro de 2008. Foram previstas duas modalidades – Bacharelado e 

Licenciatura –, ambas com habilitação em Português e/ou espanhol. Em 25 de 

novembro de 2009, o Conselho Superior aprovou os Projetos Político-

Pedagógicos tanto para o curso de Bacharelado em Letras, como para o curso 

de Licenciatura em Letras. Porém, foram feitas alterações importantes na 

dinâmica da licenciatura que mudaram profundamente o perfil do bacharelado, 
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direcionando o seu enfoque para uma formação em Estudos Literários 

(UNIFAL, 2011, p. 10-11).  

O Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) teve publicado o seu Ato de Autorização 

de Funcionamento indicado pela Resolução n. 29 do Conselho Universitário 

(CONSU), de 7 de novembro de 2008; pela Resolução n. 23 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), que regulamenta o Bacharelado 

Interdisciplinar da UFVJM, publicada em 27 de agosto de 2008, além do Ato de 

Reconhecimento, indicado pela Portaria n. 649, da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior (SERES-MEC), publicada em 11 de 

dezembro de 2013. O Curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol 

está interligado ao curso do Bacharelado em Humanidades (BHu), conforme 

proposto pelo Projeto Político-Pedagógico, que visa pensar uma nova 

concepção de Universidade, pautada na interdisciplinaridade, na mobilidade 

acadêmica e na preservação dos valores de ensino, pesquisa e extensão, além 

de atender à concepção do projeto Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), do Governo 

Federal, instituído pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007 (UFVJM, 2011, 

p. 6-18).  
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7. UM OLHAR SOBRE AS MATRIZES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE E(Ñ) 

 

Para os povos cuja identidade foi quebrada pelas sucessivas culturas 
da conquista e cuja exploração impiedosa serve ao funcionamento da 
maquinaria do capitalismo mundial, o sistema gera uma "cultura de 
massa". Cultura para massa, deveríamos dizer, definição mais 
adequada a esta arte degradada de circulação massiva que manipula 
as consciências, oculta a realidade e esmaga a imaginação criadora. 
Não serve, certamente, à revelação da identidade, já que é um meio 
de apagá-la ou deformá-la, para impor modos de vida e pautas de 
consumo que se difundem massivamente através dos meios de 
comunicação… (GALEANO, 1990, p. 3) 

  

 
Neste capítulo, apresentamos um panorama do perfil formativo de cada 

curso investigado, a partir de seus Projetos Político-Pedagógicos, bem como 

de suas Matrizes Curriculares. Nesse sentido, estabelecemos uma comparação 

entre o percurso formativo de cada curso, regido pela normatização indicada 

pela Resolução do CNE/CP n. 2, de 1° de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Descrevemos a 

metodologia de ensino e as práticas pedagógicas aplicadas aos Cursos de 

Letras Espanhol, conforme proposta geral, além da proposta do nosso segundo 

objetivo específico, “as crenças político-pedagógicas na construção da 

organização curricular, bem como verificar a oferta de conteúdos de formação 

referentes à diversidade étnico-racial e a relação do ensino do Espanhol com a 

Decolonialidade”; bem como determinado pela Resolução do CNE/CP 01/2004, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, e ainda a Resolução do CNE/CP 02/2015, especificamente, em seu 

do artigo 13, § 2°, a respeito da obrigatoriedade dessa oferta nos currículos dos 

cursos de formação de professores. 
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7.1 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol da UFMG  

 
O curso de Letras Português-Espanhol da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) apresenta um caráter flexível, com uma organização 

mais moderna e dinâmica dos conhecimentos, articulando os conteúdos 

básicos aos conteúdos que caracterizam a formação do profissional docente, 

visando atender as exigências legais internas e externas. Nesse sentido, a 

proposta pedagógica de licenciatura da Faculdade de Letras (FALE) está 

ancorada no Parecer CNE/CP n. 2/2015, bem como na Resolução do CNE/CP 

n. 2, de 1° de julho de 2015, fundamentando-se nas seguintes premissas: 

 

i) um curso é um percurso, ou seja, pode haver alternativas de 
trajetórias; essas alternativas são feitas no interior de campos 
específicos de saber, que visam ao desenvolvimento de habilidades e 
de competências específicas, ou no interior de campos conexos; ii) 
cada aluno tem um grau de liberdade relativamente amplo para definir 
o seu (per)curso e a possibilidade de contemplar, além de uma 
formação em área específica do saber, uma formação complementar 
em outra área; iii) o currículo é entendido como um instrumento que 
propicie a aquisição do saber de forma articulada; iv) alguns 
conhecimentos, de forma inequívoca, extrapolam áreas específicas 
da formação profissional; v) os campos específicos do saber 
preservam características próprias, o que possibilita seu 
delineamento em (per)cursos e em habilitações; vi) o currículo 
contempla, além da aquisição de conteúdos, o desenvolvimento de 
habilidades e de atitudes formativas (UFMG, 2017, p. 42). 

 

Dessa forma, a matriz curricular do curso se organiza em grupos, a partir 

de disciplinas e atividades específicas que contemplam as atividades 

acadêmicas curriculares, propiciando flexibilidade e interdisciplinaridade: a) 

Disciplinas do Núcleo Comum a todas as habilitações [NC]; b) Disciplinas 

obrigatórias da habilitação e da licenciatura [OB]; c) Disciplinas de Língua e/ou 

Linguística da Habilitação [G1]; d) Disciplinas de Literatura da Habilitação [G2]; 

e) Disciplinas de formação pedagógica da licenciatura [G3]; f) Atividades 

Acadêmico-científico-culturais [G4]; g) Disciplinas de formação não-específica 

[G5]; h) Disciplinas de Língua e/ou Linguística da segunda habilitação [G6]; i) 

Disciplinas de Literatura da segunda habilitação [G7]. A representação do 

currículo para a licenciatura dupla (Português-Espanhol), para sua integração, 

foi distribuída no percurso formativo da FALE, conforme descrição dos grupos 
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indicados anteriormente. A formatação da habilitação em Português-Espanhol 

configura-se a partir dos seguintes grupos: [NC]; [OB]; [G1]; [G2]; [G3]; [G4]; 

[G6]; [G7]; [Formação Livre - FL], e sua carga horária, conforme indicação:  

 

Gráfico I: Licenciatura Português-Espanhol UFMG 

 

Fonte: UFMG. Projeto Político-Pedagógico, 2017. 

 
A partir das atividades do percurso pedagógico, consideramos 

positivamente que a FALE oferece em seu currículo uma disciplina do grupo 

[NC], obrigatória a todas as habilitações, denominada Recursos Tecnológicos 

Aplicados ao Ensino, código DIG - LET461, cuja carga horária é de 60h, 

dividida em parte teórica 15h e prática 45h, com objetivo voltado para a 

 
Ampliação da prática pedagógica diante das possibilidades de 
interfaces online, recursos multimídia, aplicativos móveis, redes 
sociais e tecnologias emergentes. Atividades práticas envolvendo 
motores de busca, editores de texto; apresentações digitais; gêneros 
digitais; produção de textos multimodais, multimídia e hipertextuais; 
colaboração, produção e compartilhamento de áudios e de vídeos; e 
curadoria (UFMG, 2017, p. 103). 

 

Essa disciplina já fazia parte da proposta curricular da FALE desde a 

implementação do Projeto Político-Pedagógico aprovado em setembro de 

2017, considerada hoje (2021), em meio ao caos provocado pela pandemia de 

Covid-19, principal suporte para a atuação profissional e social dos 

professores. Nesse sentido, destacamos a importância das práticas 

pedagógicas digitais, no processo de formação docente, voltadas para o 

desenvolvimento de atividades remotas-on line, recursos de mídias, 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

CONTEÚDO ESPECÍFICO

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

PRÁTICA DE ENSINO

AACC

CARGA HORÁRIA TOTAL

TEMPO INTEGRAÇÃO

CONTEÚDO
ESPECÍFICO

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO

PRÁTICA DE
ENSINO

AACC
CARGA HORÁRIA

TOTAL
TEMPO

INTEGRAÇÃO

CNE 2200 400 400 200 3200 4

UFMG 2580 795 420 210 4005 5



110 
 

tecnologias emergentes, entre outras diferentes formas de comunicação-

interação. Duas disciplinas são outros dois importantes componentes nesse 

percurso. Uma é a disciplina [OB] Direitos Humanos ofertada (online), código 

DIG - DIT121, cujo programa (ementa) não se encontra disponível no 

ementário anexo ao PPP do curso. Entretanto, acreditamos que essa disciplina 

possa cumprir a Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

além de abordar temas de relevância social, local e universal, como das 

diversidades étnico-raciais, de gênero, de religião, de migração e imigração. A 

disciplina Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável, código DIG - 

ICB001, por compreender que através dela possam ser desenvolvidos os 

temas relacionados a turismo, patrimônio, biomas, agronegócio etc.  

Além disso, destacamos a oferta da disciplina Fundamentos de Fonética, 

código DIG - LET296 – que, conforme indicado no ementário, visa estudar: 

Fonação; Fonética articulatória; Análise acústica: aspectos segmentais e supra-

segmentais; Acento; Sílaba; Fone, o fonema e alofone –, assim como as 

disciplinas Análise da Prática e Estágio de Espanhol I, código DIG - MTE443, e 

Análise da Prática e Estágio de Espanhol II, código DIG - MTE444. A primeira 

disciplina (DIG - LET296), deslocada dos períodos das disciplinas de Língua 

Espanhola (I, II, III E IV) ou somente por tratar-se dos aspectos referentes à 

Língua Materna. Há ainda as disciplinas Análise da prática e estágio de 

espanhol I, código DIG - MTE443, que visa à observação, ao planejamento e 

às discussões sobre as experiências de acompanhamento e regência em sala 

de aula; Letramentos e multimodalidade no ensino de língua espanhola e a 

disciplina Análise da prática e estágio de espanhol II, código DIG - MTE444, 

voltada para a análise e produção de materiais didáticos de Espanhol; 

elaboração e implementação de projetos de ensino de Espanhol; análise crítica 

das práticas educativas de Espanhol no Ensino Fundamental, no Ensino Médio 

e na EJA; estágio supervisionado em escolas da comunidade. Consideramos 

que o olhar pedagógico desenvolvido ao longo do processo formativo 

contribuiria para uma formação crítico-reflexiva e emancipadora do profissional-

docente.    
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7.2 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola da UFU 

 

O novo curso de Graduação em Letras Espanhol e Literaturas de Língua 

Espanhola da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), reformulado em 

2017, após o desmembramento das habilitações de Português, Inglês e 

Francês, e consequentemente, o Espanhol, culminou na criação de quatro 

diferentes cursos de graduação na UFU. Assim sendo, o Projeto Político-

Pedagógico do curso também foi alterado após avaliação dos corpos docente e 

discente, que consideraram um desequilíbrio na oferta das disciplinas de cada 

área do conhecimento, contemplado pelo Projeto Político-Pedagógico aprovado 

em 2008. Além da mudança de concepção, houve também uma mudança na 

carga horária do curso, que antes totalizava 2.930 horas distribuídas em 2.070 

horas de disciplinas teóricas; 600 horas de disciplinas práticas; 60 horas de 

disciplinas optativas; e 200 horas de atividades complementares. Nesse 

sentido, “o novo curso elaborou-se um projeto cuja concepção retoma a 

importância da tradição na formação do aluno, aliada às novas demandas tais 

como as novas tecnologias e os temas da diversidade e das alteridades” (UFU, 

2017, p. 14), considerando-se, sobretudo, novos paradigmas no âmbito dos 

estudos literários, da literatura hispânica com a metodologia do periodismo. 

Dessa forma, as competências e habilidades do curso de Graduação em 

Letras: Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola se concentram nos 

seguintes objetivos gerais: 

 

i) Apresentar uma conjuntura de subsídios teórico-metodológicos no 
intuito de promover a formação de professores de línguas, linguística 
e literaturas, buscando compreender a relação entre a linguagem e a 
sociedade na construção de ações pedagógicas para uma vivência 
da cidadania; ii) Fomentar a construção do conhecimento em torno 
das particularidades da linguagem com vistas a uma participação 
cogente na formação do futuro profissional em Letras nos diversos 
níveis de educação formal vigentes; iii) Possibilitar uma formação 
acadêmica ao futuro professor de línguas, linguística e literaturas que 
lhe permita consorciar suas reflexões teóricas sobre a linguagem e a 
linguagem literária e tecnologias; iv) Construir uma formação 
acadêmico-pedagógica, tendo por meta um perfil de professor de 
línguas e literaturas engajado em um processo de formação 
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continuada, instaurado em uma relação de autonomia, transformação 
e continuidade (UFU, 2017, p. 27).  

 
No que se refere aos objetivos específicos da formação, são metas: 

 
i) Fornecer subsídios teórico-metodológicos com vistas a uma 
reflexão sobre os processos de identificação do indivíduo com 
a língua, com a linguagem e com a literatura; ii) Promover 
reflexões e debates acadêmicos sobre o processo de ensino 
e aprendizagem de línguas e literaturas em contextos de 
educação regular e especial; iii) Discutir a dicotomia 
teoria/prática na percepção de formas de encaminhamento do 
conhecimento linguístico na formação do futuro profissional 
nos níveis de ensino fundamental, médio e superior; iv) 
Integrar as instâncias de ensino, pesquisa e extensão, 
fomentando inter-relações contínuas entre os componentes 
curriculares em seus aspectos de ressignificação constante 
com as práticas sociais e pedagógicas dentro e fora da 
escola (UFU, 2017, p. 27-28).  

 

A estrutura curricular, considerando os dispositivos vigentes, a 

concepção de formação e os objetivos propostos anteriormente, se organiza 

em três núcleos estruturantes, a saber:  

 
I. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional 

Neste primeiro núcleo concentram-se 780 horas que compõem a 

formação comum da licenciatura, articulando os componentes teóricos e 

pedagógicos com as disciplinas introdutórias da literatura, linguagem e 

metodologia de pesquisa.  

II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas 

de atuação profissional 

Neste segundo núcleo, somam-se 2.355 horas com os componentes 

teóricos e práticos específicos para a formação do professor de Espanhol, 

relacionando o ensino do Espanhol e suas respectivas literaturas, além de 

agregar disciplinas de estágio supervisionado e quatro práticas como 

componente curricular, institucionalmente registrado como Projetos 

Interdisciplinares.  
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III. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular 

Neste terceiro núcleo, são destinadas 200 horas de atividades 

acadêmicas complementares que podem ser desenvolvidas a partir das 

diversas atividades relacionadas aos seminários: estudos curriculares; projetos 

de iniciação científica; iniciação à docência; monitoria e extensão; mobilidade 

estudantil, entre outros, bem como conteúdos e experiências relacionados aos 

direitos humanos, meio ambiente, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, educação especial e direitos educacionais (UFU, 

2017, p. 34). A partir dos três núcleos formativos, a carga horária do curso de 

Graduação em Letras: Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola da UFU se 

configura conforme representação.  

 

Gráfico II: Graduação em Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola – 

UFU 

 

Fonte: UFU. Projeto Político-Pedagógico, 2017. 

 

 Dos componentes ofertados no percurso curricular, destacamos que as 

disciplinas Variação e mudança na língua espanhola, ofertada somente no 

penúltimo período do curso, e Sociolinguística, ofertada como optativa, 

possivelmente possibilitariam uma maior integração teórica se fossem 

ofertadas no mesmo período do curso, sendo relacionada às disciplinas de 

linguagem. Entretanto, dos componentes curriculares obrigatórios que fazem 

parte do processo formativo, consideramos a relação integradora entre as 

disciplinas de filologia, linguagem e literaturas, com destaque para Filologia 
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românica: formação histórica das línguas românicas; Estudos da linguagem I e 

II, que visam à compreensão do conceito geral de Filologia, sua definição e 

constituição de seus principais métodos, formação do Estado romano: 

Romanização e Latinização, estudo do surgimento, formação e constituição 

das línguas românicas. Além de destacar, também, a disciplina Línguas 

românicas contemporâneas - PROINTER I; civilização e cultura em língua 

espanhola, que tem como objetivo a 

 

Articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. Desenvolvimento 
de atividades voltadas para o conhecimento de aspectos históricos, 
geográficos, sociais, políticos e culturais da civilização em língua 
espanhola. Integração a valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a do meio ambiente. Proposta 
de intervenção em ambientes escolares e não escolares, aplicada ao 
conhecimento da civilização e de aspectos culturais característicos 
em língua espanhola (UFU, 2017, p. 108).  

 

Assim como a disciplina PROINTER III: Difusão da língua espanhola, 

que tem como objetivos específicos 

 

Ampliar os conhecimentos lingüísticos e culturais vinculados à difusão 
da língua espanhola; Oferecer instrumentos de reflexão para 
favorecer os processos de aprendizagem relacionados à promoção 
da língua espanhola no mundo, especialmente no Brasil; Refletir 
sobre a importância da difusão da língua espanhola; Refletir acerca 
das contribuições do povo negro e indígena nas áreas social, 
econômica e política pertinente à História do Brasil, integrados à 
difusão do ensino da língua espanhola. Refletir sobre os direitos 
humanos e diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional no Brasil e no Mundo, integrado ao Ensino de Língua 
Espanhola (UFU, 2017, p. 122-123). 

 

Nesse sentido, acreditamos que as disciplinas citadas anteriormente 

atendam à Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

bem como ao § 2° do artigo 13 da Resolução CNE/CP 02/2015, que determina: 

 
Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, 
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 
relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de 
políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de 
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Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
(CNE/CP-02/2015, p. 11). 

 

Portanto, a presença dessas temáticas no processo de formação 

docente possibilita o desenvolvimento de uma práxis interdisciplinar teórico-

prática e histórica, visando, sobretudo, combater a intolerância étnico-racial, 

religiosa, de gênero etc. 

 

7.3 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Espanhol e Respectivas Literaturas da UFJF 

 
O curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Respectivas Literaturas 

da UFJF teve seu Projeto Político-Institucional (PPI-UFJF) reformulado em 

outubro de 2018, por meio da Resolução n. 111/2018, cuja diretriz visa à 

revisão dos projetos das Licenciaturas, em função das mudanças e desafios 

postos à educação superior, através da Resolução do CNE/CP 2/2015, em 

especial aos cursos de Licenciatura em Letras. Nesse sentido, o curso de 

Letras da UFJF se organiza a partir de dois objetivos fundamentais. O primeiro 

objetivo, de caráter geral, volta-se para atender às necessidades da sociedade, 

sobretudo a partir da função da Universidade na produção de conhecimento e 

de formação de recursos humanos. O segundo objetivo, interligado ao primeiro, 

visa à flexibilização da formação na área de linguagem através da articulação 

dos saberes e de práticas pedagógicas. Assim, o(a) licenciado(a) em Letras: 

Espanhol e Respectivas Literaturas  

 
será capacitado a planejar, organizar e desenvolver materiais e 
atividades relativos ao ensino de espanhol – língua estrangeira e 
suas literaturas. Sua atuação principal é a docência, atividade que 
requer conhecimentos teóricos e práticos sobre a estrutura, a história, 
as variedades e o uso do espanhol e sua cultura, o domínio das 
ferramentas pedagógicas apropriadas ao ensino de língua estrangeira 
em ambientes escolares, bem como noções claras dos processos de 
aquisição e aprendizado de língua estrangeira. O licenciado em 
Espanhol e respectivas literaturas atuará, portanto, na maior parte, 
em sala de aula, o que não o impede de realizar tarefas didáticas de 
elaboração, revisão e análise de materiais didáticos, tais como livros, 
vídeos, ambientes virtuais de aprendizagem, programas 
computacionais, entre outros (UFJF, 2020, p. 27-28).  
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No Projeto Político-Pedagógico do curso de Graduação anterior (2014), 

as atividades acadêmicas eram concentradas em somente dois núcleos 

estruturantes, organizados da seguinte forma: Ciclo Básico, com 510 horas, e 

Ciclo Profissional subdividido: a) Disciplinas obrigatórias específicas da 

Licenciatura em Língua Espanhola: 720 horas; b) Disciplinas teórico-

pedagógicas: 360 horas; c) Estágio supervisionado em Língua Estrangeira: 400 

horas; d) Práticas curriculares: 405 horas; e) Atividades acadêmico-científico-

culturais: 240 horas; f) Disciplina eletiva: 120 horas, totalizando 2.595 horas. 

Em sua última reformulação, a estrutura curricular do Curso de Letras-

Licenciatura, regida pelas indicações do PPI/UFJF (2018, p. 44-45), está 

dividida em quatro núcleos formativos:  

 
I. Núcleo de Formação Geral: espaço formativo voltado a estudos de 

formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do campo 

educacional, constituindo-se em momento de formação da escolha por 

bacharelado ou licenciatura, no caso dos cursos que admitem Área 

Básica de Ingresso (ABI), e de escolha pela habilitação, no caso do 

curso noturno que oferece apenas licenciatura, com carga horária de 

1.020 horas;  

 

II. Núcleo de Aprofundamento e Diversificação da Formação: espaço 

formativo que antecede o desenvolvimento de Estágios, voltado ao 

aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional docente, incluindo os conteúdos pedagógicos, específicos e 

interdisciplinares, priorizados pelo Projeto Político-Pedagógico do curso, 

em sintonia com o Projeto Pedagógico-Institucional, com os sistemas de 

ensino e com as demandas sociais, com carga horária de 1.170 horaw.  

 

Tanto no primeiro grupo, quanto no segundo grupo, concentra-se parte 

das disciplinas obrigatórias, específicas e eletivas, relacionadas à formação 

pedagógica, distribuidas como: 
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III. Núcleo Profissionalizante: espaço formativo localizado nos últimos 

períodos do curso, constituído por conhecimentos teóricos, conceituais e 

pedagógicos vinculados a uma determinada área do conhecimento, 

necessários para a atuação profissional na respectiva área, nas distintas 

etapas e modalidades do ensino da Educação Básica e manifestos nos 

Estágios Curriculares Supervisionados Específicos, com carga horária 

de 400 horas; 

 

IV. Núcleo de Eixos Transversais: inclui a Flexibilização Curricular, as 

Práticas como Componente Curricular e a inclusão de conteúdos 

transversais relativos à educação e cultura em direitos humanos, 

diversidade e inclusão 200 horas + 435 horas, totalizando uma carga 

horária de 3.225 horas (UFJF, 2018, p. 39-40). 

 

Nos dois últimos núcleos, concentram-se as disciplinas obrigatórias 

teóricas e práticas da área específica de licenciatura em Espanhol, para 

atuação no campo profissional, conforme demonstrativo curricular geral 

representado a seguir:  

 

Gráfico III: Licenciatura em Letras Espanhol e Respectivas Literaturas – 

UFJF 

 

Fonte: UFJF. Projeto Político-Pedagógico, 2020. 
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 Aqui, vale ressaltar o caráter integrador entre o Departamento de Letras 

(DLET), o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (DLEM) e o 

Departamento de Educação (DEDU) na oferta das disciplinas do percurso 

formador, possibilitando aos discentes acesso às diferentes áreas do saber, 

bem como a interação pessoal, acadêmica e profissional. Dos componentes 

curriculares, destacamos as disciplinas: Novas Tecnologias no ensino de LE, 

ofertada no 3° período do curso, que visa refletir sobre as aplicações e 

implicações do uso das novas tecnologias da informação e comunicação no 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira; Estado, Sociedade e Educação, 

código EDU034, ofertada no 5° período, objetiva analisar a Significação de 

Estado e sua evolução histórica; ideias fundamentais sobre o Estado Moderno; 

política educacional no contexto das políticas públicas; educação e política no 

Brasil atual; Política educacional: o debate contemporâneo; e Prática Escolar 

Associada, ofertada no 6° período, que consiste em atividades de prática 

escolar associadas aos conteúdos teóricos das disciplinas Saberes Escolares 

da Língua Portuguesa e Políticas Públicas e Gestão do Espaço Escolar, 

oferecidas pelo DEDU ((UFJF, 2018, p. 43).  

Contudo, não identificamos durante o percurso curricular, nenhuma 

disciplina de oferta obrigatória que aborde, especificamente, as questões 

relacionadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, acreditamos que todas 

as disciplinas que compõem o Núcleo de Eixos Transversais, bem como 

àquelas relacionadas ao ensino de língua e literatura, devem atender à 

Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004. 

 

7.4 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol da UFV 

 
O curso de Graduação em Letras Português-Espanhol da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), bem como suas atividades curriculares estão 

amparadas pela Resolução do CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, que 

define sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de 
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graduação plena; pela Resolução CNE/CES n. 18, de 13 de março de 2002, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras; pela 

Resolução CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; bem como pelas 

propostas do Projeto Político-Pedagógico em vigor desde 2013, que se propõe 

a pensar as considerações epistemológicas, psicossociais e pedagógicas que 

levem em consideração os desafios da educação superior diante das intensas 

transformações ocorridas na sociedade contemporânea, no mercado de 

trabalho e na atuação do profissional de Letras nesses contextos (UFV, 2013, 

p. 8), tal como: 

 

i) facultar ao graduado em Letras o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para se atingir a competência desejada no desempenho 
profissional; 
ii) dar prioridade à abordagem pedagógica centrada no 
desenvolvimento da autonomia do aluno; 
iii) promover a articulação constante entre ensino, pesquisa e 
extensão, além de articulação direta com a pós-graduação; 
iv) propiciar o exercício da autonomia universitária, com base no perfil 
do licenciado almejado, a partir de uma formação teórica consistente, 
enriquecida pela prática, pelos estágios e pelas atividades 
complementares, com uma carga horária compatível com as novas 
diretrizes curriculares (UFV, 2013, p. 10).  

 

A Graduação em Letras Português-Espanhol da UFV tem como objetivo 

geral a formação de professores de Português e Espanhol para a atuação 

desses profissionais na Educação Básica - Ensino Fundamental e Médio, além 

de desenvolver a formação centrada nos seguintes objetivos específicos:  

 
i) Promover a reflexão crítica sobre o papel do professor de língua 
materna e estrangeira na sociedade e sobre sua prática pedagógica. 
ii) Desenvolver e/ou ampliar a competência linguística em Língua 
Espanhola e Língua Portuguesa, preparando o discente para o uso e 
o estudo analítico e reflexivo dessas línguas. 
iii) Desenvolver a competência leitora e crítica no âmbito da literatura, 
tanto brasileira, como portuguesa, espanhola e dos diferentes países 
da América de língua espanhola, preparando o discente para utilizar 
esses conhecimentos na prática docente (UFV, 2013, p. 11). 

 

Assim, por se tratar da estrutura curricular de licenciatura dupla, o curso 

de Letras da UFV se orienta por três núcleos de disciplinas relacionadas às 
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áreas de Estudos Linguísticos e Literários, propostas para desenvolver as 

competências e habilidades dos licenciandos: 

 

I. Núcleo de Conteúdos Básicos (NCB): conteúdos responsáveis pela 

articulação da relação permanente entre teoria e prática, caracterizados 

por um conjunto de disciplinas introdutórias, pertinentes à formação do 

licenciando em Letras Português-Espanhol; 

 

II. Núcleo de Conteúdos de Formação Profissional (NCFP): integrado 

aos conteúdos básicos do curso, o NCFP caracteriza-se por um conjunto 

de atividades acadêmicas que visam fornecer aos alunos as 

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão, 

incluindo: disciplinas de formação específica em estudos linguísticos e 

literários; estudos complementares; práticas profissionalizantes; 

estágios; participação dos alunos em seminários, congressos, bem 

como o envolvimento em projetos de pesquisa, de extensão e de 

docência; 

 
III. Núcleo de Conteúdos de Educação Básica (NCEB): integrado aos 

outros dois núcleos, o NCEB está organizado sob a forma de disciplinas 

obrigatórias a serem cursadas pelos licenciandos ao longo da 

graduação, relacionadas à investigação e produção de conhecimentos 

pedagógicos que possam subsidiar a atuação do professor de língua e 

literatura como agente transformador na sociedade, conforme indicação: 
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Gráfico IV: Graduação em Letras Português-Espanhol – UFV 

 
Fonte: UFV. Projeto Político-Pedagógico, 2013. 

 

No tocante às disciplinas do percurso pedagógico, destacamos como 

positiva a integração dos departamentos de Letras e Educação, na oferta e no 

desenvolvimento das disciplinas teórico-práticas. Pensando no 

desenvolvimento profissional e acadêmico desde o início da formação, 

entendemos que a disciplina Metodologia científica, código LET398, ofertada 

no 3° período do curso, pudesse ser ofertada a partir do 1° período. Dessa 

forma, a junção de oferta no mesmo período da disciplina Didática, código 

EDU155, ofertada no 4° período, e a disciplina Fundamentos metodológicos do 

ensino de Língua Espanhola, de código LET172, ora ofertada no 6° período, 

pudessem ser ofertadas, conjuntamente com a disciplina Estágio 

supervisionado de Língua Espanhola I, código LET476, ofertada no 7° período. 

Portanto, apesar de não ofertar uma disciplina obrigatória que aborde, 

especificamente, a Educação para as Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a habilitação do curso de Letras 

Português-Espanhol propõe-se a desenvolver essa discussão através dos 

conteúdos transversais e atividades realizadas pelos seguintes componentes 

curriculares: Literatura Brasileira I – Das origens ao Arcadismo (LET 230), 

Literatura Portuguesa I – Da Idade Média ao Arcadismo (LET 235), Literatura 

Hispano-americana I (LET 374), Literatura Hispano-americana II (LET 375), 

Literatura Hispano-americana III (LET 376) (UFV, 2013, p. 18). 
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7.5 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Espanhol da Unimontes 

 

O curso de Licenciatura em Letras Espanhol da Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes) teve seu Projeto Político-Pedagógico 

reformulado em 2015, visando atender às mudanças educacionais vigentes, 

bem como oferecer um currículo capaz de promover integração e qualidade 

para a Educação Básica, conforme previsto nos seguintes dispositivos: 

Resolução n. 447/CEE/MG-2002; Parecer n. 447/CEE/MG-2002; Resolução 

CP/CNE n. 1, de 17 de junho de 2004; Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 

2005; Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras); Lei n. 9394/96; Resolução CP/CNE n. 1 e 2/2002; 

Resolução CES/CNE n. 18, de 13 de março de 2002. Dessa forma, o curso de 

Letras Espanhol da Unimontes se organiza em oito períodos, ou seja, quatro 

anos para tempo mínimo de integração e máximo de sete anos, com carga 

horária total de 3.600 horas, distribuídas no percurso em atividades 

Teórica/Prática Acadêmica, 2.349 horas; Prática de formação, 1.026 horas; 

Estágio, 480 horas e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, 240 horas, 

conforme indicação: 

Gráfico V: Licenciatura em Letras Espanhol – Unimontes 

 

Fonte: Unimontes. Matriz Curricular, 2015. 
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 Conforme apresentado no gráfico, no campo indicativo Disciplinas 

Optativas/Eletivas não consta nenhum valor sobre carga horária, pois, de 

acordo com o Projeto Político-Pedagógico, 

 

Todas as disciplinas eletivas podem ser oferecidas pós-horário, 
Todos os professores do departamento de Letras podem oferecer um 
novo tópico como disciplina eletiva, desde que formem uma turma de 
6 a 8 alunos do curso de Letras Espanhol ou de outros cursos da 
Unimontes que desejem ampliar seus conhecimentos. O pedido deve 
acontecer duas semanas antes da distribuição de aula semestral do 
departamento de letras (Unimontes, PPP, p. 35).  

 

Nesse sentido, inferimos que o curso oferta as disciplinas eletivas em 

percurso formativo, porém, elas se constituem em caráter optativo, ou seja, não 

são obrigatórias. Entretanto, a Resolução do CNE/CP n. 2/2015, em seu 

Capítulo V, que trata da formação inicial do magistério da Educação Básica em 

nível superior, estrutura e currículo, no artigo 13, do inciso IV, afirma:  

 
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 
conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, 
por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão 
e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da 
instituição (CNE/CP 2, 2015).  

 

No somatório do item Disciplinas Práticas no gráfico, constam todas as 

atividades práticas, incluindo o estágio supervisionado como prática, o que 

condiciona um total de 1.011 horas. No que se refere às Disciplinas 

Optativas/Eletivas, podem ser ofertadas a partir de um tópico, em caráter de 

disciplinas, pelos professores do Departamento de Letras, pós-horário regular 

de aula.  

Portanto, pelo fato de possuir uma estrutura curricular com indexadores 

fixos e destinar uma carga horária superior ao componente curricular de AACC, 

acreditamos que o curso cumpra, dessa forma, o fechamento de sua carga 

horária total, conforme indicado pelo referido inciso.  

Dos componentes curriculares de natureza científico-cultural ofertados 

pelo curso, destacamos a disciplina Métodos e técnicas de pesquisa em Letras, 

inserida no primeiro período do curso, disciplina fundamental para organização, 

condução e desenvolvimento de pesquisa; a disciplina Fundamentos da 
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Didática, inserida no segundo período, com carga horária dividida em 

Teoria/Prática Acadêmica, 45 horas, e Prática de Formação, 9 horas, buscando 

desenvolver a práxis entre teoria-prática; e a disciplina Prática de 

Formação/Articulação, inserida em todos os períodos, com carga horária de 36 

horas, cujo objetivo é desenvolver a Prática de Formação em todos eles.  

Entretanto, não identificamos durante o percurso curricular nenhuma 

disciplina de oferta obrigatória que aborde, especificamente, a temática para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana.  

 

7.6 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol da UFTM 

  

O curso de Licenciatura em Letras Habilitação Português/Espanhol e 

suas Literaturas, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), 

nomenclatura indicada em seu Projeto Político-Pedagógico refente ao ano de 

2010, doravante, Curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol, apoia-

se nas seguintes legislações: Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigos 

61 a 67, que tratam da formação dos profissionais da educação; Lei n. 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, 

organizando-se conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 27 

de outubro de 2000, além do Parecer do CNE/CES n. 492/2001, que 

estabelece as DCN para o curso de Letras, da Resolução do CNE/CP n. 18, de 

1º de fevereiro de 2002, e o Decreto n. 6.096, de 24 de março de 2007, que 

institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni). Nesse sentido, o curso tem como objetivo 

formar professores de línguas a partir de uma perspectiva multiculturalista e de 

uma concepção funcional e pragmática da linguagem, além de prepará-los para 

o ensino e a pesquisa em línguas materna e estrangeira (Espanhol) e suas 

respectivas literaturas. O currículo do curso de licenciatura em Letras organiza-

se em quatro núcleos, conectando as unidades temáticas de língua e literatura 

(vernácula e estrangeira), conforme a estrutura dos núcleos a seguir: 
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I. Núcleo de Estudos em Linguística e Língua Portuguesa (NELLP); 

II. Núcleo de Estudos em Literatura (NEL);  

III. Núcleo de Estudos em Educação e Práticas de Ensino (NEPE); 

IV. Núcleo de Estudos em Línguas Estrangeiras e de Especialidades 

(NELEE).  

 
  O Núcleo de Estudos em Linguística e Língua Portuguesa (NELLP) e o 

Núcleo de Estudos em Educação e Práticas de Ensino (NEPE) concentram os 

conteúdos e atividades que direcionam para: o estudo, o ensino e a pesquisa 

da língua materna, da língua espanhola e das línguas de especialidades. 

Dessa forma, o foco central de formação nos primeiros períodos do curso se 

estabelece nas relações entre linguagem e seu contexto. Já as disciplinas e os 

aspectos considerados afins se relacionam com a compreensão do universo 

linguístico e literário e de como a linguagem interage com as questões sociais e 

históricas. O Núcleo de Estudos em Literatura (NEL) agrega as disciplinas que 

visam ao domínio da linguagem literária, seus fundamentos e peculiaridades. 

Por fim, as disciplinas do Núcleo de Estudos em Línguas Estrangeiras e de 

Especialidades (NELEE) foram organizadas com a composição de conteúdos e 

atividades que assegurem a proficiência idiomática adequada à prática 

docente, o que propicia o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao domínio e a aplicabilidade do idioma estrangeiro (UFTM, 2018, 

p. 46-53).  

Dessa forma, o curso se compõe em quatro anos (oito semestres) para 

formação mínima ou em seis anos (doze semestres) para formação máxima, 

em regime semestral, com carga total de 3.435 horas, distribuídos em 229 

créditos, sendo 4 créditos destinados ao Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) desenvolvido ao longo dos dois últimos semestres; as Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) contemplam 16 créditos e os Estudos 

Orientados, 12 créditos. Assim, a Matriz Curricular disponibilizada na página 

oficial do Curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol, com vigência a 

partir do segundo semestre de 2018, apresenta-se desta maneira: 
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Gráfico VI: Licenciatura em Letras Português-Espanhol – UFTM 

Fonte: UFTM. Matriz Curricular, 2018. 

 

Assim, destacamos desse percurso curricular os componentes de oferta 

eletiva, os quais consideramos importantes e que poderiam ser ofertados como 

disciplinas obrigatória, devido à sua relevância social: Ensino de Línguas na 

perspectiva inclusiva, que se propõe a discutir sobre 

 

Concepções de inclusão, inserção, integração, acessibilidade e 
exclusão. Os Documentos oficiais sobre o processo de inclusão. O(s) 
modelo(s) de inclusão vigente(s). Questões de saúde e questões 
psíquicas: diagnósticos e rótulos. As pesquisas realizadas e os 
construtos teóricos da área. O processo de interação entre docentes 
e discentes com necessidades individuais diferentes. O processo de 
avaliação inclusiva. As tecnologias assistivas, digitais e digitais 
assistivas (UFTM, ementário, 2018, p. 54).  

 
A disciplina Serviço Social e relações de gêneros, que visa discutir 

 
Conceito de gênero. As questões de gênero a partir do Welfare State. 
Os movimentos de mulheres, o mercado de trabalho e participação 
política. As convenções internacionais e o combate a discriminação 
de gênero. As políticas setoriais e transversais (UFTM, ementário, 
2018, p. 51). 

 

E, em especial, destacamos a disciplina Sociedade e cultura, que se 

propõe a problematizar os fundamentos teóricos das Ciências Sociais; a 

relação natureza e cultura; os processos de socialização (UFTM, 2018, p. 39). 

Desse modo, entendemos que a mesma possa abordar, de forma transversal, 

as questões relacionadas à diversidade, atendendo, nesse sentido, a 

Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que estabelece as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Por fim, 

acreditamos que a disciplina Abordagens e metodologias de ensino e 

aprendizagem de Língua Espanhola teria uma abordagem pedagógica mais 

significativa se fosse ofertada desde o primeiro período do curso, 

desenvolvendo uma práxis interdisciplinar com as disciplinas de Língua 

Espanhola I, II, II respectivamente. 

 

7.7 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola da Unifal 

 

O curso de Graduação em Letras Espanhol e Literaturas da Língua 

Espanhola da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) teve seu Projeto 

Político-Pedagógico implementado em outubro de 2008, após mudanças na 

dinâmica da licenciatura e no perfil do bacharelado, direcionando seu enfoque 

para a formação em Estudos Literários que contemplavam as modalidades de 

Bacharelado e Licenciatura, com habilitação em Português e/ou Espanhol. A 

estrutura curricular era organizada em quatro núcleos: a) Núcleo Específico: 

que concentrava as disciplinas do núcleo comum da habilitação de licenciatura, 

cursada por todos os discentes; b) Núcleo de Língua Portuguesa; c) Núcleo de 

Língua Espanhola; Núcleo das Licenciaturas; d) Núcleo de Formação 

Complementar: composto por disciplinas optativas não específicas escolhidas 

pelos discentes. Essa estrutura curricular tinha carga horária total de 2.970 

horas, distribuídas assim: Disciplinas Teóricas e Práticas, 2.310 horas; Estágio 

Supervisionado, 450 horas; Atividades Formativas, 210 horas.  

Entretanto, em virtude das mudanças indicadas pela Resolução do 

CP/CNE n. 02/2015, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, e pelas observações formuladas pelo Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Letras, juntamente com a participação da comunidade 

acadêmica, o Projeto Político-Pedagógico, em vigor desde 2011, foi 

reformulado e aprovado em outubro de 2019, culminando na criação do curso 
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de Letras Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola. Concretizou-se, assim, 

a proposta de separação do Curso de Letras, que, até 2019, oferecia as 

possibilidades de Habilitação em Português e/ou Espanhol em habilitação 

dupla. Dessa forma, o Departamento de Letras da Unifal, a partir do ano de 

2020, passa a oferecer a habilitação única em Português e Literaturas da 

Língua Portuguesa, além do novo curso de Letras Espanhol e Literaturas da 

Língua Espanhola, na modalidade de licenciatura, habilitação única em 

Estudos Hispânicos. O novo Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras 

está amparado pela Resolução do CNE/CP n. 02/2015, conforme citado 

anteriormente, pela Resolução do CNE/CES n. 7/2018, que estabelece “as 

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o 

disposto na Meta 12.7 da Lei n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências”, entre outros dispositivos 

legais. O currículo do curso de Letras da Unifal se propõe possibilitar 

 

uma formação intercultural, humanística e ética de acadêmicos que 
possam atuar, não apenas como docentes na Educação Básica, mas 
também em outros espaços nos quais o conhecimento teórico sobre 
estudos linguísticos e literários seja a base para a atuação em 
campos como: assessoria linguística, redação e revisão de textos, 
ensino de idiomas, produção de material didático, dentre outros. Essa 
possibilidade se articula a partir da tríade ensino, pesquisa e 
extensão e das inter-relações construídas nos Cursos de Letras da 
UNIFAL-MG (UNIFAL, 2019, p. 11). 

 

O objetivo geral do curso de Letras Espanhol e Literaturas da Língua 

Espanhola – Licenciatura (LELLE) se constitui em 

 

Formar professores interculturalmente competentes, capazes de lidar, 
de forma consistente e crítica, com a língua espanhola e suas 
literaturas, nos contextos oral e escrito, sabedores de sua inserção na 
sociedade e conhecedores das relações com o outro, de forma a 
atender as demandas educativas, de pesquisa e de construção de 
saberes concernentes ao exercício efetivo dos profissionais da 
linguagem em âmbito nacional (UNIFAL, 2019, p. 15).  

 

Assim sendo, o percurso formativo do curso de Letras Espanhol e 

Literaturas da Língua Espanhola se organiza em cinco eixos, conforme esta 

estrutura: 1) Eixo de Formação Básica: concentra as disciplinas de base para a 

formação em Letras, como a formação linguística e os estudos de teoria 
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literária; 2) Eixo Linguístico: centraliza as disciplinas dos estudos estruturais, 

comunicativos, socioculturais, relacionadas à língua espanhola; 3) Eixo 

Literário: reúne as disciplinas relacionadas dos estudos estruturais, 

comunicativos, socioculturais, além de estudos das literaturas e aspectos 

históricos, artísticos e críticos dos diferentes povos falantes do espanhol; 4) 

Eixo de Formação Docente; 5) Eixo de Formação Complementar: oferece as 

disciplinas relacionadas ao aprofundamento da formação docente, além de 

outras disciplinas classificadas como eletivas, conforme indicado:  

 

Gráfico VII: Graduação em Letras Espanhol e Literaturas da Língua 

Espanhola – Unifal 

 

Fonte: UNIFAL. Projeto Político-Pedagógico, 2019. 

 

Dos componentes que compõem a dinâmica curricular do curso de 

Letras Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola, destacamos, a partir de 

sua proposta, a disciplina Literatura hispano-americana: poética da conquista e 

a época, código DCH1181, ofertada no sexto período, que visa abordar 

 

Manifestações culturais dos povos indígenas das sociedades pré-
colombianas e releituras contemporâneas. Origens e aspectos 
étnicos-raciais da formação da Literatura Hispano-americana: a 
poética da conquista. A literatura hispano-americana na época 
colonial e suas interseções na literatura contemporânea. Estudos de 
autores e obras representativas (UNIFAL, ementário, 2019, p. 73-74). 

 

Portanto, acreditamos que a disciplina busca atender a Resolução do 

CNE/CP n. 1, de 17 de junho de 2004, que estabelece as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, tendo como premissa o 

processo de formação da literatura hispano-americana frente à invasão 

peninsular-europeia das terras indígena-americanas. Destacamos também a 

proposta interdisciplinar articulada entre as disciplinas do eixo de formação 

linguística, em especial, Espanhol I, II, III e as disciplinas Habilidades 

Integradas I, II, III. A ementa de Habilidades Integradas I prevê estes aspectos: 

Familiarização com os fonemas específicos de língua espanhola. 

Desenvolvimento da habilidade escrita e oral em nível básico. Acentuação 

básica e diacrítica. Heterotônicos. Estratégias de leitura e letramento crítico 

(UNIFAL, 2019, p. 61-62). Ao contrário, a disciplina Elementos de 

Sociolinguística em Língua Espanhola, código DCH1128, ofertada 

separadamente no oitavo período, se propõe estudar a 

 

Variação linguística em língua espanhola a partir da visão 
Sociolinguística. Exploração de contextos de conflito linguístico, como 
as regiões bilíngues (bilinguismo e diglossia) e regiões de fronteira. 
Questões relacionadas à identidade e ao imaginário social da 
comunidade linguística. Diferença, em linhas gerais, entre o espanhol 
americano e o espanhol peninsular. Caracterização de algumas 
variedades do espanhol americano e do espanhol peninsular 
(UNIFAL, ementário, 2019, p. 66-67). 

 

Como parte de um universo de variedades linguístico-culturais, com 

características que ultrapassam continentes e entrelaçam gerações, o 

interessante seria propor que a disciplina pudesse ser ofertada durante todo o 

percurso curricular do curso e que sua relação fosse sempre abordada de 

forma interdisciplinar. Por fim, destacamos as disciplinas Cultura hispânica, 

código DCH510, e Educação e relações étnico-raciais, código DCH1010 – 

ofertadas como eletivas para atender à Resolução do CNE/CP n. 1, de 17 de 

junho de 2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana – pudessem ser ofertadas como disciplinas 

obrigatórias desse percurso curricular. 
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7.8 Percurso curricular de formação do curso de Licenciatura em Letras 

Português-Espanhol da UFVJM 

 

O curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol e suas 

respectivas Literaturas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), campus JK, Diamantina – MG, teve seu primeiro Projeto 

Político-Pedagógico implementado em outubro de 2011. Sua proposta 

pedagógica é caracterizada pela integração entre o Bacharelado e a 

Licenciatura, conforme as recomendações do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), através do 

Decreto Federal n. 6.096, de 24 de abril de 2007. Assim, o curso de 

Licenciatura em Letras Português-Espanhol se conecta ao curso de 

Bacharelado em Humanidades (BHu), criado em 2009, pensado para promover 

a interdisciplinaridade acadêmico-profissional por meio do ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse sentido, a proposta de formação do Bacharel em 

Humanidades da UFVJM se organiza em três eixos principais: 1) Eixo de 

Formação de Base e Complementar; 2) Eixo Interdisciplinar; 3) Eixo das Áreas 

de Concentração, sendo este último ano voltado para a formação na área de 

concentração em Letras do Bacharelado em Humanidades. Baseado nessa 

estrutura, o curso de Letras Português-Espanhol da UFVJM está associado ao 

Projeto Pedagógico do BHu, que define cinco eixos para a formação: (i) 

Conhecimentos em Estudos Linguísticos, com carga horária de 855 horas; (ii) 

Conhecimentos em Estudos Literários, com carga horária de 870 horas; (iii) 

Conhecimentos Interdisciplinares, com carga horária de 180 horas; (iv) 

Conhecimentos Básicos em Educação, com carga horária de 1.290 horas; (v) 

Conhecimentos em Pesquisa Científica, com carga horária de 360 horas, 

totalizando, ao final do curso, a carga horária de 3.555 horas. O novo Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), reformulado em março de 2018, devido às 

determinações previstas pela legislação vigente e, sobretudo, em conformidade 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, em cumprimento à Resolução n. 2 do Conselho Nacional 

de Educação (CNE), de 1º de julho de 2015, bem como outras referências 

importantes para a elaboração da nova proposta, tais como o PPC anterior, 
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vigente entre 2012 e 2018, além de amparado no Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UFVJM, e também, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFVJM (PDI) e com o atual Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), apresenta como objetivos: 

 

 i) Proporcionar formação teórica e prática adequada ao discente, 
com vistas não apenas ao pleno desenvolvimento de habilidades e 
competências linguísticas e literárias compatíveis com o exercício da 
atividade docente na Educação Básica, consoante suas habilitações 
específicas, mas também ao desenvolvimento de sua cidadania. ii) 
Proporcionar ao discente situações de imersão em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão para que este possa desenvolver, de 
maneira autônoma, reflexões críticas quanto aos processos de ensino 
e aprendizagem, bem como enriquecer seus conhecimentos 
linguísticos e literários. iii) Proporcionar ao discente, condições 
favoráveis para que este possa atuar de maneira social e crítica em 
relação ao processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 
específicos de Língua Portuguesa e suas Literaturas bem como os de 
Língua Espanhola ou Inglesa e suas respectivas Literaturas. iv) 
Capacitar o discente para que este possa dominar diferentes 
linguagens e suas tecnologias com vistas à utilização desses 
recursos em sua futura atividade docente. v) Propor ao discente, 
atividades de reflexão sobre a diversidade linguística e cultural por 
meio de estudos de diferentes gêneros textuais e variedades 
linguísticas. vi) Proporcionar a criação de ambientes de estudo, 
pesquisa e diálogo que permitam aos discentes tornarem-se 
corresponsáveis e compartícipes de sua própria formação 
acadêmico-profissional. vii) Promover a reflexão crítica acerca das 
linguagens e suas diferentes práticas discursivas como formas de 
interação social, marcadas por especificidades culturais e ideológicas. 
viii) Conscientizar os discentes quanto à necessidade de 
envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão 
oferecidas pelo curso e pela instituição, tendo em vista o caráter 
relacional dessas três modalidades. ix) Integrar o discente à realidade 
educacional a partir da prática do Estágio Supervisionado e dos 
Seminários Interdisciplinares de Práticas Pedagógicas. x) Orientar o 
discente a desenvolver atividades de pesquisa ligadas à realidade 
escolar, com base no mapeamento de situações-problema, 
possibilitando o desenvolvimento de um pensamento crítico e 
autônomo (UFVJM, 2018, p. 35-36). 

 

O percurso formativo do curso de Letras se organiza em quatro áreas de 

formação: 1) Linguística e Língua Portuguesa; 2) Estudos Literários - Teoria 

Literária e Literaturas em Língua Portuguesa; 3) Ensino; (4) Língua Estrangeira 

e suas Literaturas (Espanhol). Os componentes curriculares são divididos em 

disciplinas obrigatórias e eletivas; Seminários Interdisciplinares de Prática 

Pedagógica e Estágios Supervisionados; Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), conforme indicado 

abaixo:  
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Gráfico VIII: Licenciatura em Letras Português-Espanhol – UFVJM 

 

Fonte: UFVJM. Projeto Político-Pedagógico, 2018. 

 

Dos componentes curriculares, destacamos a disciplina Língua 

Espanhola I, II e III, desenvolvida junta e respectivamente com Habilidades 

Integradas I, II e III, cuja proposta é 

 

Introduzir as habilidades e competências para a aprendizagem e 
aquisição da língua espanhola de forma a capacitar o discente a ser 
um usuário básico do idioma. Interpretar os fenômenos socioculturais, 
relacionando a língua espanhola com suas diferentes culturas e 
expressões (cinema, pintura, arquitetura, fotografia, música e 
performance) (UFVJM, ementário, 2018, p. 105).  

 

Verifica-se a preocupação com o processo de aprendizagem e aquisição 

do espanhol e suas variantes como fenômenos socioculturais, centrando-se no 

desenvolvimento das habilidades necessárias ao desempenho linguístico, 

comunicativo e funcional. Em cumprimento da Resolução do CNE/CP 1/2004, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, bem como ao § 2° do artigo 13 da Resolução CNE/CP 2/2015, 

determina-se que 

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, 
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 
relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de 
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políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
(CNE/CP-02/2015, p. 11).  

 

Identificamos a disciplina Educação e Direitos Humanos, ofertada como 

obrigatória, que visa 

 

Refletir o papel da escola na construção de uma cultura dos direitos 
humanos. Conhecer e analisar os fundamentos e as concepções de 
direitos humanos, cidadania e democracia. Debater a relação entre 
Direitos Humanos e Educação, bem como conhecer a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, seus princípios e valores. Pensar 
em uma educação para a cidadania, na perspectiva do fortalecimento 
de uma democracia inclusiva e participativa e da afirmação e 
reconhecimento das diferenças culturais (UFVJM, ementário, 2018, p. 
96). 

 

 Portanto, acreditamos que todas as disciplinas do percurso curricular, 

em especial as disciplinas relacionadas ao ensino de língua e literaturas, 

possam e devam atender à Resolução do CNE/CP 1/2004, conforme 

estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura.  
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8. UM OLHAR SOBRE AS EMENTAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE E(Ñ) 

 
Chama-se "cultura nacional" a cultura da classe dominante, que vive 
uma vida importada e se limita a copiar, com mau gosto e falta de 
jeito, a chamada "cultura universal" ou o que por isso entendem os 
que a confundem com a cultura dos países dominantes. Em nosso 
tempo, era dos mercados múltiplos e das corporações multinacionais, 
internacionalizou-se a economia e também a cultura, a "cultura de 
massa", graças ao desenvolvimento acelerado e à difusão massiva 
dos meios. Os centros de poder nos exportam máquinas e patentes e 
também ideologia. Se na América Latina o gozo dos bens terrenos 
está reservado a poucos, é preciso que a maioria se resigne a 
consumir fantasias. Vendem-se ilusões de riqueza aos pobres e de 
liberdade aos oprimidos, sonhos de triunfo aos vencidos e de poder 
aos fracos. Não é preciso saber ler para consumir as apelações 
simbólicas que a televisão, o rádio e o cinema difundem para justificar 
a organização desigual do mundo. (GALEANO, 1990, Segunda parte) 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a segunda parte da análise dos dados, 

abordando dois dos nossos objetivos específicos: “Analisar qual(is) elemento(s) 

cultural(is) faz(em) parte da formação inicial de professores. Analisar qual 

variante do espanhol está presente nos documentos dos cursos de Licenciatura 

em Letras Espanhol das universidades públicas de Minas Gerais”. 

A análise se baseia nos dados informados nas Ementas disponibilizadas 

nos PPP e/ou nas páginas oficiais de cada curso. Para a coleta dos dados, 

criamos uma categorização organizada da seguinte forma: universidade; 

disciplina; carga horária; matriz; autor; obra; editora; país de publicação; 

cidade; ano; edição. Desse modo, levantamos, sempre em números inteiros e 

porcentagem, os dados referentes a: país de publicação, interpretado como 

(Referência por país); autor(es), interpretados como (Autor(es) mais 

publicados); obra(s), interpretadas como (Obras mais citadas); editora ou 

instituição, interpretada como (Editora ou instituição que mais publicaram).  

 

8.1 Curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol da UFMG 

 

Os dados do curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol da 

UFMG foram extraídos do Ementário da Matriz Curricular de 2017, ano inicial 
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de vigência do PPP, disponibilizado na página oficial da FALE54. A indicação da 

Atividade Acadêmica e/ou Disciplina Curricular e da(s) proposta(s) foi 

organizada em um mesmo bloco sequencial, com uma pequena descrição no 

item (Anexo A – Ementário), entre as páginas 90 e 102, ao final do PPP. Já as 

ementas com o conteúdo programático55 são das disciplinas ofertadas a partir 

do primeiro semestre de 2017, também disponibilizadas na página da FALE, 

em conteúdo programático - (II) Disciplinas optativas (conteúdo variável) - 

Tópicos/Estudos Temáticos. Assim, utilizamos as referências bibliográficas das 

seguintes disciplinas: Estudos Temáticos de Literaturas Hispânicas: arte, 

cultura e literatura dos países de Língua Espanhola; Estudos Temáticos de 

Literatura Comparada: a narrativa policial segundo Jorge Luis Borges; Estudos 

Temáticos de Literaturas Hispânicas: Literatura Espanhola do século XIX; 

Estudos Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: a variante peninsular 

em textos humorísticos; Introdução à sociolinguística do espanhol; Estudos 

Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: variante peninsular e cultura na 

música popular espanhola; Panorama da Literatura Espanhola; Estudos 

Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: cultura e variante peninsular no 

cinema espanhol contemporâneo; Espanhol; Compreensão e produção oral em 

espanhol; Estudios Temáticos de Literatura Española: Siglo de Oro; Estudios 

Temáticos de Literatura Hispano-americana: Performances en las Américas; 

Estudos Temáticos de Literatura Hispano-Americana: a literatura indígena na 

América Hispânica: Oralitura; Língua Espanhola I; Língua Espanhola II; Língua 

Espanhola III; Língua Espanhola IV; Estudos Temáticos de Língua e Linguística 

Espanhola: variação linguística do espanhol.  

Identificamos cento e sessenta e oito (168) referências bibliográficas, 

das quais uma (1) referência dos Estados Unidos; uma (1) da Guatemala; uma 

(1) de Cuba; uma (1) da Bolívia; uma (1) de Portugal; uma (1) do Uruguai; uma 

(1) do México; cinco (5) do Chile; sete (7) não informadas; treze (13) da 

Argentina; dezesseis (16) do Peru; trinta e nove (39)  do Brasil; oitenta (80) da 

Espanha, conforme indicação das ementas do curso. 

                                                           
54

 Página oficial da Faculdade de Letras da UFMG: <https://grad.letras.ufmg.br/>.  
55

 Conteúdo programático: <https://grad.letras.ufmg.br/curso/conteudo-programatico>. Acesso em: 2019-
2020 e maio 2021. 
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GRÁFICO IX: Referências bibliográficas por país: ementa UFMG 

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados nas referências bibliográficas, conforme 

indicado nas ementas do curso, são: 

 

QUADRO III: Autores mais citados nas ementas do curso 
AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco.  7 4,2% 

BORGES, Jorge Luís.  4 2,4% 

SASTRE RUANO, Mª Ángeles.  2 1,2% 

Anónimo. 2 1,2% 

Material elaborado por professores de Espanhol da FALE/UFMG. 2 1,2% 

ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón.  2 1,2% 

PUY DÍEZ DE URÉ HELINGER, M.  2 1,2% 

BALEA, A.; RAMOS, P.  2 1,2% 

SOLER-ESPIAUBA, D.  2 1,2% 

ALONSO RAYA, Rosario, et. al.  2 1,2% 

OSMAN, Soraia; ELIAS, Neide; REIS, Priscila. 2 1,2% 

COMEZAÑA, Gabriela.  2 1,2% 

PIGLIA, Ricardo.  2 1,2% 

COMPAGNON, Antoine.  2 1,2% 

ROMANOS, Henrique; CARVALHO, Jacira; BORGES JÚNIOR, Zaqueu Machado.  2 1,2% 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Lourdes; YAGÜE BARREDO, Agustín. 2 1,2% 

SEIJAS, P. 2 1,2% 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto.  2 1,2% 

MARTIN, Ivan.  2 1,2% 

GASCÓN MARTÍN, E.  2 1,2% 

*Demais autores com uma (1) citação cada, somam (121). 121 71,8% 

TOTAL 168 100% 

Fonte: autor. 

 

As obras mais citadas, conforme indicado nas ementas do curso, são:  

 

QUADRO IV: Obras mais citadas nas ementas do curso 
OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Obras Completas. Vários tradutores.  4 2,4% 

Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L. 3 1,8% 

Gramática básica del estudiante de español.  3 1,8% 

Cuadernos de gramática española. Nivel B1.  2 1,2% 

Espanha Brasil Peru Argentina
Não

informado
Chile México Uruguai Portugal Bolívia Cuba Guatemala

Estados
Unidos

TOTAL

Série1 47,6% 23,2% 9,5% 7,7% 4,2% 3,0% 1,2% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 100,0%

Série2 80 39 16 13 7 5 2 1 1 1 1 1 1 168
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Perspectivas teóricas y experimentales sobre el español de la Argentina. 2 1,2% 

Lengua Española I.  2 1,2% 

Diccionario del español coloquial. 2 1,2% 

Proyecto Conectados. Español para alumnos brasileños.  2 1,2% 

El español hablado en Granada II: corpus oral para su estudio sociolingüístico - nivel de 
estudios medio. 

2 1,2% 

Jergas, argot y modismos.  2 1,2% 

El indicativo.  2 1,2% 

360º Palabras compartidas: español.  2 1,2% 

Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria. 2 1,2% 

Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 2 1,2% 

Sociolingüística del español: desarrollos y perspectivas en el estudio de la lengua 
española en contexto social.  

2 1,2% 

Síntesis: curso de lengua española.  2 1,2% 

Gramática de español paso a paso: con ejercicios.  2 1,2% 

Gramática español lengua extranjera. Niveles A2 y B1.  2 1,2% 

Gramática de uso del español.  2 1,2% 

*Demais obras, com uma (1) citação cada, somam (126). 126 74,8% 

TOTAL 168 100%  

Fonte: autor. 

 

As editoras ou instituições que mais publicaram, conforme indicado nas 

ementas do curso, são:  

QUADRO V: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 
ementa do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

ArcoLibros 9 5,4% 

Ariel 5 3,0% 

Difusión 5 3,0% 

Global 5 3,0% 

SM 4 2,4% 

Cátedra 4 2,4% 

Akal 3 1,8% 

Não informado 3 1,8% 

Iberoamericana 3 1,8% 

Edelsa 3 1,8% 

Edinumen 3 1,8% 

MEC - Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil 2 1,2% 

Iluminuras 2 1,2% 

FDT 2 1,2% 

Ed. Colegio de España 2 1,2% 

Macmillan 2 1,2% 

Ed. UFMG 2 1,2% 

Alfaguara 2 1,2% 

Asociación Bernardino Rivadavia 2 1,2% 

Companhia das Letras 2 1,2% 

Ática 2 1,2% 

Libsa 2 1,2% 

Paidós 2 1,2% 

Martins Fontes 2 1,2% 

SGEL 2 1,2% 

Moderna 2 1,2% 

Anaya 2 1,2% 

FALE/UFMG 2 1,2% 

Pakarina Ediciones 2 1,2% 

Editora UFMG 2 1,2% 

Síntesis 2 1,2% 

Espasa 2 1,2% 

Universidad de Alcalá 2 1,2% 

EUG 2 1,2% 

Universidad Nacional del Comahue  2 1,2% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (73). 73 43% 

TOTAL 168 100% 

Fonte: autor. 
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Podemos perceber que o curso elenca em seu percurso curricular várias 

disciplinas que visam abordar diferentes elementos culturais como parte do 

processo de formação inicial, tal como propõem as ementas. Destacamos 

estas: Introdução à sociolinguística do espanhol; Estudos Temáticos de 

Literaturas Hispânicas: arte, cultura e literatura dos países de Língua 

Espanhola; Estudos Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: a variante 

peninsular em textos humorísticos; Estudos Temáticos de Língua e Linguística 

Espanhola: variante peninsular e cultura na música popular espanhola; Estudos 

temáticos de Língua e Linguística Espanhola: cultura e variante peninsular no 

cinema espanhol contemporâneo; Estudios Temáticos de Literatura Hispano-

americana: Performances en las Américas; Estudos Temáticos de Literatura 

Hispano-Americana: a literatura indígena na América Hispânica: Oralitura. 

 
Ementa - Introdução à sociolinguística do espanhol 
Língua e sociedade. Estudos sociolinguísticos: dialetologia, 
sociolinguística variacionista, contato linguístico. Metodologias de 
coleta e análise de dados. Fenômenos lexicais e gramaticais 
variáveis no espanhol, com ênfase nas variedades sul-americanas. 
(Disponível no site http://grade.letras.ufmg.br) 
 
Ementa – Estudos Temáticos de Literaturas Hispânicas: arte, 
cultura e literatura dos países de Língua Espanhola 
A disciplina visa ampliar e consolidar a formação dos estudantes no 
que se refere à produção artística dos países de língua espanhola, 
através do estudo da produção literária, musical e cinematográfica, 
em suas relações com os contextos sociais, históricos, políticos e 
culturais. (Disponível no site http://grade.letras.ufmg.br) 
 
Ementa - Estudos Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: 
a variante peninsular em textos humorísticos 
Estudo da variante peninsular através da leitura e audição de textos 
humorísticos produzidos na Espanha atual. Definição de humor e 
caracterização de suas modalidades em textos humorísticos diversos. 
Observação e análise de traços característicos da variante peninsular 
(aspectos fonético-fonológicos, morfossintáticos e lexicais) em textos 
humorísticos. Observação e análise de aspectos da cultura espanhola 
peninsular em textos humorísticos. (Disponível no site 
http://grade.letras.ufmg.br) 
 
Ementa - Estudos Temáticos de Língua e Linguística Espanhola: 
Variante peninsular e cultura na música popular espanhola 
Estudo da variante peninsular através da audição de canções 
representativas da música popular espanhola dos séculos XX e XXI. 
Observação e análise dos traços prototípicos da variante peninsular 
(aspectos fonético-fonológicos, morfossintáticos e lexicais) presentes 
nas canções. Observação e análise de aspectos representativos da 
cultura espanhola peninsular que se manifestam nos textos das 
canções. (Disponível no site http://grade.letras.ufmg.br) 
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Ementa - Estudos temáticos de Língua e Linguística Espanhola: 
cultura e variante peninsular no cinema espanhol 
contemporâneo 
Esta asignatura se propone examinar y analizar aspectos culturales y 
lingüísticos presentes en textos fílmicos del cine español 
contemporáneo. Para ello, se enfocarán dos elementos 
fundamentales: a) manifestaciones diversas de la estética 
cinematográfica y de la cultura española; b) rasgos lingüísticos 
constituyentes de las modalidades dialectales del español. Estos 
elementos serán la materia prima para el desarrollo de las 
actividades, en sesiones de comentario oral en clase, realización de 
actividades escritas en grupos y presentación de seminarios orales en 
grupos. (Disponível no site http://grade.letras.ufmg.br)  
 
Ementa Estudos Temáticos de Literatura Hispano-Americana: a 
literatura indígena na América Hispânica: Oralitura 
Estudo das literaturas indígenas na América Hispano-americana, sob 
o conceito de “Oralitura”, cunhado por Elicura Chihuailaf, que é 
homenageado no curso. (Disponível no site 
http://grade.letras.ufmg.br) 
 
Ementa - Estudios Temáticos de Literatura Hispano-americana: 
Performances en las Américas 
Estudio y análisis teórico de autores y obras que integran las teorías 
de la performance y del teatro en las Américas. Se trata de una 
asignatura teórica, pero con un carácter teórico-práctico donde los 
estudiantes serán incentivados a producir trabajos teóricos/prácticos. 
(Disponível no site http://grade.letras.ufmg.br) 

 

Com relação aos dados, observamos que 47,9% das referências 

indicadas nas Ementas foram publicadas na Espanha. O autor espanhol 

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco foi o mais citado (4,2% das referências), 

inclusive com publicação de títulos diferentes. A editora espanhola Arcolibros56  

foi a mais citada (5,4% das publicações). Não obstante, identificamos que o 

título Obras Completas. Vários tradutores, mais citado como referência, do 

argentino BORGES, Jorge Luís, aparece com 2,4% das referências indicadas.  

 

8.2 Curso de Graduação em Letras Espanhol e Literaturas de Língua 

Espanhola da UFU 

 

Os dados do curso de Graduação em Letras Espanhol e Literaturas de 

Língua Espanhola da UFU foram extraídos das ementas referentes às 

disciplinas do percurso curricular indicadas no Ementário de Componentes 

                                                           
56

 Editorial dedicado ao mundo educativo e à pedagogia. Disponível em: <www.arcomuralla.com>. Acesso 
em: maio 2021.   
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Curriculares de 2017, disponibilizado na página oficial do curso57. A indicação 

das Fichas de Disciplinas ou Ficha de Componente Curricular foi organizada 

em um bloco sequencial (Anexo – Ementário), da página 72 ao final do PPP, 

trazendo o nome do componente curricular; a unidade acadêmica ofertante; a 

sigla do departamento; a carga horária; o objetivo geral; os objetivos 

específicos; uma pequena descrição da Ementa; o programa de conteúdos; 

seguida da indicação da Bibliografia Básica e da Bibliografia Complementar. 

Desse modo, utilizamos as referências bibliográficas das seguintes disciplinas: 

Língua Espanhola I; Língua Espanhola II; Língua Espanhola III; Língua 

Espanhola IV; PROINTER I: Civilização e cultura em Língua Espanhola; 

Fonética e Fonologia da Língua Espanhola; PROINTER II: Civilização e cultura 

em Língua Espanhola; PROINTER III: Difusão da Língua Espanhola; 

PROINTER IV: Difusão da Língua Espanhola; Literatura Hispano-americana: 

conquista e colônia; Literatura espanhola: siglo de oro; Literatura Espanhola: 

modernismo e vanguardas; Literatura Hispano-americana: romantismo e 

modernismo; Literatura Espanhola Contemporânea; Morfologia da Língua 

Espanhola; Sintaxe da Língua Espanhola; Competências escritas em Língua 

Espanhola; Competências orais em Língua Espanhola; Literatura Hispano-

americana: vanguardas e contemporaneidade; Metodologia de Ensino de 

Língua Espanhola I; Metodologia de Ensino de Língua Espanhola II; 

Metodologia de Ensino de Língua Espanhola III; Língua Espanhola: Estudos 

em tradução; Estudos da Significação em Língua Espanhola; Variação e 

Mudança na Língua Espanhola; Estudos Contrastivos; Estágio Supervisionado 

de Língua Espanhola I; Estágio Supervisionado de Língua Espanhola II; 

Estágio Supervisionado de Língua Espanhola III; Estágio Supervisionado de 

Língua Espanhola IV; Seminário Institucional da Licenciatura; Trabalho de 

Conclusão de Curso I; Trabalho de Conclusão de Curso II.  

Identificamos trezentas e quinze (315) referências bibliográficas, sendo 

uma (1) referência de Portugal; uma (1) dos Estados Unidos; uma (1) da 

França; seis (6) do México; seis (6) da Argentina; centro e trinta e uma (131) do 

                                                           
57

 Disponível em: <http://www.portal.ileel.ufu.br/unidades/curso/curso-de-graduacao-em-letras-espanhol-e-
literaturas-de-lingua-espanhola>. Acesso em: 2019-2020 e maio 2021.  
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Brasil; cento e sessenta e quatro (164) da Espanha; cinco (5) não informadas, 

conforme apresentação: 

 

GRÁFICO X: Referências bibliográficas por país: ementa UFU  

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados nas referências bibliográficas, conforme 

indicado nas ementas do curso, foram: 

 

QUADRO VI: Autores mais citados nas ementas do curso 

AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

VIÚDEZ CASTRO, Francisca; BALLESTEROS DIAS; Pilar, DIEZ RODERO; Ignacio, 
FRANCOS SARDINERO, Carmen. 

8 2,5% 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Asociación de Academias de la Lengua Española. 6 2,5% 

PIZARRO, A. (Org.).  4 1,9% 

AVELAR, I.  4 1,3% 

MORENO, Concha; FERNANDEZ, Gretel Eres. 4 1,3% 

BRASIL. 4 1,3% 

QUESADA MARCO, S. 4 1,3% 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo. 4 1,3% 

MATTE BON, Francisco. 4 1,3% 

MOITA LOPES, L. P.  4 1,3% 

QUILIS, Antônio. 3 1,0% 

TESO MARTÍN, E. 3 1,0% 

SANCHEZ LOBATO, J.; SANTOS GARGALLO, I.  3 1,0% 

DÍAZ- PLAJA,G.; MAZZEI, A. 3 1,0% 

JACOBI, Claudia; MELONE, Enrique; MENON, Lorena. 3 1,0% 

GARCÍA FERNÁNDEZ; L. 3 1,0% 

CASSANY, D.  3 1,0% 

ORLANDI, E. P.  3 1,0% 

SOLE, I.  3 1,0% 

PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B.; RODRÍGUEZ CÁCERES, M. 3 1,0% 

VALVERDE, J. M.  3 1,0% 

BORDÓN T.  3 1,0% 

MORENO FERNÁNDEZ, F.  3 1,0% 

SERRA Martínez, E. 2 0,6% 

ROMERO, J. L.  2 0,6% 

VAQUERO DE RAMÍREZ, Maria T. 2 0,6% 

AQUINO, J. G.  2 0,6% 

SÁNCHEZ, A.  2 0,6% 

KLEIMAN, A. 2 0,6% 

Espanha Brasil México Argentina
Não

informado
Estados
Unidos

França Portugal Total

Série1 52,1% 41,6% 1,9% 1,9% 1,6% 0,3% 0,3% 0,3% 100,0%

Série2 164 131 6 6 5 1 1 1 315
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GUTIÉRREZ ARAUS, M. L. 2 0,6% 

LEFFA, V. J.  2 0,6% 

REYES, G.; BENA, E.; URIOS, E. 2 0,6% 

MASIP, V.  2 0,6% 

SANCHEZ LOBATO, J.; SANTOS GARGALLO, I. (Org.).  2 0,6% 

BROWN, G. G. 2 0,6% 

SANZ Villanueva, S.  2 0,6% 

MENTON, S.  2 0,6% 

BOSQUE, I.; DEMONTE, V. (Org.).  2 0,6% 

ALONSO, E.; CASTRILLEJO, V. A.; ORTA, A.  2 0,6% 

VALLS, E.  2 0,6% 

COLL, C; EDWARDS, D.  2 0,6% 

REYES, G.  2 0,6% 

DANTE P. D.; SOLEDAD SILVESTRE, M. 2 0,6% 

RICHARDS, J. C.  2 0,6% 

MÜLLER, T. M. P.; COELHO, W. N. B. (Org.). 2 0,6% 

GILIGAYA, S. 2 0,6% 

OLIVEIRA, I. (Org.). 2 0,6% 

SANCHEZ LOBATO, J; SANTOS GARGALLO, I. 2 0,6% 

BELLON ALONSO, V; RONCERO DONA, E. 2 0,6% 

SANTOS GARGALLO, I.  2 0,6% 

FANJUL, A. P.; GONZÁLEZ, N. M. (Org.).  2 0,6% 

SEDYCIAS, J. (Org.).  2 0,6% 

FERREIRA, D. V. 2 0,6% 

SIERRA, T. V.  2 0,6% 

FUENTES, C.  2 0,6% 

TARDIF, M.  2 0,6% 

ALVAR, C.; MAINER, J.C.  2 0,6% 

UAH, Señas. 2 0,6% 

RAJAGOPALAN, Kanavillil.  2 0,6% 

HADLEY, G.  2 0,6% 

HURTADO ALBIR, A.  2 0,6% 

GARCÍA LÓPEZ, J.  2 0,6% 

ZABALA, A. 2 0,6% 

*Demais autores, com uma (1) citação cada, somam (150). 150 47,0% 

TOTAL 315 100% 

Fonte: autor. 

 

As obras mais citadas nas referências bibliográficas, conforme indicado 

nas ementas do curso, foram:  

 

QUADRO VII: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

América Latina: palavra, literatura e cultura. 6 1,9% 

Breve historia de Ia literatura española. 5 1,6% 

Gramática comunicativa del español. 5 1,6% 

Manual de Ia nueva gramática de Ia lengua española. 4 1,3% 

Imágenes de América Latina: material de prácticas. 4 1,3% 

O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. 4 1,3% 

Gramática descriptiva de Ia lengua española. 4 1,3% 

Gramática contrastiva de español para brasileños. 4 1,3% 

América Latina: as cidades e as idéias. 3 1,0% 

Nueva gramática de Ia lengua española: manual. 3 1,0% 

Princípios de fonología y fonética españolas. 3 1,0% 

El tiempo en la gramática. 3 1,0% 

O condor voa: literatura e cultura latino-americanas. 3 1,0% 

Espanhol e português: estudos comparados. 3 1,0% 

Oficina de lingüística aplicada: a natureza social e educacional dos processos de 
ensino/aprendizagem de línguas. 

3 1,0% 

Las épocas de Ia literatura española. 3 1,0% 

Relações raciais e educação: novos desafios. 3 1,0% 

Estrategias de lectura. 3 1,0% 

Vademécum para Ia formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE). 

3 1,0% 
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Saberes docentes e formação profissional.  2 0,6% 

O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 2 0,6% 

Alegorias da derrota: a ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na América Latina. 2 0,6% 

Argentin@: manual de civilización. 2 0,6% 

Planejamento de metas e objetivos em programas de idiomas. 2 0,6% 

Diccionario para la enseñanza de la lengua espanhola. 2 0,6% 

Lingüística aplicada a Ia enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera. 2 0,6% 

Ensino da compreensão oral em aulas de idiomas. 2 0,6% 

Nuevo español en marcha A1 + A2. 2 0,6% 

España, ayer y hoy: apuntes de lengua y civilización españolas. 2 0,6% 

Os procedimentos educacionais: aprendizagem, ensino e avaliação. 2 0,6% 

A prática educativa: como ensinar?  2 0,6% 

Por uma lingüística crítica: linguagem, identidade e questão crítica. 2 0,6% 

Español instrumental. 2 0,6% 

Leer en español: ejercicios de comprensión lectora. 2 0,6% 

Gramática didáctica del español. 2 0,6% 

Medio ambiente y sociedad: elementos de explicación sociológica. 2 0,6% 

Gramática en contexto. 2 0,6% 

Nuevo español en marcha 3. 2 0,6% 

Gramática histórica portuguesa e espanhola: um estudo sintético e contrastivo. 2 0,6% 

O espanhol e a afrolatinidade: senderos de Ia diáspora negra. Dissertação (Mestrado em 
língua e cultura). 

2 0,6% 

Historia de Ia literatura española a través de Ia crítica y de los textos. 2 0,6% 

O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa. 2 0,6% 

Historia de Ia literatura española. 2 0,6% 

Pesquisa de ação em sala de aula. 2 0,6% 

Vademécum para Ia formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2)/ lengua extranjera (LE). 

2 0,6% 

Política lingüística na América Latina. 2 0,6% 

Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 2 0,6% 

Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 2 0,6% 

Vademécum para Ia formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2) / lengua extranjera (LE). 

2 0,6% 

Soy profesor/a: aprender a enseñar. 2 0,6% 

La nueva novela histórica de América Latina 1979-1992. 2 0,6% 

Introducción a Ia literatura española contemporánea a través del comentário de textos. 2 0,6% 

*Demais obras, com uma (1) citação cada, somam (180). 180 57,6% 

Total 315 100% 

Fonte: autor. 

 

As editoras ou instituições que mais publicaram, conforme indicado nas 

ementas do curso, foram: 

 

QUADRO VIII: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

Arcolibros 30 9,5% 

SGEL 24 7,6% 

Edelsa 24 7,6% 

Parábola 19 6,0% 

Ariel 13 4,1% 

Mercado das Letras 9 2,9% 

Edinumen 9 2,9% 

Artmed 8 2,5% 

Pontes 7 2,2% 

UFMG 7 2,2% 

Espasa Calpe 6 1,9% 

SBS 6 1,9% 

SM 6 1,9% 

UNICAMP 6 1,9% 

Não informado 6 1,9% 

FCE 5 1,6% 

Cátedra 5 1,6% 
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Cortez 5 1,6% 

Espasa 5 1,6% 

Gredos 4 1,3% 

Vozes 4 1,3% 

Diário Oficial da União – Legislação. 4 1,3% 

Ciordia 3 1,0% 

Sociedad General Española de Librería 3 1,0% 

DP&A 3 1,0% 

UFRJ 3 1,0% 

Vicens Vives 3 1,0% 

Guadarrama 3 1,0% 

Difusión 2 0,6% 

Santillana 2 0,6% 

Ática 2 0,6% 

Educat 2 0,6% 

Summus 2 0,6% 

EDUSP 2 0,6% 

Martins Fontes 2 0,6% 

EPU 2 0,6% 

Centro Virtual Cervantes 2 0,6% 

Espasa Libros 2 0,6% 

Síntesis 2 0,6% 

Graó 2 0,6% 

Thomson 2 0,6% 

IBX 2 0,6% 

Alianza Editorial 2 0,6% 

Instituto de Letras (UFBA) 2 0,6% 

Mercado de Letras 2 0,6% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (51). 51 16,50% 

TOTAL 315 100% 

Fonte: autor. 
 

O curso contempla, em seu percurso curricular, várias disciplinas de 

caráter teórico-prático. Acreditamos que os diferentes elementos culturais, 

como parte do processo de formação, podem ser desenvolvidos por todas as 

disciplinas, em especial PROINTER I: Civilização e cultura em Língua 

Espanhola; PROINTER II: Civilização e cultura em Língua Espanhola, como 

propõem as ementas e os programas: 

 

Ementa - PROINTER I: Civilização e cultura em Língua Espanhola 
Articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. Conhecimento de 
aspectos históricos, geográficos, sociais, políticos e culturais da 
civilização em língua espanhola. Reflexão sobre as relações entre a 
civilização e cultura em língua espanhola e a história e cultura 
indígena e afro-brasileira. Reflexão sobre os direitos humanos e 
diversidade (Ementário, PPP, p. 74).  
Programa: Ampliar os conhecimentos lingüísticos e culturais 
vinculados à história da civilização em língua espanhola; Propiciar 
instrumentos de reflexão para favorecer os processos de 
aprendizagem da civilização e da cultura em língua espanhola; 
Refletir acerca da importância da história e do multiculturalismo no 
ensino de língua espanhola; Refletir sobre as contribuições do povo 
negro e indígena nas áreas social, econômica e política pertinente à 
História do Brasil, integrado ao Ensino da Língua Espanhola. Refletir 
sobre os direitos humanos e diversidade étnico-racial, de gênero, 
sexual, religiosa, de faixa geracional no Brasil e no Mundo, integrado 
ao Ensino de Língua Espanhola (Ementário, PPP, p. 74). 
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EMENTA - PROINTER II: Civilização e cultura em Língua 
Espanhola 
Articulação do ensino, da pesquisa e da extensão. Desenvolvimento 
de atividades voltadas para o conhecimento de aspectos históricos, 
geográficos, sociais, políticos e culturais da civilização em língua 
espanhola. Integração a valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente. Proposta de intervenção em ambientes escolares e não 
escolares, aplicada ao ensino e conhecimento da civilização e de 
aspectos culturais característicos em língua espanhola. 
Programa: Ampliar os conhecimentos lingüísticos e culturais 
vinculados à história da civilização em língua espanhola; Propiciar 
instrumentos de reflexão para favorecer os processos de 
aprendizagem da civilização e da Cultura em língua espanhola; 
Propor atividades para o ensino de língua espanhola com ênfase no 
multiculturalismo; Refletir sobre os valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, integrado ao Ensino da Língua Espanhola 
(Ementário, PPP, p. 74). 

 

Quanto aos dados, observamos que 52,1% das obras indicadas nas 

Ementas foram publicadas na Espanha. Os autores VIÚDEZ CASTRO, 

Francisca; BALLESTEROS DIAS, Pilar; DIEZ RODERO, Ignacio; FRANCOS 

SARDINERO, Carmen, foram os mais citados, com 2,5% como referência. A 

Editora Arcolibros58 foi a mais citada, com 9,5% das obras. Os autores e a 

editora são espanhóis. No entanto, identificamos que a obra América Latina: 

palavra, literatura e cultura, publicada pela Editora da UNICAMP (Brasil), da 

chilena Ana Irene Pizarro, mais citada (1,9% das referências), não converteu a 

autora em mais citada devido às diferentes formas de citação utilizadas nas 

Ementas: como PIZARRO, A. (Coord.) ou PIZARRO, A. (Org.). 

 

8.3 Curso de Letras Espanhol e Respectivas Literaturas da UFJF 

 

Os dados do curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Respectivas 

Literaturas da UFJF foram extraídos das Ementas referentes às disciplinas do 

percurso curricular, indicadas no Ementário da Matriz Curricular de 2020, entre 

as páginas 92 e 107, disponibilizado na página oficial do curso59. A indicação 

das disciplinas, bem como da(s) proposta(s) e dos conteúdos a serem 

                                                           
58

 Editora dedicada ao mundo educativo e à pedagogia. Disponível em: <www.arcomuralla.com>. Acesso 
em: maio 2021.   
59

 Disponível em: <https://www2.ufjf.br/faclet/graduacao/>. Acesso em: 2019-2020 e maio 2021.  
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abordados, foi organizada, de forma sequencial, com as seguintes 

informações: Código da disciplina; Departamento; Carga horária; Créditos 

equivalentes; Pré-requisito; Pequena descrição da Ementa e os objetivos da 

disciplina; Programa com indicação dos conteúdos a serem abordados; 

Informações sobre a Bibliografia Básica e a Bibliografia Complementar. Assim, 

utilizamos as referências bibliográficas das seguintes disciplinas: Espanhol I; 

Espanhol II; Espanhol III; Espanhol IV; Espanhol V; Espanhol VI; Estudos 

Linguísticos do Espanhol: gramática; Estudos Literários de Expressão 

Espanhola; Literatura Espanhola I; Literatura Espanhola II; Literatura Hispano-

Americana I; Literatura Hispano-Americana II; Produção escrita em Espanhol: 

gêneros acadêmicos; Ensino de línguas estrangeiras para fins específicos; 

Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira; 

Metodologia do Ensino de Língua Estrangeira; Novas tecnologias no ensino de 

Línguas Estrangeiras; Oficina de Línguas Estrangeiras: estudos comparados; 

Oficina de Línguas Estrangeiras: gêneros textuais no ensino de E/LE; Oficina 

de Línguas Estrangeiras: literatura latino-americana; Oficina de Línguas 

Estrangeiras: Literaturas Indígenas nas Américas; Oficina de Línguas 

Estrangeiras: prática de conversação em Espanhol; Estágio supervisionado I; 

Estágio supervisionado II; Reflexões sobre a atuação no espaço escolar I - 

Ensino de Língua Estrangeira. 

Identificamos duzentas e dezenove (219) referências bibliográficas, das 

quais uma (1) referência do Peru e uma (1) do Canadá; duas (2) referências do 

Chile; duas (2) da Venezuela; cinco (5) do Reino Unido; cinco (5) do México; 

sete (7) da Argentina; doze (12) dos Estados Unidos; vinte e nove (29) 

referências não informadas; setenta (70) da Espanha; oitenta e cinco (85) do 

Brasil, conforme indicado a seguir: 
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GRÁFICO XI: Referências bibliográficas por país: ementa UFJF 

 

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados nas referências bibliográficas, conforme 

indicado nas ementas do curso, foram:  

 

QUADRO IX: Autores mais citados nas ementas do curso 

AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

GONZÁLEZ HERMOSO, A. 12 5,5% 

MILANI, Esther Maria.  4 1,8% 

VIÚDEZ, Francisca Castro et al.  4 1,8% 

ALZUETA DE BARTABURU, María Eulalia.  4 1,8% 

SARMIENTO, Ramón; SÁNCHEZ, Aquilino. 4 1,8% 

FANJÚL, Pablo (org.). 4 1,8% 

ANTUNES, Irandé.  3 1,4% 

Não apresentada 3 1,4% 

GARCÍA-BADEL, Regino.  2 0,9% 

BRUNEL, Pierre.  2 0,9% 

BRAGA, D. B.  2 0,9% 

MARÍN, Juan María; REY HAZAS, Antonio.  2 0,9% 

Real Academia Española. Asociación de Academias de la Lengua Española. 2 0,9% 

CABRALES, José Manuel; HERNÁNDEZ Guillermo. 2 0,9% 

BARROSO GIL, Asunción et alli.  2 0,9% 

CANAL, Maria Fernanda (dirección editorial) et alli.  2 0,9% 

ANDRADE, Marcel C.  2 0,9% 

CHRISTOPH, Delius et alli (Org.).  2 0,9% 

LEÓN-PORTILLA, Miguel.  2 0,9% 

Diccionario SALAMANCA de la lengua española.  2 0,9% 

ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón.  2 0,9% 

SERRANI, Silvana. 2 0,9% 

PIZARRO, Ana (Org.).  2 0,9% 

FLORIT, Eugenio (org.). 2 0,9% 

ÁVILA, Francisco de.  2 0,9% 

GARCÍA LÓPEZ, José. 2 0,9% 

GARCÍA MADRAZO, Pilar; MORAGÓN GORDÓN, Carmen.  2 0,9% 

WESTON, Anthony.  2 0,9% 

*Demais obras, com uma (1) citação cada, somam (141). 141 64,7% 

TOTAL 219 100% 

Fonte: autor. 

 

As obras mais citadas como referências bibliográficas, conforme 

indicado nas ementas do curso, foram: 

Brasil Espanha
Não

informad
o

Estados
Unidos

Argentina México
United

Kingdom
Venezuela Chile Canadá Peru

Total
Geral

Série1 38,8% 32,0% 13,2% 5,5% 3,2% 2,3% 2,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 100,0%

Série2 85 70 29 12 7 5 5 2 2 1 1 219
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS POR PAÍS 
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QUADRO X: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Historia de la literatura hispanoamericana.  5 2,3% 

Gramática de español lengua extranjera: normas, recursos para la comunicación.  4 1,8% 

Gramática básica del Español. 4 1,8% 

Conjugar es fácil en español - de España y de América.  4 1,8% 

Gramática y práctica de español para brasileños.  4 1,8% 

Español en acción: gramática condensada, verbos: listas y modelos, vocabulario 
temático. 

4 1,8% 

Nuevo Español en Marcha: curso de español como lengua extranjera. 4 1,8% 

Español lengua extranjera – curso práctico niveles 1, 2 y 3. 4 1,8% 

Gramática de Espanhol para brasileiros. 4 1,8% 

Não apresentada. 3 1,4% 

Introduction to Spanish Poetry: a dual-language book. 2 0,9% 

Nueva gramática de la lengua española – MANUAL.  2 0,9% 

Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1. 2 0,9% 

Tesoros de la poesía en lengua castellana. 2 0,9% 

Classic Spanish stories and plays: the great works of Spanish literature for intermediate 
students. 

2 0,9% 

Antología de la literatura española hasta el siglo XIX.  2 0,9% 

Las claves de la argumentación.  2 0,9% 

Gramática Española Avanzada. Teoría y Práctica.  2 0,9% 

Cómo reconocer estilos: de la prehistoria a los ismos del s. XX y grandes escuelas de la 
pintura occidental.  

2 0,9% 

Lengua española y Literatura: 2º BUP. 2 0,9% 

Diccionario SALAMANCA de la lengua española.  2 0,9% 

Atlas de literatura universal.  2 0,9% 

Historia de la filosofía: desde la antigüedad hasta nuestros días. 2 0,9% 

Dicionário de mitos literários.  2 0,9% 

Historia de la literatura española.  2 0,9% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (149). 149 68,4% 

TOTAL 219 100% 

Fonte: autor. 

 

As editoras ou instituições que mais publicaram, conforme as referências 

bibliográficas do curso, foram: 

 

QUADRO XI: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

Parábola Editorial 14 6,4% 

Edelsa 14 6,4% 

SGEL 13 5,9% 

Mercado das Letras 8 3,7% 

Cambridge University Press 6 2,7% 

Ariel 5 2,3% 

Não informado 5 2,3% 

Saraiva Editora 4 1,8% 

Pontes 4 1,8% 

Lucerna 4 1,8% 

Moderna 4 1,8% 

Hispania Editora 4 1,8% 

ABH 3 1,4% 

Não apresentada 3 1,4% 

Gredos 3 1,4% 

UNICAMP 3 1,4% 

Editorial Diana 2 0,9% 

Santillana 2 0,9% 

Losada 2 0,9% 
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Clara Luz 2 0,9% 

Editora UFMG 2 0,9% 

CUP 2 0,9% 

Espasa 2 0,9% 

Dover Publications 2 0,9% 

*Não se aplica (Dissertação ou Tese). 2 0,9% 

Ed. Del Prado 2 0,9% 

SmELE 2 0,9% 

Ed. José Olympio 2 0,9% 

Editoria Univesitaria Ramón Areces 2 0,9% 

Ed. Jover 2 0,9% 

ELE 2 0,9% 

Ed. McGraw-Hill 2 0,9% 

Fondo de Cultura Económica 2 0,9% 

Ed. Parramón 2 0,9% 

Ministerio Educación y Ciencia 2 0,9% 

Ed. SL 2 0,9% 

OUP 2 0,9% 

Ed. Vicens-Vives 2 0,9% 

Blackwell 2 0,9% 

Edelvives 2 0,9% 

Editora da UFSC 2 0,9% 

UFMG 2 0,9% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (70). 70 32,3% 

TOTAL 219 100% 

Fonte: autor. 

 

O curso dispõe, em seu percurso curricular, de várias disciplinas que 

desenvolvem a práxis entre teoria-prática. No tocante à abordagem de 

diferentes elementos culturais como parte do processo de formação, 

acreditamos que todos os componentes possam desenvolver tal temática. Em 

especial, destacamos as disciplinas Oficina de Línguas Estrangeiras: literatura 

latino-americana e Oficina de Línguas Estrangeiras: literaturas indígenas nas 

Américas, tal como propõem as ementas e os programas:  

 
Ementa – Oficina de Línguas Estrangeiras: literatura latino-
americana 
Problemas da literatura latino-americana em diálogo com as práticas 
em sala de aula: literaturas heterogêneas, literaturas menores e 
minorizadas, antiliteratura, poesia e música. 
Programa: 1. Textos teóricos dos principais problemas da literatura 
latino-americana; 2. Literatura e campo literário; 3. Plurilinguismo e 
literatura; 4. Leitura e análise de textos literários; 5. Tradições e 
rupturas da música latino-americana (Ementário, PPP, 2020, p. 160-
161). 
 
Ementa – Oficina de Línguas Estrangeiras: literaturas indígenas 
nas Américas 
Discussão teórica-prática sobre os conteúdos transversais de 
Literaturas Indígenas na Universidade e nas escolas. Leituras, 
debates, aproximações das textualidades e seus mundos. Espaço 
decolonial para vivências, experiências e produção de saberes 
literários e sua relação com o ensino e a aprendizagem. 
Programa: 1. Práticas de leitura crítica sobre a série literária 
indígena; 2. As textualidades e suas singularidades; 3. Debates sobre 
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literaturas indígenas e ensino; 4. Práticas de performance e tradução 
(Ementário, PPP, 2020, p. 160-161). 

 

Os dados nos mostram que 38,8% das obras indicadas como 

referências nas Ementas foram publicadas no Brasil. No entanto, o autor 

GONZÁLEZ HERMOSO, A. foi o mais citado (5,5% das referências) com 

diferentes obras e é de nacionalidade espanhola. Contudo, a obra mais citada, 

Historia de la literatura hispanoamericana (2,3% das publicações), foi escrita 

com o mesmo título, porém, por autores diferentes: ANDERSON IMBERT, 

Enrique, citado uma (1) vez; FRANCO, Jean, citado duas (2) vezes; 

GONZALEZ ECHEVARRIA, Roberto & PUPO-WALKER, Enrique, citados uma 

(1) vez; OVIEDO, José Miguel, citado uma (1) vez. Ademais, ressaltamos que 

todas essas publicações são espanholas, publicadas por editoras do mesmo 

país. Com relação às editoras que mais publicaram – Parábola Editorial 

(brasileira) e Edelsa (espanhola) –, elas empatam com 6,4% das publicações. 

 

8.4 Curso de Letras Português-Espanhol da UFV 

 

Os dados do curso de Letras Português-Espanhol da UFV foram 

extraídos das Ementas referentes às disciplinas do percurso curricular, 

indicadas no Catálogo de Graduação de 2019, disponibilizado na página oficial 

da Pró-Reitoria de Ensino60. As Disciplinas e/ou Programa Analítico de 

Disciplina foram organizadas por período, trazendo o código e o nome do 

componente curricular; o departamento do curso; a carga horária semestral; a 

carga horária semanal em sala de aula; a carga horária semanal em outros 

ambientes; a carga horária semanal de dedicação do estudante à disciplina; os 

objetivos: uma pequena descrição da Ementa; o programa de conteúdos; as 

informações relacionadas a pré e co-requisitos; informações quanto à oferta da 

disciplina, se obrigatória ou optativa e o período; uma descrição quanto ao 

conteúdo a ser abordado, acompanhada de uma tabela indicativa de 

distribuição relacionada ao tipo de atividade e carga horária: (T) - Teórica; (P) - 

Prática; (ED) - Estudo Dirigido; (Pj) - Projeto; Total - (To); o planejamento 

                                                           
60

 Disponível em: 
<http://www.catalogo.ufv.br/interno.php?ano=2021&curso=LTR&compl=LPE&campus=vicosa&periodo=1&
complemento=LPE>. Acesso em: 2019-2020 e maio 2021.   
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pedagógico; em seguida, a indicação da Bibliografia Básica e a Bibliografia 

Complementar. Assim, utilizamos as referências bibliográficas das seguintes 

disciplinas: Fundamentos de Língua Espanhola; Língua Espanhola I; Língua 

Espanhola II; Língua Espanhola III; Língua Espanhola IV; Espanhola V; Língua 

Espanhola VI; Literatura Hispano-Americana I; Literatura Hispano-Americana II; 

Literatura Hispano-Americana III; Literatura Espanhola I; Literatura Espanhola 

II; Literatura Espanhola III; Literatura Contemporânea Espanhola; Leitura e 

Produção de Textos em Língua Espanhola; Fundamentos de Língua 

Espanhola; Conversação em Língua Espanhola; Estágio Supervisionado de 

Língua Espanhola I; Estágio Supervisionado de Língua Espanhola II.  

Identificamos duzentas e trinta e seis (236) referências bibliográficas, 

das quais uma (1) referência do Peru; uma (1) do Uruguai; uma (1) não 

identificada; três (3) referências do México; oito (8) da Argentina; trinta e quatro 

(34) do Brasil; cento e oitenta e oito (188) da Espanha, conforme apresentação: 

 

GRÁFICO XII: Referências bibliográficas por país: ementas UFV 

 

Fonte: autor. 
 

Os autores mais citados como referências bibliográficas, conforme 

indicado nas ementas do curso, foram:  

 

QUADRO XII: Autores mais citados nas ementas do curso 

AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  15 6,4% 

MATTE BON, Francisco.  14 6,0% 

RICO, F.  8 3,4% 

FANJUL, A. (Org).  6 2,5% 

Espanha Brasil Argentina México Não informado Uruguai Peru Total Geral

Série1 79,7% 14,4% 3,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 100%

Série2 188 34 8 3 1 1 1 236
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BRASIL.  6 2,5% 

GÓMEZ TORREGO, L.  5 2,1% 

RAYA, R. A. et al.  5 2,1% 

MORENO, F.  5 2,1% 

QUILIS, A.  4 1,7% 

BOSQUE, I.; DEMONTE, V.  4 1,7% 

ALONSO, D.  4 1,7% 

SÁNCHEZ, J. L.; SANTOS, I. G. (Org.).  4 1,7% 

MORENO, C., FERNÁNDEZ, G. E.  4 1,7% 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.  4 1,7% 

ONETTI, Juan Carlos.  3 1,3% 

BARROS, Cristiano; COSTA, Elzimar; GALVÃO, Janaína (Org.).  3 1,3% 

PÉREZ GALDÓS, B.  3 1,3% 

CORTÁZAR, Julio.  3 1,3% 

BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta.  3 1,3% 

VAQUERO DE RAMÍREZ, M.  2 0,8% 

GARCIA LÓPEZ, J.  2 0,8% 

MORENO,C.; FERNÁNDEZ, G. E.  2 0,8% 

GÓMEZ LUQUE, J. M.  2 0,8% 

RAJAGOPLAN, Kanavillil.  2 0,8% 

BARROS, C. S.; COSTA, E. G. M. (Org.).  2 0,8% 

BORGES, Jorge Luis.  2 0,8% 

HERNÁNDEZ, José.  2 0,8% 

FUENTES, Carlos.  2 0,8% 

ALEGRÍA, Ciro.  2 0,8% 

BOSQUE, I.  2 0,8% 

ALVAR, Manuel. 2 0,8% 

VOLPI, Jorge.  2 0,8% 

VALE INCLÁN, R. M del.  2 0,8% 

MAIA GONZÁLEZ, Neide.  2 0,8% 

CALSAMIGLIA, H. B. 2 0,8% 

BELLINI, Giusepe.  2 0,8% 

VALLE INCLÁN, Ramón Maria del.  2 0,8% 

BOLAÑO, Roberto.  2 0,8% 

CELA, Camilo José.  2 0,8% 

MORENO, C.; FERNÁNDEZ, G. E.  2 0,8% 

GONZÁLEZ, A. H.; ROMERO, C. D.  2 0,8% 

MORENO, F; GONZÁLEZ, N. 2 0,8% 

*Demais autores com uma (1) citação cada, somam (87).  87 37,8% 

TOTAL 236 100% 

Fonte: autor. 

 

As obras mais citadas como referências bibliográficas do curso, 

conforme indicação:  

 

QUADRO XIII: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Diccionario de la Real Academia Española.  11 4,7% 

Gramática comunicativa del español. 9 3,8% 

Gramática y Práctica del español para brasileños. 6 2,5% 

Gramática Contrastiva del español para brasileños.  6 2,5% 

Gramática descriptiva de la lengua española.  5 2,1% 

Diccionario esencial.  5 2,1% 

Gramática básica del estudiante de español.  5 2,1% 

Gramática comunicativa del español.  5 2,1% 

Gramática didáctica del español. 4 1,7% 

Historia de la literatura española.  4 1,7% 

Métrica española.  4 1,7% 

Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE).  

4 1,7% 

Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo - REDES.  3 1,3% 

Nueva historia de la literatura hispanoamericana.  3 1,3% 

Poesía española.  3 1,3% 

Cuentos completos.  3 1,3% 
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Dez anos da “Lei do Espanhol” (2005-2015). 3 1,3% 

Antología de la poesía hispanoamericana.  3 1,3% 

Diccionario panhispánico de dudas.  2 0,8% 

Manual de dialectología hispánica: el español de América.  2 0,8% 

Obras completas.  2 0,8% 

Poesía completa.  2 0,8% 

Mentiras contagiosas.  2 0,8% 

Curso de Puesta a Punto en español. Escriba, hable, entienda...argumente.  2 0,8% 

O livro didático de Espanhol na escola brasileira.  2 0,8% 

Portugués brasileño y español: lenguas inversamente asimétricas. In: CELADA, María 
Teresa y Neide Maia GONZÁLEZ (coord. dossier). “Gestos trazan distinciones entre la 
lengua española y el portugués brasileño”. 

2 0,8% 

Espanhol: Ensino Médio. 2 0,8% 

Las cosas del decir.  2 0,8% 

Por uma linguística crítica. Linguagem, identidade e a questão ética.  2 0,8% 

Gramática contrastiva del español para brasileños. 2 0,8% 

Gramática de la lengua española.  2 0,8% 

Se hace camino al andar: reflexões em torno do ensino de espanhol na escola.  2 0,8% 

*Demais obras com uma (1) citação cada, somam (122).   122 52,3% 

TOTAL 236 100% 

Fonte: autor. 

 

Das editoras ou instituições que mais publicaram, conforme indicação: 

 

QUADRO XIV: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

Cátedra 28 11,9% 

Espasa-Calpe 27 11,4% 

Edelsa 17 7,2% 

SGEL 14 5,9% 

Arcolibros 13 5,5% 

Crítica 10 4,2% 

Ariel 8 3,4% 

SM 8 3,4% 

Gredos 6 2,5% 

Moderna 6 2,5% 

MEC. Secretaria de Educação Básica 6 2,5% 

Castalia 5 2,1% 

Alfaguara 5 2,1% 

Difusión 5 2,1% 

Alba 4 1,7% 

Seix Barral 4 1,7% 

Vicens Vives 4 1,7% 

Anagrama 4 1,7% 

Punto de lectura 3 1,3% 

Pontes 3 1,3% 

Alianza 3 1,3% 

Viva Voz/FALE/UFMG 3 1,3% 

Parábola 2 0,8% 

Letras hispánicas 2 0,8% 

R. A. E 2 0,8% 

Emecé Editores 2 0,8% 

Páginas de Espuma 2 0,8% 

Faculdade de Letras da UFMG 2 0,8% 

Planeta 2 0,8% 

Destino 2 0,8% 

SIGNOS ELE 2 0,8% 

Hiperión 2 0,8% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (30) 30 13,3% 

TOTAL 236 100% 

Fonte: autor. 

 



155 
 

O curso disponibiliza em seu percurso curricular várias disciplinas 

teórico-práticas, relacionando-as aos departamentos de Letras e Educação. 

Acreditamos que os diferentes elementos culturais como parte do processo de 

formação possam ser desenvolvidos por todas as disciplinas, em especial 

língua e literatura, como indicado nas propostas de Língua Espanhola II, 

Língua Espanhola III e Literatura Hispano-Americana II: 

 

Ementa - Língua Espanhola II 
Gêneros discursivos II. Conteúdos nocio-funcionais II. Conteúdos 
gramaticais II. Países do mundo hispânico e Brasil.  
Programa: Pesquisar, reconhecer e produzir diferentes gêneros 
discursivos, principalmente autobiografia, relato de viagem e 
apresentação oral. Desenvolver as habilidades linguísticas em nível 
inicial-intermediário. Discutir as relações entre os países de Língua 
Espanhola e o Brasil e suas implicações para o ensino de Espanhol, 
a partir de conhecimentos como a diversidade linguística e cultural e 
questões geográficas e históricas (Ementário online, disponível: 
www.ufv.br).   
  
Ementa - Língua Espanhola III 
Gêneros discursivos III. Conteúdos nocio-funcionais III. Conteúdos 
gramaticais III. Imigração, línguas e identidades. 
Programa: Pesquisar, reconhecer e produzir diferentes gêneros 
discursivos, principalmente notícia, microconto e chat. Desenvolver as 
habilidades linguísticas do Espanhol em nível intermediário. Discutir a 
relação entre imigração, línguas e identidades e suas implicações 
para o ensino da Língua Espanhola (Ementário online, disponível: 
www.ufv.br). 
 
Ementa - Literatura Hispano-Americana II 
Apresentar um panorama de algumas das tendências fundamentais 
da produção literária hispano-americana no período posterior à 
independência até o chamado boom literário hispano-americano. 
Programa: Continuar o processo de apresentação do corpus/arquivo 
da literatura hispano-americana. Promover a aproximação à leitura 
literária ressaltando sua especificidade. Apresentar debates culturais 
específicos do período pós-colonial. Abordar alguns dos 
movimentos/momentos chave da expressão literária do continente 
entre finais do século XIX até a década de 50 do século XX 
(Ementário online, disponível: www.ufv.br). 

 

No que se refere aos dados das Ementas do curso, observamos que 

79,9% das referências foram publicadas na Espanha. A instituição espanhola 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA aparece como autora mais citada, com 6,4% 

das referências. A obra mais citada, Diccionario de la Real Academia Española, 

aparece com 4,7% das referências. E a editora espanhola Cátedra aparece 

com 11,9% das obras publicadas.  
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8.5 Curso de Letras Espanhol da Unimontes 

 

Os dados do curso de licenciatura em Letras Espanhol da Unimontes 

foram extraídos das Ementas referentes às disciplinas do percurso curricular, 

indicadas no Ementário incluso no PPP, aprovado em 2015, disponibilizado por 

correio eletrônico no dia 9 de junho de 2021. As disciplinas que compõem a 

Estrutura Curricular foram organizadas por período, entre as páginas 37 e 64, 

apresentando o nome do componente curricular; o departamento do curso; a 

carga horária semestral; uma pequena descrição da Ementa; indicação da 

Bibliografia Básica e a Bibliografia Complementar. Assim, utilizamos as 

referências bibliográficas das seguintes disciplinas: Fundamentos de Língua 

Espanhola; Língua Espanhola I; Língua Espanhola II; Língua Espanhola III; 

Língua Espanhola IV; Língua Espanhola V; Língua Espanhola VI; Língua 

Espanhola VII; Língua Espanhola VIII; Práticas de Formação-Articulação; 

Morfologia do Espanhol; Fonética do Espanhol; Panorama das Literaturas 

Hispânicas; Gramática Histórica da Língua Espanhola; Literatura Hispano-

americana: das origens ao século XVIII; Literatura Espanhola: século de ouro I 

e II; Literatura hispano-americana: século XIX; Estágio Supervisionado; 

Linguística Aplicada ao ensino de Língua Espanhola; Literatura Hispano-

americana: século XX; Literatura Espanhola: século XX. 

Dessa forma, identificamos duzentas e vinte e cinco (225) referências 

bibliográficas, das quais uma (1) referência do Chile; uma (1) do México; duas 

(2) referências de Portugal; cinco (5) da Argentina; seis (6) não informadas; 

cinquenta e quatro (54) do Brasil; cento e cinquenta e seis (156) da Espanha, 

conforme indicado:  
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GRÁFICO XIII: Referências bibliográficas por país: ementas Unimontes 

 

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados como referências bibliográficas, conforme 

indicado pelas ementas do curso, foram:  

 

QUADRO XV: Autores mais citados nas ementas do curso 

AUTORES MAIS CITADOS Quant % 

PERIS, Ernesto M.; SANS Neus.  12 5,3% 

HERMOSO, González Alfredo.  9 4,0% 

RICO, Francisco.  7 3,1% 

CASTRO, Francisca. 5 2,2% 

PIZARRO, Ana (org.).  5 2,2% 

BARALO, Marta. 5 2,2% 

MADRIGAL, Luís Iñigo.  4 1,8% 

BORGES, Jorge Luis.  4 1,8% 

ANÔNIMO 3 1,3% 

BON, Francisco Matte.  3 1,3% 

GARCIA LORCA, Federico.  3 1,3% 

QUESADA, Marco.  3 1,3% 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. de.  3 1,3% 

ALVAR, Carlos.  3 1,3% 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.  3 1,3% 

REY & HAVAS & MARIN.  3 1,3% 

BRASIL – MEC.  3 1,3% 

SARMIENTO, Ramon.  3 1,3% 

HERNÁNDEZ, Guillermo.  3 1,3% 

PÉREZ, Sánchez Aquilino. 2 0,9% 

ENCINAR, Angeles.  2 0,9% 

QUILIS, Antonio.  2 0,9% 

GOIC, Cedomil (org.).  2 0,9% 

MIGUEL & SANTOS.  2 0,9% 

SILES; SÁNCHEZ.  2 0,9% 

ALONSO, Encina.  2 0,9% 

RICHARDS, Jack C; LOKEDHART, Charles.  2 0,9% 

IGLESIAS, Isabel; PRIETO, Maria.  2 0,9% 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón.  2 0,9% 

JIMÉNEZ, Juan Ramón.  2 0,9% 

MORENO, Concha; TUTS.  2 0,9% 

JOSEF, Bella.  2 0,9% 

CERROLAZA, Marílde; Oscar.  2 0,9% 

LAPESA, Rafael.  2 0,9% 

COSTA, Sole Jesús María.  2 0,9% 

LÁZARO, Fernando; TÚSON, Vicente.  2 0,9% 

Espanha Brasil
Não

informado
Argentina Portugal México Chile Total

Série1 69,3% 24,0% 2,7% 2,2% 0,9% 0,4% 0,4% 100%

Série2 156 54 6 5 2 1 1 225
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DELIBES, Miguel.  2 0,9% 

CELA, Camilo José.  2 0,9% 

DUARTE, Cristina.  2 0,9% 

MÁRQUEZ, Gabriel García.  2 0,9% 

BENET, Juan.  2 0,9% 

MEDINA LÓPEZ, Javier.  2 0,9% 

HERNÁNDEZ, Guillermo; ROLLAN, Clara.   2 0,9% 

*Demais autores com uma (1) citação cada, somam (93). 93     41,5% 

TOTAL 225 100% 

Fonte: autor. 

 

Das obras mais citadas como referências bibliográficas do curso, 

destacamos:  

 

QUADRO XVI: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Conjugar es fácil.   7 3,1% 

Palavra, literatura e cultura.  5 2,2% 

Historia y crítica de la literatura española. 4 1,8% 

Gente 1 Libro de Trabajo.  4 1,8% 

Gente 1 Libro del Alumno.  4 1,8% 

Hablemos en español: módulo I.  3 1,3% 

Breve historia de la literatura española.  3 1,3% 

Historia y crítica de la literatura española.  3 1,3% 

Curso de civilización española.  3 1,3% 

Gramática Comunicativa del Español.  3 1,3% 

Manual de corrección gramatical y de estilo: español normativo, nivel superior. 3 1,3% 

Historia y crítica de la literatura hispano-americana.  2 0,9% 

Volverás a Región 2 0,9% 

Mazurca para dos muertos 2 0,9% 

El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.  2 0,9% 

Cinco Horas con Mario.  2 0,9% 

EL LAZARILLO DE TORMES.  2 0,9% 

Literatura Española 2.  2 0,9% 

Español lengua extranjera – Curso Práctico: Nivel 2.  2 0,9% 

O professor de língua estrangeira em formação.  2 0,9% 

Antología de la Literatura Española. 2 0,9% 

Historia de la Lengua Española.  2 0,9% 

A vida na escola e a escola na vida.  2 0,9% 

Curso de perfeccionamiento.   2 0,9% 

Preparación  certificado inicial español lengua extranjera.  2 0,9% 

Lengua Castellana y Literatura.  2 0,9% 

Uso intermedio.  2 0,9% 

Como ser professor/a y querer seguir siéndolo? 2 0,9% 

Muerte en Valencia. 2 0,9% 

Cómo trabajar con libros de texto.  2 0,9% 

Diccionario  Básico de Lengua Española.  2 0,9% 

Historia da literatura hispano-americana.  2 0,9% 

Uso interactivo del vocabulário.  2 0,9% 

Gente 3 Libro de Trabajo.  2 0,9% 

Gente 3 Libro del Alumno.  2 0,9% 

Historia de la Lengua Española 1, Español medieval.  2 0,9% 

Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas. 2 0,9% 

*Demais obras, com uma (1) citação cada, somam (131). 131    58,1% 

TOTAL 225 100% 

Fonte: autor. 

 

Com relação às editoras ou instituições que mais publicaram, 

destacamos:  
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QUADRO XVII: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES Quant. % 

Edelsa 37 16,4% 

SGEL 25 11,1% 

Difusión 16 7,1% 

Cátedra 10 4,4% 

Não informado 9 4,0% 

Crítica 9 4,0% 

Espasa 7 3,1% 

Arco 7 3,1% 

Gredos 6 2,7% 

Alianza 6 2,7% 

Memorial 5 2,2% 

Vozes 5 2,2% 

Edinumem 4 1,8% 

Pontes 3 1,3% 

SM 3 1,3% 

Cambridge University Press 3 1,3% 

Anaya 3 1,3% 

Globo 3 1,3% 

Papirus 2 0,9% 

Librería El Ateneo  2 0,9% 

Sagra Luzzato 2 0,9% 

Difel 2 0,9% 

ME 2 0,9% 

ESGEL 2 0,9% 

Record 2 0,9% 

Arcos 2 0,9% 

F. Alves 2 0,9% 

Secretaria de Educação Média e Tecnologia. 2 0,9% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, 
somam (44). 

44   19,7% 

TOTAL 225 100% 

Fonte: autor. 

 

Podemos perceber que o curso elenca em seu percurso curricular várias 

disciplinas teórico-práticas que visam abordar diferentes elementos culturais 

como parte do processo de formação, dentre as quais destacamos: Panorama 

das Literaturas Hispânicas; Literatura Hispano-americana: século XIX; 

Literatura Hispano-americana: século XX, como propõem as ementas: 

 

Ementa - Panorama das Literaturas Hispânicas 
As culturas hispano-americanas pré-colombianas e os seus textos 
posteriormente traduzidos para o espanhol (Popol Vuh, Chilam 
Balam). A literatura da Península Ibérica da idade média. Introdução 
geral aos vários períodos das literaturas hispano-americana e 
espanhola (Ementário, PPP, p. 50-51).  
 
Ementa - Literatura Hispano-americana: século XIX 
Análise de textos da literatura hispano-americana do período, com 
ênfase no processo de independência política das colônias e nas 
principais características do romantismo e do realismo hispano-
americano (Ementário, PPP, p. 60). 
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Ementa - Literatura Hispano-americana: século XX 
Os conceitos “modernismo” e “vanguarda” e a influência de autores 
hispano-americanos sobre a literatura espanhola. Análise do 
processo de “modernização” da hispano-américa em suas 
contradições político-econômicas presentes nos textos literários 
(Ementário, PPP, p. 64). 

 

Com relação aos dados, observamos que 69,3% das referências 

indicadas nas Ementas são publicadas na Espanha. Os autores espanhóis 

PERIS, Ernesto M.; SANS, Neus foram os mais citados (5,3%, das 

referências), inclusive com a publicação de títulos diferentes. A Editora Edelsa, 

de nacionalidade espanhola, foi a mais citada (16,4% das publicações). Não 

obstante, a obra Conjugar es fácil, mais citada, do autor espanhol HERMOSO, 

González Alfredo, aparece com 3,1% das referências indicadas.  

 

8.6 Curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol da UFTM 

 

Os dados do curso de Licenciatura em Letras Português-Espanhol da 

UFTM foram extraídos das Ementas referentes às disciplinas do percurso 

curricular, indicadas no Ementário da Matriz Curricular de 2018, referente ao 

segundo semestre, disponibilizado na página oficial do curso61. A indicação das 

disciplinas, bem como da(s) proposta(s) e dos conteúdos a serem abordados 

durante o percurso, foi organizada em um mesmo arquivo em PDF, com uma 

pequena descrição da Ementa, seguida da indicação da Bibliografia Básica e 

da Bibliografia Complementar. Nesse sentido, utilizamos as referências 

bibliográficas das seguintes disciplinas: Língua Espanhola I; Língua Espanhola 

II; Língua Espanhola III; Língua Espanhola IV; Língua Espanhola V; Língua 

Espanhola VI; Língua Espanhola VII; Literatura em Língua Espanhola I; 

Literatura em Língua Espanhola II; Literatura em Língua Espanhola III; 

Literatura em Língua Espanhola IV; Literatura em Língua Espanhola V; 

Planejamento e Orientação de Práticas de Ensino em Língua Espanhola I; 

Planejamento e Orientação de Práticas de Ensino em Língua Espanhola II; 

Planejamento e Orientação de Práticas de Ensino em Língua Espanhola III; 

                                                           
61

 Disponível em: <http://www.uftm.edu.br/letras-portugues-e-espanhol>. Acesso em: 2019-2020 e maio 
2021.  
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Planejamento e Orientação do Estágio Supervisionado em Língua Espanhola I; 

Planejamento e Orientação do Estágio Supervisionado em Língua Espanhola II. 

Assim, identificamos cento e vinte e uma (121) referências bibliográficas, 

das quais duas (2) referências são da Argentina; três (3) do México; cinquenta 

e cinco (55) do Brasil; sessenta e uma (61) da Espanha, conforme indicado. 

 

GRÁFICO XIV: Referências bibliográficas por país: ementas UFTM  

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados como referências bibliográficas, conforme 

indicado pelas ementas, foram:   

 

QUADRO XVIII: Autores mais citados nas ementas do curso 
AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

BRASIL. (LEGISLAÇÃO).  8 6,6% 

BOSQUE MUÑOZ, I.; DEMONTE BARRETO, V. (dir.).  6 5,0% 

SEÑAS. 4 3,3% 

FANJUL, A (org.). 2 1,7% 

PERIS y BAULENAS, Ernesto y Neus. 2 1,7% 

FANJUL, A. et al.  2 1,7% 

ALMEIDA FILHO, J. C. P.  2 1,7% 

GÓMEZ TORREGO, L.  2 1,7% 

MATTE BON, Francisco.  2 1,7% 

BRIZ, A. 2 1,7% 

RICHARDS, J. R.  2 1,7% 

CASTRO, Américo.  2 1,7% 

DUARTE, C. A.  2 1,7% 

EMBAJADA DE ESPAÑA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.  2 1,7% 

*Demais autores, com uma (1) citação cada, somam (81).  81 66,4% 

TOTAL 121 100% 

Fonte: autor. 

 

Das obras mais citadas como referências bibliográficas do curso, 

destacamos: 

Espanha Brasil México Argentina Total

Série1 50,4% 45,5% 2,5% 1,7% 100%

Série2 61 55 3 2 121
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QUADRO XIX: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños. 4 3,3% 

El español coloquial en la clase de E/LE: un recorrido a través de los textos.  3 2,5% 

Gramática comunicativa del español. 3 2,5% 

Gramática descriptiva de la lengua española: Las construcciones sintácticas 
fundamentales-Relaciones temporales, aspectuales y modales.  

3 2,5% 

Neologismos, extranjerismos y desambiguadores en español. 2 1,7% 

Parâmetros curriculares nacionais. 3º. e 4º. ciclos do Ensino Fundamental: língua 
estrangeira. 

2 1,7% 

Obras Completas.  2 1,7% 

Conjugar es fácil. Español de España y de América. 2 1,7% 

Diferencias de usos gramaticales entre español/portugués.  2 1,7% 

Didática de línguas estrangeiras.  2 1,7% 

O Ensino de Línguas Estrangeiras.  2 1,7% 

Gramática descriptiva de la lengua española: Entre la oración y el discurso-Morfología. 2 1,7% 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens, Código e 
Tecnologia: Conhecimento Específico - Espanhol.  

2 1,7% 

Uso de la gramática española: intermedio. 2 1,7% 

Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. 2 1,7% 

Gramática y práctica de español para brasileños.  2 1,7% 

Linguística aplicada e contemporaneidade.  2 1,7% 

Gramática didáctica del español. 2 1,7% 

*Demais obras, com uma (1) citação cada, somam (80).  80 65,4% 

TOTAL 121 100% 

Fonte: autor. 

 

As editoras ou instituições que mais publicaram, conforme indicação 

abaixo. 

 

QUADRO XX: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 
ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant.  % 

Edelsa 16 13,1% 

Pontes 8 6,6% 

Santillana 6 5,0% 

Cátedra 6 5,0% 

Espasa Calpe 6 5,0% 

MEC - Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 6 5,0% 

SGEL 5 4,1% 

Parábola 4 3,3% 

Alinza Editorial 4 3,3% 

Martins Fontes 4 3,3% 

ArcoLibros 3 2,5% 

Edinumen 3 2,5% 

Difusión 3 2,5% 

Mercado das Letras 3 2,5% 

Editora de Brasília 2 1,7% 

SBS 2 1,7% 

Mestas 2 1,7% 

Ediciones SM 2 1,7% 

Moderna 2 1,7% 

Perspectiva 2 1,7% 

Iluminuras 2 1,7% 

MEC - Secretaria de Educação Fundamental. 2 1,7% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (28).  28  22,7% 

TOTAL 121 100% 

Fonte: autor. 

 



163 
 

O curso possui várias disciplinas teórico-práticas entre a formação de 

línguas e literaturas – portuguesa, brasileira, espanhola e hispano-americana. 

Acreditamos que diferentes elementos culturais podem ser desenvolvidos nas 

disciplinas como parte do processo de formação, em especial língua e 

literatura, como indicado em Língua Espanhola I; Literatura Espanhola; 

Literatura Hispano-Americana: 

 

Ementa - Língua Espanhola I 
Estudo da Língua Espanhola a partir da pluralidade e da diversidade 
linguístico-cultural em suas diferentes variedades. Introdução ao 
estudo do funcionamento linguístico-discursivo de variados gêneros 
em espanhol, com ênfase em textos da esfera cotidiana. 
Compreensão e produção de textos nas modalidades oral, escrita e 
textos multimodais, privilegiando uma abordagem crítico-reflexiva, 
sócio-histórica e intercultural (Ementário, PPP, p. 1-2).   
  
Ementa - Literatura Espanhola 
Formação da Espanha. Reconquista da Península Ibérica. A épica e 
o Cantar de Mio Cid. As cantigas de Santa Maria. Prosa medieval. A 
presença do drama em Celestina. Picaresca e Lazarillo de Tormes. 
As novelas de cavalaria. O conceito de paródia no Quixote. O teatro e 
a poesia seiscentista. O romance espanhol. A poesia e o teatro 
vanguardista (Ementário, PPP, p. 30-31).   
 
Ementa - Literatura Hispano-Americana 
Cristóvão Colombo e a invenção da América. Os discursos coloniais 
de conquista e colonização do Novo Mundo. A visão do Popol Vuh. 
As gravuras sobre o Novo Mundo. A poesia e a prosa de Sor Juana 
Inés de la Cruz. Civilização e barbárie em Facundo. O modernismo e 
a vanguarda hispano-americana. O romance e o conto hispano-
americanos (Ementário, PPP, p. 37-38). 

 

Quanto aos dados das Ementas do curso, observamos que 51,1% das 

referências foram publicadas na Espanha. Os dispositivos legais educacionais 

do Brasil, ou seja, as leis, aparecem como mais citados (6,6% das referências). 

Porém, trata-se de diferentes dispositivos, indicados em uma única categoria, 

para facilitar a análise. Entretanto, a obra mais citada foi o Diccionario para la 

enseñanza de la lengua española para brasileños, com 3,3% das referências. A 

editora espanhola Edelsa aparece com 13,1% das obras publicadas.  

 

8.7 Curso de Letras Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola da Unifal 

 

Os dados do curso de Letras Espanhol e Literaturas da Língua 

Espanhola da Unifal foram extraídos das Ementas das disciplinas do percurso 
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curricular indicadas no PPP, entre as páginas 55 e 87, com vigência a partir de 

2019, disponibilizados na página oficial do curso62. As disciplinas da 

Organização Curricular e suas referências bibliográficas foram organizadas 

trazendo título e/ou nome do componente curricular; Ementa com pequena 

descrição do objetivo geral e específicos da disciplina; indicação da Bibliografia 

Básica e da Bibliografia Complementar. Dessa forma, utilizamos as referências 

bibliográficas das seguintes disciplinas: Espanhol I; Habilidades Integradas – 

Espanhol I; Espanhol II; Habilidades Integradas – Espanhol II; Espanhol III; 

Habilidades Integradas – Espanhol III; Espanhol IV; Espanhol V; Espanhol VI; 

Elementos de Sociolinguística em Língua Espanhola; Literaturas da Espanha: 

Idade Média e Renascimento; Literaturas da Espanha: séculos de ouro; 

Literaturas da Espanha: século XIX à atualidade; Literatura hispano-americana: 

a poética da conquista e a época colonial; Literatura hispano-americana: 

formação das literaturas nacionais às vanguardas; Literatura hispano-

americana: do século XX à atualidade; Metodologia de Ensino de Língua 

Espanhola; Metodologia de Ensino de Literaturas Estrangeiras; Linguística 

Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras; Estágio Supervisionado em 

Espanhol I; Estágio Supervisionado em Espanhol II. 

Assim, identificamos trezentas e cinquenta e cinco (355) referências 

bibliográficas, das quais uma (1) referência da França; uma (1) do Uruguai; 

duas (2) referências dos Estados Unidos; duas (2) da Argentina; duas (2) de 

Portugal; três (3) do México; sete (7) não informadas; cento e trinta e duas 

(132) do Brasil; duzentas e cinco (205) da Espanha, conforme indicado a 

seguir:  

 

 

                                                           
62

 Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/cursos/?sitecurso=15&cursoid=2277983>. 
Acesso em: 2019-2020 e maio 2021.   
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GRÁFICO XV: Referências bibliográficas por país: ementas Unifal  

Fonte: autor. 

 

Os autores mais citados como referências bibliográficas, conforme 

indicado pelas ementas do curso, foram:   

 

QUADRO XXI: Autores mais citados nas ementas do curso 

AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta.  10 2,8% 

GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo.  9 2,5% 

FANJUL, A.  9 2,5% 

BRASIL.  8 2,3% 

MATTE BON, Francisco.  8 2,3% 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo.  8 2,3% 

MORENO, Concha.  6 1,7% 

ERES FERNÁNDEZ, Gretel M.; MORENO, Concha. 6 1,7% 

ALONSO RAYA, Rosario et al.  6 1,7% 

QUILIS, A.  5 1,4% 

OVIEDO, José Miguel.  4 1,1% 

OLIVEIRA, Katia Aparecida da Silva.  4 1,1% 

VALBUENA PRAT, Ángel.  4 1,1% 

ALARCOS LLORACH, E. 3 0,8% 

BELLINI, Giuseppe.  3 0,8% 

RODRÍGUEZ CACHO, Lina.  3 0,8% 

ANDERSON IMBERT, Enrique.  3 0,8% 

BLANCO AGUINAGA, Carlos; RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio; ZAVALA, Iris M.  3 0,8% 

ANÓNIMO. 3 0,8% 

ALARCOS LLORACH, E.  3 0,8% 

SEÑAS. 3 0,8% 

MASIP, Vicente.  3 0,8% 

LE GOFF, Jacques.  3 0,8% 

DE MARCO, V.  2 0,6% 

RIQUER, Martín de. 2 0,6% 

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B.; RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros.  2 0,6% 

GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho.  2 0,6% 

MILLER, Carolyn R. 2 0,6% 

SILVA, Kleber Aparecido da; DANIEL, Fátima de Gênova; KANEKO-MARQUES, Sandra 
Mari; Salomão, Ana Cristina Biondo. (Orgs.).  

2 0,6% 

ALMEIDA FILHO, José Carlos P. de.  2 0,6% 

VEGA, Lope de.  2 0,6% 

REYES, G. 2 0,6% 

BRUNO, F. C.; MENDOZA, M. A.  2 0,6% 

RYNGAERT, Jean-Pierre.  2 0,6% 

CANAVAGGIO, Jean (org.).  2 0,6% 

MONGELLI, Lênia Márcia.  2 0,6% 

Espanha Brasil
Não

informado.
México Portugal Argentina

Estados
Unidos

Uruguai França TOTAL

Série1 57,7% 37,2% 2,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 100%

Série2 205 132 7 3 2 2 2 1 1 355
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GONZÁLEZ, Mario M. 2 0,6% 

DUBY, Georges.  2 0,6% 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio.  2 0,6% 

PAZ, Octavio.  2 0,6% 

CARRILHO, Carlos H.  2 0,6% 

ALARCÃO, I.  2 0,6% 

MAINER, José-Carlos.  2 0,6% 

RIO, Ángel del. 2 0,6% 

MASIP VICIANO, V.  2 0,6% 

FERNÁNDEZ DÍAZ, R. 2 0,6% 

CASTRO, Américo.  2 0,6% 

FONTANELLA de WEINBERG, M. B.  2 0,6% 

AUB, Max.  2 0,6% 

BRISOLARA, L. B.; ISRAEL SEMINO, M. J.  2 0,6% 

LEFFA, V.J. (Org.).  2 0,6% 

GARCÍA LORCA, F.  2 0,6% 

GARCÍA, Serafina.  2 0,6% 

VIEIRA-ABRAHÃO, M.H. 2 0,6% 

*Demais autores com uma (1) citação cada, somam (176).   176 48,9% 

Total 355 100% 

Fonte: autor. 

 

As obras mais citadas nas referências bibliográficas do curso estão 

destacadas na tabela abaixo: 

 

Quadro XXII: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Gramática Descriptiva de la Lengua Española.  10 2,8% 

Gramática comunicativa del español: de la idea a la lengua.  8 2,3% 

Gramática didáctica del español.  6 1,7% 

Gramática básica del estudiante de español. 6 1,7% 

Gramática contrastiva del español para brasileños. 6 1,7% 

Gramática de la lengua española.  6 1,7% 

Gramática y práctica de español para brasileños. 5 1,4% 

Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental.  4 1,1% 

Conjugar es fácil. 4 1,1% 

Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. 4 1,1% 

Nueva historia de la literatura hispanoamericana.  3 0,8% 

Diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños.  3 0,8% 

Prácticas de fonética española para hablantes de portugués: nivel: inicial-intermedio. 3 0,8% 

Tratado de Fonología y fonética españolas.  3 0,8% 

Gramática y práctica de español para brasileños.  3 0,8% 

Historia de la literatura española: desde los orígenes hasta 1700.  2 0,6% 

O espelho enterrado. Trad. Mauro Gama. 2 0,6% 

Las fórmulas de tratamiento en el español actual. 2 0,6% 

A Formação de Professores de Línguas: Novos Olhares. 2 0,6% 

Principios de fonología y fonética españolas.  2 0,6% 

A Guerra Civil Espanhola.  2 0,6% 

Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana.  2 0,6% 

Gramática contrastiva del español para brasileño.  2 0,6% 

Manual de literatura castellana.  2 0,6% 

A prática de ensino e o estágio supervisionado como foco de pesquisa na formação 
do professor de LE. 

2 0,6% 

Planejamento na sala de aula.  2 0,6% 

Gramática contrastiva del español para brasileños.  2 0,6% 

Gênero textual, agência e tecnologia.  2 0,6% 

Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 2 0,6% 

Historia de la literatura hispanoamericana.  2 0,6% 

Construcciones temporales.  2 0,6% 

Las expresiones causales y finales. 2 0,6% 

Gramática didáctica del español. 2 0,6% 

Literatura hispanoamericana: antología e introducción histórica. 2 0,6% 

Cómo escribir bien en español: manual de redacción.  2 0,6% 

El pensamiento de Cervantes.  2 0,6% 
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De la Andalucía islámica a la de hoy.  2 0,6% 

Planejamento na sala de aula. 2 0,6% 

El español a través de los tiempos.  2 0,6% 

Fonética, entonación y ortografía.  2 0,6% 

Hacia el español.  2 0,6% 

Professores reflexivos em uma escola reflexiva.  2 0,6% 

¿Cómo pronunciar el español? La enseñanza de la fonética y la fonología para 
brasileños: Ejercicios prácticos.  

2 0,6% 

Historia de la literatura española. V El siglo XIX.  2 0,6% 

Historia de la literatura española e hispanoamericana.  2 0,6% 

*Demais obras com uma (1) citação cada, somam (221). 221 61,4% 

Total 355 100% 

Fonte: autor. 

 

As editoras ou instituições que mais publicaram seguem destacadas 

abaixo: 

 

QUADRO XXIII: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

Edelsa 30 8,5% 

Arco Libros 19 5,4% 

Cátedra 14 3,9% 

SGEL 13 3,7% 

Alianza 12 3,4% 

Perspectiva 11 3,1% 

Castalia 11 3,1% 

Moderna 9 2,5% 

Espasa 9 2,5% 

MEC/Secretaria de Educação Básica 8 2,3% 

Pontes 8 2,3% 

Ediciones SM 8 2,3% 

Gredos 8 2,3% 

Parábola 7 2,0% 

Difusión 7 2,0% 

Mercado das Letras 5 1,4% 

Ariel 5 1,4% 

WMF Martins Fontes 4 1,1% 

Cosac Naify 4 1,1% 

Ateliê 4 1,1% 

La Salle 4 1,1% 

Martins Fontes 4 1,1% 

Siglo XXI 3 0,8% 

Rocco 3 0,8% 

Editorial Crítica 3 0,8% 

Educat 3 0,8% 

Editorial Edaf 3 0,8% 

Vozes 3 0,8% 

Juventud 3 0,8% 

Plaza y Janés 3 0,8% 

Espasa Calpe 3 0,8% 

Fondo de Cultura Económica 3 0,8% 

Nova Fronteira 2 0,6% 

UFMG 2 0,6% 

Revista do GELNE 2 0,6% 

Editorial Cervantes 2 0,6% 

Cortez Editora 2 0,6% 

Biblioteca Nueva 2 0,6% 

Disal 2 0,6% 

Anthropos 2 0,6% 

Saraiva 2 0,6% 

Editorial Labor 2 0,6% 

Ediciones Rialp 2 0,6% 
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Editorial Mapfre 2 0,6% 

Não informado. 2 0,6% 

Editorial Noguer 2 0,6% 

Paz e terra 2 0,6% 

EDUSP 2 0,6% 

Planeta 2 0,6% 

Companhia das Letras 2 0,6% 

Ediciones B 2 0,6% 

Akal 2 0,6% 

SBS 2 0,6% 

John Wiley & Sons 2 0,6% 

UNESP 2 0,6% 

Zahar 2 0,6% 

Contexturas 2 0,6% 

*Demais Editoras ou Instituições com uma (1) publicação cada, somam (71). 71 19,4% 

Total 355 100% 

Fonte: autor. 

 

O curso elenca em seu percurso curricular várias disciplinas teórico-

práticas, ofertadas entre línguas, literaturas e componentes da educação. 

Acreditamos que os diferentes elementos culturais possam ser desenvolvidos 

por todas as disciplinas, como parte do processo de formação, especialmente 

em Língua Espanhola IV; Elementos de Sociolinguística em Língua Espanhola; 

Literaturas da Espanha: séculos de ouro; Literatura hispano-americana: a 

poética da conquista e a época colonial, como indicado nas propostas: 

 

Ementa - Língua Espanhola IV 
Desenvolvimento da capacidade argumentativa e da escrita de textos 
argumentativos breves. Como expressar hipóteses, probabilidades e 
desejos em relação ao futuro. Tempos Pretéritos do Subjuntivo e 
Condicional. Desenvolvimento da capacidade de expressão em 
debates. Orações condicionais; orações causais e consecutivas. 
Abordagem dos registros culto e coloquial e de aspectos culturais do 
universo hispânico (Ementário, PPP, p. 64).   
  
Ementa - Elementos de Sociolinguística em Língua Espanhola 
Variação linguística em língua espanhola a partir da visão 
sociolinguística. Exploração de contextos de conflito linguístico, como 
as regiões bilíngues (bilinguismo e diglossia) e regiões de fronteira. 
Questões relacionadas à identidade e ao imaginário social da 
comunidade linguística. Diferença, em linhas gerais, entre o espanhol 
americano e o espanhol peninsular. Caracterização de algumas 
variedades do espanhol americano e do espanhol peninsular 
(Ementário, PPP, p. 66-67).   
 
Ementa - Literaturas da Espanha: séculos de ouro 
Literatura do fim do século XVI e século XVII - Séculos de ouro. 
Maneirismo e barroco na literatura. Os gêneros literários, principais 
obras e autores do período. Literatura e outras artes. Filosofia, 
política e religião na representação literária (Ementário, PPP, p. 70-
71).   
 
Ementa - Literatura hispano-americana: a poética da conquista e 
a época colonial 
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Manifestações culturais dos povos indígenas das sociedades pré-
colombianas e releituras contemporâneas. Origens e aspectos étnico-
raciais da formação da Literatura Hispano-americana: a poética da 
conquista. A literatura hispano-americana na época colonial e suas 
interseções na literatura contemporânea. Estudos de autores e obras 
representativas (Ementário, PPP, p. 73-74). 

 

Das Ementas analisadas, observamos que 57,6% das referências foram 

publicadas na Espanha. Da mesma forma, identificamos que a obra mais 

citada, Gramática Descriptiva de la Lengua Española, com 2,8%, pertence aos 

autores mais citados, com 2,8%: os espanhóis BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, 

Violeta. A editora espanhola Edelsa aparece com 13,1% das obras publicadas.  

 

8.8 Curso de Graduação em Letras Língua Espanhola e suas Literaturas 

da UFVJM 

 

Os dados do curso de Graduação em Letras Língua Espanhola e suas 

Literaturas da UFVJM foram extraídos das Ementas referentes às disciplinas 

do percurso curricular indicadas no PPP, entre as páginas 102 e 137, com 

vigência a partir de 2018, disponibilizado na página oficial do curso63. As 

Disciplinas e suas referências bibliográficas foram organizadas trazendo título 

e/ou nome do componente curricular; carga horária da disciplina; informações 

de Pré-requisito; Ementa com pequena descrição do objetivo geral e objetivos 

específicos da disciplina; indicação da Bibliografia Básica e da Bibliografia 

Complementar. Dessa forma, utilizamos as referências bibliográficas das 

seguintes disciplinas: Língua Espanhola I: Habilidades Integradas I; Língua 

Espanhola II: Habilidades Integradas II; Língua Espanhola III: Habilidades 

Integradas III; Língua Espanhola IV: Habilidades Integradas IV; Língua 

Espanhola V: Habilidades Integradas V; Língua Espanhola VI: Habilidades 

Integradas com correção de Dificuldades Fonéticas e Fonológicas do Espanhol; 

Língua Espanhola VII: Habilidades Integradas de Morfossintaxe; Língua 

Espanhola VIII: Produção Oral e Escrita; Literatura Hispânica I: Panorama das 

Literaturas Hispânicas; Literatura Hispânica II: Panorama do Clássico/Cânone 

nas Literaturas Hispânicas; Literatura Hispânica III: Literaturas Hispânicas, 

                                                           
63

 Disponível em: <https://portal.ufvjm.edu.br/a-universidade/cursos/let>. Acesso em: 2019-2020 e maio 
2021.   
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História e Memória; Literatura Hispânica IV: Literaturas Hispânicas de Minorias; 

Literatura Hispânica V: Literaturas Hispânicas e Outras Artes; Linguística 

Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola; Estudos Temáticos em Língua 

Espanhola; Estudos Temáticos em Literatura Hispânica. 

Dessa forma, identificamos cento e vinte e quatro (124) referências 

bibliográficas, das quais uma (1) referência do México; uma (1) do Peru; três 

(3) referências da Argentina; quatro (4) não informadas; trinta e oito (38) do 

Brasil; setenta e seis (76) da Espanha, conforme apresentação a seguir.  

 

GRÁFICO XVI: Referências bibliográficas por país: ementas UFVJM 

 

Fonte: autor. 

 

Dos autores mais citados nas referências bibliográficas do curso, 

destacamos:   

 

QUADRO XXIV: Autores mais citados nas ementas do curso 
AUTORES MAIS CITADOS Quant. % 

CARVALHO, J. P. de; ROMANOS, H. 4 3,2% 

FERNÁNDEZ DÍAZ, R.  3 2,4% 

MATTE BON, F.  3 2,4% 

ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón. 3 2,4% 

CASTRO, Francisca.  3 2,4% 

PIZARRO, A. (Org). 2 1,6% 

MASIP, Vicente. 2 1,6% 

CANAVAGGIO, J. 2 1,6% 

SÁNCHEZ LOBATO, J. et al.  2 1,6% 

ÁLVAREZ, M.  2 1,6% 

DURÃO, A. B. de A. B.; GONZÁLEZ, M. C.  2 1,6% 

CASTRO, F.  2 1,6% 

FANJUL, Adrián Pablo.  2 1,6% 

TORREGO, Leonardo Gómez.  2 1,6% 

*Demais autores com uma (1) citação cada, somam (90).   90  72,8% 

Total 124 100% 

Fonte: autor. 

Espanha Brasil
Não

informado
Argentina Chile Peru México Total

Série1 61,3% 30,6% 3,2% 2,4% 0,8% 0,8% 0,8% 100%

Série2 76 38 4 3 1 1 1 124
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Das obras mais citadas nas referências bibliográficas do curso, 

destacamos: 

  

QUADRO XXV: Obras mais citadas nas ementas do curso 

OBRAS MAIS CITADAS Quant. % 

Nuevo Expansión.  4 3,2% 

Uso de la gramática española: elemental.  3 2,4% 

Gramática didáctica del español.  3 2,4% 

América Latina: palavra, Literatura e Cultura.  3 2,4% 

Prácticas de fonética española para hablantes de portugués. Dificultades generales. 
Cuadernos de Prácticas de Español/LE. 

3 2,4% 

Gramática comunicativa del español. 3 2,4% 

Gramática de uso de español para extranjeros. Teoría y práctica. 3 2,4% 

Historia de la literatura española.  3 2,4% 

Español: curso de español para hablantes de portugués: español básico 1.  2 1,6% 

Gramática y práctica de español: con respuestas.  2 1,6% 

Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 
(L2)/lengua extranjera (LE).  

2 1,6% 

*Demais obras com uma (1) citação cada, somam (93).  93 75,2% 

Total 124 100% 

Fonte: autor. 

 

Das editoras e ou instituições que mais publicaram, destacamos 

conforme indicação: 

 

QUADRO XXVI: Editoras ou instituições que mais publicaram, conforme 

ementas do curso 

EDITORAS OU INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM Quant. % 

Edelsa 20 16,1% 

ArcoLibros 13 10,5% 

SGEL 6 4,8% 

UNICAMP 5 4,0% 

Ediciones SM 5 4,0% 

FTD 4 3,2% 

SM 4 3,2% 

Editora UFMG 4 3,2% 

Ariel 3 2,4% 

Parábola 3 2,4% 

Gredos 3 2,4% 

Cambridge University Press 2 1,6% 

Alianza Editorial 2 1,6% 

Edinumen 2 1,6% 

Santillana 2 1,6% 

Companhia das Letras 2 1,6% 

Ed. 34 2 1,6% 

Espasa 2 1,6% 

*Demais editoras ou instituições com uma (1) publicação cada somam (40).  40 32,6% 

TOTAL 124 100% 

Fonte: autor. 

 

O curso elenca em seu percurso curricular várias disciplinas teórico-

práticas, ofertadas entre línguas, literaturas e componentes da educção. 
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Acreditamos que diferentes elementos culturais como parte do processo de 

formação possam ser desenvolvidos por todas as disciplinas, em especial 

Língua Espanhola I: habilidades integradas I; Literatura hispânica I: panorama 

das literaturas hispânicas; Literatura hispânica II: panorama do clássico/ 

cânone nas literaturas hispânicas; Literatura hispânica IV: literatura hispânica 

de minorias, como indicado nas propostas: 

 

Ementa – Língua Espanhola I: habilidades integradas I 
Introdução ao processo de aprendizagem e aquisição da língua 
espanhola para o desenvolvimento das quatro habilidades 
necessárias ao desempenho linguístico, comunicativo e funcional em 
nível básico 1. 
Objetivos da disciplina – Introduzir as habilidades e competências 
para a aprendizagem e aquisição da língua espanhola de forma a 
capacitar o discente a ser um usuário básico do idioma. Interpretar os 
fenômenos socioculturais, relacionando a língua espanhola com suas 
diferentes culturas e expressões (cinema, pintura, arquitetura, 
fotograia, música e performance) (Ementário, PPP, p. 102-103). 
   
Ementa – Literatura hispânica I: panorama das literaturas 
hispânicas 
Leitura das literaturas hispânicas a partir de uma viagem panorâmica, 
com abrangência cronológica, por meio da seleção de autores/as e 
gêneros literários diversificados, em poesia, prosa e drama, a partir 
de uma abordagem teórico-metodológica diversificada (histórico-
social, antropológica, culturalista, filosófica, artístico-cultural, entre 
outras).  
Objetivos da disciplina – Introduzir a literatura hispânica a partir de 
uma viagem panorâmica, por meio da seleção de autores/as e 
gêneros literários diversificados. Refetir sobre a cultura hispânica, 
buscando pontos de confluência com os estudos literários (Ementário, 
PPP, p. 108). 
 
Ementa – Literatura hispânica II: panorama do clássico/ cânone 
nas literaturas hispânicas 
Leitura das literaturas hispânicas a partir de uma abordagem teórico-
metodológica, cujo foco seja o diálogo do texto literário, de autores/as 
e gêneros literários diversificados, em poesia, prosa e drama, com 
outras expressões artísticas (cinema, artes plásticas, arquitetura, 
fotograia, música, performance etc.) do universo hispânico e suas 
interfaces ao redor do mundo. 
Objetvos da disciplina – Discutir o conceito de cânone aplicado à 
Literatura Hispânica e sua importância no ensino. Estudar e analisar 
textos considerados canônicos na Espanha e América Hispânica, sob 
os diversos enfoques críticos (Ementário, PPP, p. 108-109). 
 
Ementa – Literatura hispânica IV: literatura hispânica de minorias 
Estudo e refexão sobre o conceito de Literatura de Minorias por meio 
da análise de textos teóricos que abordam ou problematizam a 
temática específica e de textos literários hispânicos (de autores/as e 
gêneros literários diversificados, em poesia, prosa e drama) que 
sirvam como exemplos da mesma. 
Objetivos da disciplina – Estudar a questão da alteridade (gênero, 
subalternidade) sob a perspectiva dos estudos culturais e pós-
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coloniais. Discutir as diferentes formas de construção da 
subalternidade e suas implicações no constructo simbólico literário 
(Ementário, PPP, p. 110-111). 

 

Das Ementas analisadas, observamos que 61,4% das referências 

bibliográficas foram publicadas na Espanha. A editora com mais obras 

publicadas é a espanhola Edelsa (16,1%). Identificamos ainda que a obra mais 

citada, Nuevo Expansión, com 3,2%, pertence aos brasileiros CARVALHO, J. 

P. de; ROMANOS, H., que foram os autores mais citados (3,2%).  

 

8.9 Visão geral: o que dizem os dados dos cursos de Letras Espanhol 

 

Os elementos culturais que fazem parte do processo de formação inicial 

proposto pelos professores estão presentes nas ementas e, até mesmo, 

constam como parte da nomenclatura de alguns componentes curriculares: 

Arte; Arquitetura; Cinema; Cultura; Literatura; Música; Performace; Teatro etc.  

Quanto à variante do espanhol presente nos documentos analisados dos 

cursos de Licenciatura em Letras Espanhol das universidades públicas de 

Minas Gerais, os dados mostram que as referências bibliográficas mais 

utilizadas são de autores espanhóis: UFMG (47,9%); UFU (52,1%); UFJF 

(38,8%) autores brasileiros mais citados; UFV (79,7%); Unimontes (69,3%); 

UFTM (51%); Unifal (57,6); UFVJM (64,4%). Ou seja, sete (7) dos oito (8) 

cursos analisados utilizam mais referências de autores espanhóis, como segue: 

GRÁFICO XVII: Referências bibliográficas mais citadas por curso  

Fonte: autor. 
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Dos autores mais citados nos cursos por nacionalidade, verifica-se: 

UFMG - MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (4,2%); UFU - VIÚDEZ CASTRO, 

Francisca; BALLESTEROS DIAS; Pilar, DIEZ RODERO; Ignacio, FRANCOS 

SARDINERO, Carmen (2,5%); UFJF - GONZÁLEZ HERMOSO, A., (5,5%); 

UFV - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (6,4%); Unimontes - PERIS, Ernesto M.; 

SANS, Neus (5,3%); UFTM - Diccionario para la enseñanza de la lengua 

española para brasileños (3,3%); Unifal - BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, 

Violeta (2,8%); UFVJM - Nuevo Expansión (3,2%). Ou seja, em sete (7) dos 

oito (8) cursos analisados, os autores mais citados são espanhóis: 

 

GRÁFICO XVIII: Autores (por nacionalidade) mais citados por curso  

Fonte: autor.  

 

As editoras ou instituições que mais publicaram são espanholas: UFMG 

(5,4%); UFU (9,5%); UFJF (6,4), os dados apontaram um empate entre as 

editoras Parábola (brasileira) e Edelsa (espanhola); UFV (11,9%); Unimontes 

(16,4%); UFTM (13,1%); Unifal (8,5); UFVJM (16,1%), conforme indicação: 

 

GRÁFICO XIX: Editoras ou instituições que mais publicaram, por curso  
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Fonte: autor. 
 

No tocante a oferta de conteúdos de formação para a diversidade, em 

coformidade com a Resolução do CNE/CP n. 1/2004, que estabelece sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, identificamos que 

os cursos de Licenciatura em Letras Espanhol da UFMG, UFU, UFJF, UFV, 

Unimontes, UFTM e UFVJM abordam tal temática, a partir de suas disciplinas, 

de forma transversal. No entanto, o curso de Licenciatura em Letras da Unifal 

oferta em seu percurso formativo uma disciplina eletiva denominada Educação 

e Relações Étnico-Raciais, que visa abordar, especificamente, a temática em 

questão.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
LATINOAMÉRICA 

 
Soy, soy lo que dejaron 
Soy toda la sobra de lo que se robaron 
Un pueblo escondido en la cima 
Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima 

Soy una fábrica de humo 
Mano de obra campesina para tu consumo 
Frente de frío en el medio del verano 
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 

El sol que nace y el día que muere 
Con los mejores atardeceres 
Soy el desarrollo en carne viva 
Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 
Soy la fotografía de un desaparecido 
La sangre dentro de tus venas 
Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Una canasta con frijoles 
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles 
Soy lo que sostiene mi bandera 
La espina dorsal del planeta es mi cordillera 

Soy lo que me enseñó mi padre 
El que no quiere a su patria, no quiere a su madre 
Soy América Latina 
Un pueblo sin piernas, pero que camina, ¡oye! 

Tú no puedes comprar al viento 
Tú no puedes comprar al sol 
Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor  

Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 
Tú no puedes comprar mis dolores 

Tengo los lagos, tengo los ríos 
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío 
La nieve que maquilla mis montañas 
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña 

Un desierto embriagado con peyote 
Un trago de pulque para cantar con los coyotes 
Todo lo que necesito 
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito 

La altura que sofoca 
Soy las muelas de mi boca mascando coca 
El otoño con sus hojas desmalladas 
Los versos escritos bajo la noche estrellada 
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Una viña repleta de uvas 
Un cañaveral bajo el sol en Cuba 
Soy el mar Caribe que vigila las casitas 
Haciendo rituales de agua bendita 

El viento que peina mi cabello 
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello 
El jugo de mi lucha no es artificial 
Porque el abono de mi tierra es natural 

Tú no puedes comprar el viento 
Tú no puedes comprar el sol 
Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 

Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 
Tú no puedes comprar mis dolores 

Não se pode comprar o vento 
Não se pode comprar o sol 
Não se pode comprar a chuva 
Não se pode comprar o calor 

Não se pode comprar as nuvens 
Não se pode comprar as cores 
Não se pode comprar minha alegria 
Não se pode comprar minhas dores 

No puedes comprar el sol 
No puedes comprar la lluvia 
(Vamos caminando) 
(Vamos caminando) 
(Vamos dibujando el camino) 
No puedes comprar mi vida (vamos caminando) 
La tierra no se vende 

Trabajo bruto, pero con orgullo 
Aquí se comparte, lo mío es tuyo 
Este pueblo no se ahoga con marullos 
Y si se derrumba yo lo reconstruyo 

Tampoco pestañeo cuando te miro 
Para que te recuerde' de mi apellido 
La Operación Cóndor invadiendo mi nido 
Perdono, pero nunca olvido, ¡oye! 

Aquí se respira lucha 
(Vamos caminando) Yo canto porque se escucha 
(Vamos dibujando el camino) Oh, sí, sí, eso 
(Vamos caminando) Aquí estamos de pie 
¡Qué viva la América! 

No puedes comprar mi vida.  
(CALLE 13, Disco: Entre los que quieran, 2011). 
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Parto desses “Princípios latino-americanos” para dialogar com os 

Princípios Fundamentais determinados pelo artigo 4° da nossa Constituição 

Federal, em especial, o parágrafo único:  

 

A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de nações (BRASIL, 
Consituição Federal, 1988).  

 

Ao lado disso, também para dialogar com o Decreto n. 1.901, de 9 de 

maio de 1996, que promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção 

sobre a Estrutura Institucional do Mercosul (Protocolo de Ouro Preto), de 17 de 

dezembro de 1994, que ressalta na Seção VIII do artigo 46:  

 

Os idiomas oficiais do Mercosul são o espanhol e o português. A 
versão oficial dos documentos de trabalho será a do idioma do país 
sede de cada reunião (BRASIL, 1994. Grifo nosso).  
 
Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el 
portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la 
del idioma del país sede de cada reunión (Protocolo Adicional ao 
Tratado de Assunção - Protocolo de Ouro Preto – Versão em 
Espanhol. Grifo nosso)

64
.   

 

Nosso estudo objetivou analisar os Projetos Político-Pedagógicos, as 

Matrizes Curriculares e as Ementas dos cursos de Licenciatura em Letras 

Espanhol das universidades públicas (federal e estadual) de Minas Gerais, 

visando descrever a organização curricular dos cursos de formação inicial de 

professores. Ressaltamos que uma das dificuldades encontradas nesse 

procedimento compreende a falta de disponibilidade dos documentos oficiais 

nas páginas (sites) dos cursos e/ou das universidades, além de verificar 

situações como páginas desatualizadas e com vários “caminhos” (links) de 

navegação; projetos político-pedagógicos desatualizados e/ou não 

disponibilizados; ementas divergentes e/ou não indicadas em alguns projetos 

político-pedagógicos; solicitações de documentos e e-mail institucionais não 

respondidos por alguns coordenadores(as) de cursos; falta de informações 

referentes ao número de alunos(as) matriculados(as) e concluintes dos cursos. 

                                                           
64

 Disponível em: <https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/ConsultaMercosur.aspx>. Acesso em: 19 
jun. 2021.  
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Não obstante, acreditamos que as informações dos documentos 

disponibilizados foram importantes para compreender a organização curricular 

e as escolhas aplicadas ao processo de formação inicial de professores. 

De forma geral, constatamos que todos os cursos aqui evidenciados 

oferecem disciplinas que visam relacionar a práxis teoria-prática por meio dos 

diferentes componentes curriculares, conforme propõe a Resolução do 

CNE/CP n. 2, de 1° de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. Entretanto, verificamos que, em 

todos os cursos, a carga horária destinada aos componentes teóricos é 

superior à carga horária referente aos componentes práticos, fazendo 

prevalecer, dessa forma, determinadas crenças político-pedagógicas na 

construção da organização curricular.  

Ressaltamos que a Resolução do CNE/CP n. 2, de 1º de julho de 2015, 

foi revogada pela Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de 

professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 

formação inicial de professores da Educação Básica (BNC-Formação). No 

entanto, a justificativa para a escolha desse dispositivo, para análise dos dados 

da pesquisa, fundamenta-se no indicado pelo parágrafo único da mesma 

Resolução:  

 

Parágrafo único. As IES que já implementaram o previsto na 
Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, terão o prazo limite 
de 3 (três) anos, a partir da publicação desta Resolução, para 
adequação das competências profissionais docentes previstas nesta 
Resolução (CNE/CP n° 2, 2020).  

 

Ou seja, as Instituições de Ensino Superior (IES) terão prazo limite até 

dezembro de 2022 para a adequação de seus currículos. Diante de tais 

mudanças, novos estudos serão necessários para complementar, analisar e 

comparar as novas propostas curriculares, bem como analisar as práticas 

pedagógicas aplicadas nos cursos de Letras Espanhol das universidades 

públicas de Minas Gerais.        
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Para Gomes (2019, p. 227), a colonialidade é o resultado de uma 

imposição do poder e da dominação colonial que consegue atingir as estruturas 

subjetivas de um povo, penetrando na sua concepção de sujeito e se 

estendendo para a sociedade de tal maneira que, mesmo após o término do 

domínio colonial, as suas amarras persistem. Segundo a autora, nesse 

processo existem alguns espaços e instituições sociais nos quais ela opera 

com maior contundência. As escolas de Educação Básica e o campo da 

produção científica são alguns deles, onde a colonialidade opera, entre outros 

mecanismos, por meio do currículo.  

Silva (1995, p. 136), citada por Gomes (2019, p. 227-228), argumenta 

que 

 

O currículo não se restringe à transmissão de conteúdos, ideias e 
abstrações. Ele diz respeito a experiências e práticas concretas, 
construídas por sujeitos concretos, imersos nas relações de poder. O 
currículo pode ser considerado como uma atividade produtiva, é um 
processo de produção que pode ser visto em dois sentidos: 1) em 
suas ações (aquilo que fazemos) e 2) em seus efeitos (o que ele nos 
faz). […] O currículo é também um discurso que, ao corporificar 
narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, participa do 
processo de constituição de sujeitos. […] As narrativas contidas nos 
currículos explícita ou implicitamente corporificam noções particulares 
sobre conhecimento, forma de organização da sociedade, sobre os 
diferentes grupos sociais, sobre a sexualidade. Essas narrativas são 
potentes. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, 
quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é 
certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é bom e o 
que é mau, o que é belo e o que é feio, quais vozes estão autorizadas 
a falar e quais não são. São silenciadas. 

 

 Gomes (2019, p. 232) ressalta que a colonialidade se enraíza nos 

currículos quando disponibilizamos aos discentes leituras coloniais do mundo, 

autores que, na sua época, defendiam pensamentos autoritários, racistas, 

xenófobos e que produziram teorias sem fazer a devida contextualização e a 

crítica sobre quem foram, pelo que lutaram, suas contradições, suas 

contribuições e seus limites. Sem mostrar o quanto a sociedade, a cultura, a 

política e a educação repensaram e questionaram várias “verdades” 

aprendidas tempos atrás e como isso possibilitou e tem possibilitado a garantia 

de direitos antes negados. Ademais, segundo a autora, um currículo que não 

indaga não dá espaço para o diverso, para experiências pedagógicas 

conjuntas, para o lugar de fala dos estudantes, para a discussão sobre a 
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importância de se conhecer o que foi produzido pela ciência moderna, 

entendendo-a como uma das, e não como a única e verdadeira forma de 

conhecer. 

Nesse sentido, Gomes afirma que esse tipo de currículo, que geralmente 

é o oficial das instituições educativas, além de não estimular o novo, também 

não assume o desconhecido e nem mesmo forma subjetividades 

emancipatórias. Não se trata só de um currículo oficial, pois o mesmo é 

dinâmico e vivo. Parte da construção, não somente nos conteúdos 

selecionados, mas no dia a dia do sujeito na escola, ou seja, no não-dito, no 

não-oficial, no ocultado, no silenciado, nas relações, nas narrativas, nos 

discursos, nas histórias de vida, na vida on-line e off-line. Dessa forma, Gomes 

(2019, p. 234) reafirma que aqui há lugar para insurgências e as reações 

pedagógicas decoloniais. Portanto, há lugar para o conflito. 

A partir dados apresentados no capítulo anterior, concluímos que há um 

predomínio de autores e obras espanholas que reverberam sobre os 

documentos: Projetos Político-Pedagógicos e Ementas dos cursos de 

Licenciatura em Letras Espanhol das universidades públicas de Minas Gerais. 

Por fim, 

 

A experiência sociocultural e política que hoje ocupa as escolas da 
educação básica e do ensino superior por meio dos sujeitos da 
educação é muito mais complexa. Quanto mais democratizamos o 
acesso à escola, mais aproximamos os sujeitos diversos uns dos 
outros, e assim as diferentes presenças se encontram. E se 
encontram em uma instituição que por lei deve tratar a todos de forma 
igualitária e horizontal, mas que, historicamente, nunca conseguiu 
fazer isso de forma satisfatória. Entender essas tensas questões é 
desvelar quão coloniais ainda são os nossos currículos (GOMES, 
2019, p. 234).  

 

Assim, como expresso nos versos das canções “América” - El perfume 

de una flor, El ritmo de un tambor, Todo un inmenso jardín, Eso es América 

(HERRERO, Pablo; ARMENTEROS, José Luis, 1973); “América” - Me hueles a 

merengue y a bolero, A caña y a café, Me hueles a corrido y a charango, 

Carnavalito y miel (PERALES, José Luis, 1991); “Mi Buenos Aires Querido” - 

cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Mi Buenos Aires, tierra 

Florida. Donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan 
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los años, se olvida el dolor (LE PERA, Alfredo, 1934); “Bolivia en mi Corazón” - 

Vengo desde la tierra. Que es de la América el corazón. Alzo la voz de un 

pueblo. Que lleva en alto su tricolor. Grito de los Aymaras. Viento de puna 

Kantuta en flor. Canto de pueblo quechuas. Bravos guerreros hijos del sol. 

Bolivia en mi corazón (MENDIZÁBAL, José Eduardo Murillo – Pepe Murillo); 

“La Cueca del Balance” - Con dos pañuelos, sí. Mi vida, salga pedrito. Sigue el 

balance, sigue el vaivén, Bailen la cueca, báilenla bien. Báilenla bien, ay sí. Mi 

vida, que salga rosa. Sigue el balance, sigue el vaivén. Bailen la cueca, báilenla 

bien. (PARRA, Violeta; PARRA, ÁNGEL, 1957); “Yo me llamo Cumbia” - Yo soy 

la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. 

Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de 

maracas que besa el sol. (PEÑA, Jesús Arturo García; Mario Gareña, 1970); 

“Soy Tico” - Porque siento las canciones de mi tierra. Porque vibro con la "Luna 

Liberiana" "Caballito Nicoyano", "La Patriótica" y "Pasión". Soy tico y cuando 

miro la alborada. El lamento del yigüirro, me acelera la emoción. (GUZMÁN, 

Carlos, 2000); “Cuba, que lindos son Tus Paisajes” - Cuba, que lindos son. Esa 

es la tierra del Mambo, del Cha-Cha-Chá. De la guaracha, esa es la tierra del 

son. Que linda es Cuba, yo quiero morirme en cuba. Señores añoro a Cuba. 

Cuba linda, cuba bella, tus paisajes yo los quiero. Yo te adoro, por ti yo lloro. 

(CHIRINO, Willy, 2005); “Yo Soy Ecuatoriano” - Yo sigo, hasta el final y tú 

siempre estás conmigo, hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy 

ecuatoriano sí señor y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano con un solo 

corazón. Eres mi alma ecuatoriana soy tu sangre y tu color, Somos dos 

enamorados tu mi tierra yo tu flor. (PROAÑO, Fernando – Damiano); “Fiestas 

de El Salvador” - Vamos a gozar en san Vicente. La famosa Feria de los 

Santos. La candelareña en Sonsonate. Santa catalina Usuluán. Las fiestas de 

enero en Cojute. Vamos en febrero Ahuachapán. Del divino Salvador del 

mundo en San Salvador. Son catorce departamentos. Cuando llegas te reciben 

muy contentos. En sus pueblos se gozan las fiestas. La carroza, la pólvora y 

las ruedas. Los elotes locos mi hermano. La gente con los cipotes de la mano. 

Y en el baile se siente el sabor. De mí El Salvador. (FLORES, Los Hermanos); 

“La Marimba” - Cimbra marimba, tu canto melodías de cristal. pero no, eso es 

mentira, ni eres hija de Lempira. Ni gloria de Yucatán. Tu numen es de mi 
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tierra, raíz maya, voz mengala, hormigo de Guatemala, que sembró Tecun 

Umán. (GÁLVEZ, Rudy Solares); “Así Te Amo Yo, Honduras” - Honduras Bella 

es mi tierra. Ella es la que estremece todo mi interior. Bella es mi tierra. Por su 

pueblo y por su gente Honduras es. Así te amo yo. Así te añoro yo. Como 

cuando la mañana espera al Sol. Sos la más hermosa. Y orgulloso estoy de ti. 

Pintas la nostalgia, En una tarde de abril. Tienes todo lo que amo, aquí. Un 

tesoro de País. (PAZ, Shirley, 2018); “Justicia, Tierra y Libertad” - Oye. 

Estamos exigiendo todo el respeto, respeto, al indio y a su dignidad, ya lo dijo 

Villa, dijo Zapata. México. (MANÁ, 2002); “Nicaragua, Nicaragüita” - Ay, 

Nicaragua sos más dulcita. Que la mielita de Tamagás. Pero ahora que ya sos 

libre, Nicaragüita. Yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, 

Nicaragüita. Yo te quiero mucho más Nicaragua. (GODOY, Carlos Mejía; 

GODOY, Luis Enrique Mejía, 1977); “Panamá Viejo” - Ciudad destruida por 

crueles piratas. Que un día soñaron con tus tesoros. Tu mar tranquilo parece 

un espejo. En donde se mira tu cielo bello que tanto adoro. Panamá viejo. Tus 

ruinas sagradas. En noches calladas. Murmuran frases como plegarias, y no. 

Muy lejos, entre tus palmas me trae la brisa. Suspiros leves. Llenos de amor. 

(FABREGA, Ricardo); “Paraguaýpe” - Paraguay urahéi pópe ko che amokãva, 

jerokyha rupi che resay, ha ñasaindýro romongetáva, che novia rãicha, 

Paraguay. Es la bahía joya amatista, Palma, Colombia, calle Amambay, el 

ramillete de los turistas, flor de las flores del Paraguay. (GUERRERO, Manuel 

Ortíz; Flores, José Asunción); “Ritmo, Color y Sabor” - Tiene sabor, ritmo y 

color. De Chincha la cuna, como mi tierra no hay ninguna. Tiene sabor, ritmo y 

color. Tiene azuquítar, canela y un poquito de clavo de olor. Tiene sabor, ritmo 

y color. Del Perú para el mundo con sentimiento profundo. Tiene sabor, ritmo y 

color. Ritmo, color y sabor Perú. (AYLLÓN, Eva, 2011); “Preciosa” - Yo sé lo 

que son los encantos, De mi Borinquén hermosa, Por eso la quiero yo tanto, 

Por siempre la llamaré Preciosa, Yo sé de sus hembras trigueñas, Sé del olor 

de sus rosas, Por eso a mi tierra riqueña, Por siempre la llamaré Preciosa. Isla 

del Caribe. Isla del Caribe, Borinquen. Puerto Rico. (ANTHONY, Marc, 1999); 

“Ojalá Que Llueva Café en el Campo” - Que caiga un aguacero de yuca y té. 

Del cielo una harina de queso blanco. Y al sur una montaña de berro y miel. 

Ojalá que llueva café Pa' que en Villa Vásquez oigan este canto. Ojalá que 
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llueva café en el campo. (GUERRA, Juan Luis, 1989); “Candombe para Figari” - 

Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Usted nunca imaginó que un 

candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí y en tierras vecinas. Me di 

cuenta que pintó música como la mía. Don Figari compañero de la vida. 

Luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari compañero de la 

vida. Hay que ver con qué dulzura pintó usted la raza mía. (RADA, Rubén, 

1943); “Mi Gente” - Quiero cantarle a mi gente, una sencilla canción, que 

exprese lo que se siente, dentro de mi corazón, pues yo vivo agradecido, por 

mi color de canela, por mi nombre y apellido, por nacer en esta tierra por mi 

continente. (D‟ LEÓN, Oscar, 2011), assim sou “Apenas um Rapaz Latino-

Americano”, (BELCHIOR, 1976), “Loco por ti, América” (CAPINAM, José 

Carlos; GIL, Gilberto, 1968).   
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12. ANEXOS LEGISLAÇÃO 
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12.2 MATRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE LETRAS ESPANHOL 

 

 

 

A partir desta seção, seguem as Matrizes Curriculares dos cursos de Letras 

Espanhol das universidades estudadas: 

 

 

 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFMG; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFU; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFJF; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFV; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da Unimontes; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFTM; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da Unifal; 

• Matriz Curricular do curso de Letras Espanhol da UFVJM. 
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