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Região Sudeste do Paraná. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Estadual 

do Centro-Oeste-UNICENTRO, Guarapuava, 2020. 

 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar o processo de ensino/aprendizagem 

de espanhol em uma escola inserida em um contexto cultural e linguisticamente diverso 

na região sudeste do Paraná, mais especificamente, na cidade de Irati, PR. O contexto 

onde está localizada a escola é formado por falantes de primeira até quinta geração de 

descendentes de imigrantes poloneses, ucranianos, italianos, germânicos, holandeses, e 

ciganos. Ao receber os filhos desses descendentes de imigrantes, a escola também recebe 

suas culturas e suas línguas que, neste espaço, vão se encontrar com a Língua Espanhola 

ensinada como Língua Estrangeira, durante o Ensino Médio. Nessa perspectiva, 

buscamos investigar quais são as línguas que os estudantes afirmam falar, e, através das 

gravações das aulas de espanhol efetivamos uma investigação acerca do processo de 

gerenciamento dessas línguas durante as aulas da língua estrangeira. Com as gravações 

das aulas e através de conversas informais bem como da aplicação dos questionários, 

podemos destacar que as línguas mais faladas na comunidade são o ucraniano e o polonês, 

com manutenções garantidas através de políticas linguísticas locais (Cf. 

SEMECHECHEM; JUNG, 2017), desenvolvidas pelos próprios falantes. Os resultados 

obtidos também evidenciaram o importante papel da igreja como mecanismo de 

preservação da língua ucraniana. Em sala de aula, os dados evidenciaram políticas 

linguísticas implícitas e explícitas (CALVET, 2002) em direção à adoção da língua 

espanhola em sala, através de usos monolíngues, mas também, uma política linguística 

orientada ao multilinguismo em sala, em que diferentes línguas e suas variedades podem 

ser usadas durante a realização de algumas atividades. Os resultados obtidos ainda nos 

mostraram o fenômeno da alternância linguística (NUSSBAUM, 1998) em sala de aula 

funcionando com diferentes funções, seja para aproximar o conteúdo aos estudantes e 

deixar a explicação mais clara, como gesto afetivo de aproximação à turma, ou como 

marcador de identidade etnolinguística.  

 

Palavras-chave: Alternância linguística. Língua Espanhola. Língua de Herança. Política 

Linguística. 
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Resumen: Este estudio ha tenido como objetivo investigar el proceso de enseñanza / 

aprendizaje de español en una escuela insertada en un contexto cultural y lingüísticamente 

complejo en la región sureste de Paraná, más específicamente, en la ciudad de Irati, PR. 

El contexto en el que se ubica la escuela está compuesto por hablantes de primera a quinta 

generación de descendientes de inmigrantes polacos, ucranianos, italianos, alemanes, 

holandeses y gitanos. Al recibir a los hijos de estos descendientes de inmigrantes, la 

escuela también recibe sus culturas e idiomas que, en este espacio, van a encontrase con 

la Lengua Española que se enseña como Lengua Extranjera, durante la escuela 

secundaria. En esta perspectiva, buscamos investigar qué idiomas dicen hablar los 

estudiantes y, a través de la grabación de las clases de español, llevamos a cabo una 

investigación sobre el proceso de gestión de estos idiomas durante las clases de idiomas 

extranjeros. Con la grabación de las clases y a través de conversaciones informales, así 

como la aplicación de cuestionarios, podemos resaltar que los idiomas más hablados en 

la comunidad son el ucraniano y el polaco, con un mantenimiento garantizado a través de 

políticas de idiomas locales (Cf. SEMECHECHEM; JUNG, 2017), desarrollado por los 

propios hablantes. Los resultados obtenidos también mostraron el papel de la iglesia como 

mecanismo para preservar el idioma ucraniano. En el aula, los datos mostraron políticas 

lingüísticas implícitas y explícitas (CALVET, 2002) hacia la adopción del idioma español 

en el aula, a través de usos monolingües, pero también, una política lingüística orientada 

al multilingüismo en el aula, en que diferentes lenguas y sus variedades se pueden utilizar 

al realizar algunas actividades. Los resultados también nos mostraron el fenómeno de la 

alternancia lingüística (NUSSBAUM, 1998) en el aula trabajando con diferentes 

funciones, sea para acercar el contenido a los estudiantes y aclara la explicación, como 

gesto afectivo de acercarse a la clase, o como un marcador de identidad etnolingüística.  

 

Palabras clave: Alternancia lingüística. Lengua Española. Lengua de Herencia. Política 

Lingüística. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1. Motivação à pesquisa  

 

A heterogeneidade cultural e linguística que marca a constituição da nação 

brasileira se reflete por todos os estados do país, em suas cidades e comunidades. Essa 

característica advém, primeiramente, das comunidades autóctones (indígenas) e suas 

línguas que aqui residiam antes mesmo da chegada dos portugueses e da vinda forçada 

dos povos escravizados com suas línguas e culturas. A essa heterogeneidade soma-se 

nova diversidade linguística e cultural vindas com o início das ondas migratórias que para 

cá rumaram por conta de repressões políticas, condições sociais e econômicas vivenciadas 

em seus países de origem. Muitos desses imigrantes foram distribuídos pelas várias 

regiões do Brasil, principalmente a região Sul, onde está situada a cidade de Irati, Paraná, 

contexto que abriga a escola participante da pesquisa.  

Partindo disto, como pesquisadora nascida em um contexto cultural e 

linguisticamente complexo formado por imigrantes de diversas origens, localizado a 45 

quilômetros da cidade de Irati, PR, e por conviver com esta diversidade cotidianamente, 

para mim, o que se tornou mais perceptível foi que a relação dos povos e suas culturas, 

pincipalmente as eslavas, esteve sempre relacionada mais fortemente à culinária do que 

à língua. Essa realidade se refletia sempre na escola, que por sua vez, recebia alunos 

falantes de outras línguas como a língua ucraniana, por exemplo, mas que, na escola, não 

se manifestavam explicitamente, durante as aulas, se o faziam, era de forma isolada entre 

os grupos no intervalo das aulas.  

Ao ingressar na UNICENTRO, no curso de Letras/Espanhol, tive conhecimento da 

atuação do Núcleo de Estudos Eslavos na promoção destas culturas e suas línguas. A vida 

acadêmica trouxe os questionamentos que não foram levantados no passado, por falta de 

conhecimento teórico e de entendimento da realidade em que vivi inserida. 

A partir de então, comecei a me perguntar por que meus colegas, com ascendências 

diversas, não manifestavam as suas línguas em sala de aula? Se de fato sabiam essas 

línguas, por que não as praticavam na escola? O que os impedia? Por que as escolas em 

que estudei não desenvolviam um trabalho contemplando a realidade local? Percebi que 

nos contextos escolares em que estudei desde a escola multisseriada, buscava-se uma 

certa homogeneização, pois todos eram tratados como “iguais”.  
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Foi então que tive a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica 

(IC), momento em que entrei em contato com estudos voltados para o processo 

educacional e ensino de línguas estrangeiras em contextos de diversidade linguística e 

cultural. Os trabalhos apontavam contextos nos quais muitos descendentes de imigrantes 

ainda cultivavam seus costumes e tradições, e também as línguas de imigração, e que ao 

ingressar em contexto escolar as levavam consigo.   

Tais pesquisas, como as de Jacumasso (2009), Ogliari (2006), Krause-Lemke 

(2010), entre outros pesquisadores, relatavam que em dados contextos, muitas vezes, os 

usos das línguas de imigração se efetivavam por um tipo de convocação. Nesse viés, 

algumas particularidades permeavam os ambientes escolares, como por exemplo, o não 

reconhecimento dessas línguas, resultando na inviabilização de seus usos, e a consequente 

estigmatização do falante. Pereira e Costa (2007), pontuam que esta fase da escolarização, 

muitas vezes, resulta em embates em decorrência do descompasso entre a língua 

portuguesa que permeia todas as práticas escolares e a língua trazida de casa pelos 

aprendizes, além de uma variedade de base rural do português, logo, distante daquela 

privilegiada pela escola. 

Nesse sentido, durante minhas pesquisas iniciais que deram origem a este estudo a 

nível de mestrado, pude notar que uma das explicações para meus questionamentos acerca 

do aparecimento ou não das línguas de imigração nas escolas em que estudei bem como 

nos espaços em que desenvolvi as pesquisas de ICs, dentre tantas outras possibilidades, 

conforme cita Lagares (2018), uma delas pode estar relacionada com a realidade histórica 

dos processos da imigração para o Brasil e das consequentes políticas linguísticas 

implantas ao longo dos anos.  

Por estar cursando uma graduação voltada para a formação de professores de 

espanhol, comecei a me perguntar de que maneira acontecia o ensino de língua estrangeira 

nesses contextos sociolinguisticamente complexos. Assim, iniciei meus estudos com foco 

no ensino/aprendizagem de língua espanhola em dados locais. Esses estudos iniciais 

resultaram em duas pesquisas na modalidade de IC e um trabalho de conclusão de curso 

(TCC) envolvendo a mesma temática, e que por fim, resultaram nesta pesquisa de 

mestrado. 

Logo, como algumas comunidades de Irati foram constituídas por imigrantes de 

diversas partes do mundo, o local sociolinguisticamente complexo que abriga a escola 

escolhida para a realização desta pesquisa, localiza-se a 17 quilômetros do centro urbano 

da cidade. A região é predominantemente agrícola, constituída, em sua maioria, por 
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descendentes de imigrantes poloneses, ucranianos, mas também, de italianos, germânicos, 

holandeses e, ciganos. Embora esteja relativamente próxima da cidade, a instituição 

recebe alunos de outras comunidades menores, as chamadas “Linhas”, núcleos rurais 

distantes da sede da colônia, considerando-se entre 10 a 20 quilômetros de distância, com 

acessos em estradas sem pavimentação ou asfalto.   

Nesse viés, a intenção deste estudo é possibilitar a visibilidade destes locais e suas 

particularidades fomentando, desta forma, a necessidade de um olhar direcionado à 

formação de professores a atuar em contextos de complexidade linguística e cultural que 

invocam novas práticas que levem em conta essas realidades, com vistas a ampliar o 

entendimento de todos acerca dos fenômenos que podem permear a sala de aula de ensino 

de língua estrangeira (ELE) desses locais. Além dos argumentos mencionados para a 

realização da pesquisa, está a necessidade de se pensar políticas de apoio aos 

descendentes de imigrantes no que tange à legitimação de suas línguas e culturas.  

Nossa hipótese é, de que no ensino de espanhol há a predominância de práticas 

linguísticas voltadas à manutenção da língua portuguesa em sala de aula, conferindo ao 

espanhol a característica de língua objeto de estudo. Assim, ao enfocar as duas 

mencionadas durante as aulas de espanhol, relega-se às línguas de herança a periferia das 

práticas escolares.  

Acreditamos que neste meio as negociações do conhecimento em língua espanhola 

e portuguesa podem propiciar ou intimidar o aparecimento das línguas do entorno, por 

meio das atividades realizadas ou nas conversas cotidianas entre alunos e alunos, ou 

alunos e professores. A escola funciona assim como um ponto de encontro entre as 

tradições, costumes, crenças, valores e as línguas dos alunos, condições que exigirão 

maior preparo dos profissionais inseridos no contexto, dentre eles, os professores.  

Diante disto, traçaram-se os seguintes questionamentos que nortearam este estudo:  

 

 Quais são as línguas em que os alunos interagem em sala de aula? 

 Qual língua o professor usa em suas aulas?  

 

Com base nas problemáticas caracterizadas que fundamentam a realização deste 

trabalho, estabeleceram-se os objetivos do estudo, como sendo os seguintes: 

 

Objetivo geral:   
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 Analisar como se efetiva o processo de ensino/aprendizagem do espanhol 

como Língua Estrangeira em um contexto de diversidade cultural e linguística. 

 

Objetivos específicos:  

 Traçar um mapeamento linguístico da sala de aula com vistas a identificar 

alunos falantes de outras línguas; 

 Analisar a gestão de línguas em sala de aula de espanhol como Língua 

Estrangeira;  

 Investigar quais são os papéis que se destinam às diferentes línguas a que 

os falantes têm acesso durante a realização de atividades.  

 

Este estudo é constituído de dados obtidos por meio da aplicação de questionários 

aos alunos como forma de mapeamento linguístico local e levantamento do número de 

falantes de outras línguas, além do português.  

Os resultados também advém de conversas informais com a professora local, 

diretora, e alunos objetivando, além de uma aproximação ao ambiente investigado, 

levantar informações acerca da manutenção das línguas de imigração do contexto, das 

formas de vida, etc.; de gravações de aulas de espanhol com vistas a identificar as práticas 

linguísticas em sala de aula.  

As conversas com a docente tinham como objetivo a ampliação do conhecimento 

da escola, dos alunos, da comunidade e das línguas faladas na região bem como do 

trabalho realizado pela profissional no que tange à estruturação do plano de práticas 

docentes tendo em vista a realidade local.   

Nessa perspectiva, passamos a delinear a estrutura desta dissertação que divide-se 

em cinco capítulos: o primeiro capítulo apresenta o objeto de pesquisa, a pergunta de 

pesquisa, a justificativa e objetivos da pesquisa. Ainda, discute a conceituação e 

concepção de Política Linguística adotada no estudo, ainda, aborda brevemente a história 

da imigração para o Brasil e das políticas linguísticas que permearam o processo de 

formação do país ao longo dos anos, e, também, a conceituação teórica de língua.  

O segundo capítulo retrata a contribuição das ondas de imigração para a formação 

do contexto do estudo enquanto uma comunidade sociolinguisticamente complexa e trata 

da constituição do ensino ao longo dos anos nas escolas paranaenses e no contexto do 

estudo. O terceiro capítulo apresenta a revisão da literatura. O quarto capítulo contempla 
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a metodologia usada no estudo. O quinto capítulo envolve a análise de dados e seus 

resultados. Por fim, são traçadas as conclusões finais, além das referências bibliográficas 

e anexos dos documentos.  

 

1.1 O que é Política Linguística? 

 

Política Linguística, segundo Calvet (2007), condiz às diferentes decisões e ações 

em torno das línguas bem como aos diferentes procedimentos que norteiam as decisões 

sobres as línguas. Diante disto, o autor prefere usar o termo Politologia Linguística para 

se referir ao estudo das intervenções políticas direcionadas às línguas, e às análises das 

práticas efetivadas em seus entornos e situações.  

Calvet (2002), explana que há diferentes tipos de políticas linguísticas mencionadas 

na literatura acadêmica, e a Política Linguística explícita e a Política Linguística implícita 

caracterizam o modo como elas se apresentam ou são caracterizadas. As primeiras, 

envolvem as decisões e determinações oficiais de domínio público, explicitamente 

propostas e veiculadas em leis, ou ainda, de leis que alteram o ensino de línguas 

estrangeiras nas escolas, por exemplo, como veremos mais adiante.   

As políticas linguísticas implícitas, por outro lado, se referem àquelas presentes nas 

práticas institucionais, que sugerem os princípios que orientam as ações sobre as línguas. 

Ou seja, motivações que não estão diretamente ligadas às línguas, mas movem ações em 

seus benefícios. Esses tipos de políticas linguísticas podem ser vistas, por exemplo, 

durante a inserção do inglês como língua a ser ensinada em todas as escolas brasileiras 

durante os acordos entre MEC e a USAID1. Tais acordos possibilitaram a promoção da 

língua no sistema de ensino por conta de questões políticas e econômicas que buscavam 

adequar o sistema de ensino brasileiro às demandas da economia internacional.  

Conforme pontua Oliveira (2001), esse último exemplo ainda figura dentro das 

políticas linguísticas nomeadas de políticas linguísticas internas, aquelas que recaem 

sobre as línguas usadas no âmbito do território do Estado, incluindo-se neste caso, as 

línguas a comporem o currículo escolar. O autor distingue destas, as políticas linguísticas 

                                                           
1 Os MEC-USAID foram uma série de acordos produzidos, nos anos de 1960, entre o Ministério da 

Educação brasileiro (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID). Visavam 

estabelecer convênios de assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Entre junho de 

1964 e janeiro de 1968, período de maior intensidade nos acordos, foram firmados 12, abrangendo desde a 

educação primária (atual ensino fundamental) ao ensino superior. (OLIVEIRA, 2001, p.9). 
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externas, ou seja, que são articuladas, por exemplo, no âmbito de blocos, organizações 

internacionais.  

Como exemplo destas últimas, Berger (2015), cita as ações e projetos 

desenvolvidos pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) que contam com 

a união dos esforços dos países que compõem a CPLP, visando à promoção da língua 

portuguesa no cenário internacional. Dentre os recentes projetos do IILP, a pesquisadora 

destaca Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (VOC), que contém os 

vocabulários nacionais de cada um dos países membros da CPLP, e também o Portal do 

Professor de Português Língua Estrangeira/Língua Não Materna, uma plataforma virtual 

que oferece aos professores recursos para o ensino e aprendizagem da língua.  

No tocante às políticas linguísticas, ainda temos as do tipo top-down e bottom-up 

(SHOHAMY, 2006). As de primeiro tipo podemos entender aquelas que vêm em sentido 

de cima pra baixo, de instâncias maiores para instâncias menores. As segundas, podemos 

entender aquelas levantadas em um movimento de resistência por partes de grupos 

menores e demandas locais, e que vão em sentido contrário às primeiras, “de baixo para 

cima”. Berger (2015), confere-lhes o título de políticas linguísticas verticais, no primeiro 

caso, e políticas linguísticas insurgentes para o segundo caso.   

Como exemplo, pode-se citar o caso da Política Linguística educacional 

apresentada por Shohamy (2006), que foi inserida nas escolas israelitas pelo Ministério 

da Educação, instituindo o ensino de línguas oficiais como o árabe e o hebraico nos 

diversos níveis de ensino. Tais medidas sofreram resistência em alguns estabelecimentos 

de ensino locais quando estes propõem outros encaminhamentos para as dificuldades de 

implantação dessas línguas, em razão de fatores sociais e políticos historicamente 

conflituosos naquele contexto. 

Na esteira dessas discussões, Oliveira (2001), explana que ao sintagma Política 

Linguística vincula-se o termo Planificação ou Planejamento Linguístico, que se refere 

ao percurso para a implementação de uma Política Linguística, sua transformação em 

realidade.  

Esse termo foi usado inicialmente por Einar Haugen em 1959, referindo a 

elaboração de uma ortografia, uma gramática e um dicionário para orientar os usos 

escritos e orais em uma comunidade linguística heterogênea2.  

                                                           
2 Haugen enfatizava que o planejamento linguístico tinha por base a elaboração de meios, efetivados pelo 

Estado para a execução de decisões em torno dos impasses de comunicação propiciados pela 
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Essa concepção de Haugen é ancorada na concepção de língua enquanto meio de 

comunicação em que concebe o multilinguismo como um problema a ser resolvido 

através de ações efetivadas, principalmente, pelo Estado e as instâncias a ele aliadas.   

A partir da década seguinte, Haugen e outros linguistas, propuseram modelos de 

planejamento linguístico diferentes daquele inicialmente proposto mas que, ainda, 

objetivavam discutir os problemas que levavam à homogeneização linguística. 

No tocante às formas de planejamento linguístico, Berger (2015), destaca que, 

posteriormente, é recorrente a distinção de dois grandes enfoques das Políticas 

Linguísticas: um que incidirá sobre o peso das línguas e suas funções – conhecido como 

planejamento de status – e outro que se voltará à intervenção sobre as formas gramaticais, 

padronização da língua, criação de alfabetos e vocabulário – o planejamento de corpus. 

Segundo a pesquisadora, embora as formas de planejamento possam ser didaticamente 

categorizadas nos diferentes modelos de análise, em verdade elas se inter-relacionam.  

Nesse viés, pode-se citar, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou 

em vigor no ano de 2009 com o objetivo de instituir normas comuns para a ortografia 

oficial dos nove países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), e o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, do ano de 2013, implantado 

em 2016. Nestes exemplos, o foco está em instituir normas comuns para a ortografia dos 

países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Cf. BERGER, 2015). 

Segundo o autor, na literatura será também encontrada outra diferente categoria de 

planejamento linguístico proposta por Cooper (1989, apud WILEY, 1996), que irá 

chamá-la de planejamento de aquisição de língua (language acquisition planning) 

condizente à luta para a promoção do aprendizado de uma língua.  

Nesse sentido, Berger (2015), informa que Cooper defende a importância de se 

acrescentar essa diferente categoria de planejamento, enfatizando que grande parte dos 

esforços voltados à difusão de uma língua são efetivados através da educação que, por 

fim, pode promover o aumento do número de falantes. Essa forma de planejamento, 

porém, não se dissocia de outras ações, já que as medidas de difusão de uma língua, por 

meio da educação, são uma das formas de intervir sobre o seu peso.  

Kaplan e Baldauf (1997, apud BERGER, 2015), irão propor o termo language-in-

education planning, traduzido aqui como planejamento linguístico-educacional para se 

referir à terceira categoria de planejamento proposta por Cooper, mas que vai além do 

                                                           
heterogeneidade linguística, entendidos pelo estudioso como um problema à eficácia na comunicação 

(CALVET, 2007; BERGER, 2015).   
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objetivo de aumentar o número de falantes de uma determinada língua. Desta maneira, o 

planejamento linguístico-educacional é entendido como forma de intervenção voltada ao 

sistema educacional e a processos educativos. Nesse viés, as decisões sobre a seleção das 

“línguas de instrução e línguas-alvo do ensino, bem como a produção de recursos 

didáticos em determinadas línguas são exemplos de medidas concatenadas dessa forma 

de planejamento” (BERGER, 2015, p. 54).  

Na contramão de estudos que operam suas pesquisas no binômio Política 

Linguística e Planejamento Linguístico, surge Bernard Spolsky (2004, 2009) propondo 

uma abordagem mais ampla que identifica três componentes inter-relacionados da 

Política Linguística: as crenças, as práticas e gestão. Essa é a noção de Política Linguística 

da qual nos utilizamos para a realização deste estudo, pois, acreditarmos que os 

componentes mencionados exercem influências uns sobre os outros, desta forma, 

acreditamos que as políticas linguísticas existem mesmo não sendo explícitas ou 

estabelecidas por autoridades3.  

Nessa perspectiva, entendemos que as Políticas Linguísticas podem ser agenciadas 

por instâncias menores, também por indivíduos que usam suas línguas a depender do 

contexto em que se inserem, de seus interesses e dos seus objetivos comunicacionais, 

como é o caso de uma sala de aula, por exemplo. Nas palavras do autor: “A política de 

idiomas pode se referir a todas as práticas, crenças e decisões de gestão de uma 

comunidade” (SPOLSKY, 2004, p. 9, tradução nossa).  

Assim sendo, Spolsky entende que política e prática não precisam ser vistas como 

distintas, pois a Política Linguística pode ser evidenciada nas próprias práticas dos 

falantes. Conforme pontuam Sousa e Soares (2014), Berger (2015) e Lagares (2018), 

Spolsky, afirma que a política linguística é constituída de escolhas, condizentes à qual 

língua adotar em um contexto multilíngue, ou qual variante ou variedade adotar em um 

contexto não multilíngue. 

Desta maneira, Spolsky define Política Linguística a partir de três componentes 

interdependentes: as práticas, as crenças e a gestão da língua. As práticas condizem às 

escolhas dos usos linguísticos que os falantes fazem em seus cotidianos em determinados 

contextos (qual e como será usada determinada língua em dado contexto). Tais escolhas 

implicam práticas de linguagem que vão além das escolhas de sons, palavras ou 

gramática, visto que há acordos entre os falantes no que tange à adoção de diferentes 

                                                           
3 “But language policy exists even where it has not been made explicit or established by authority” 

(SPOLSKY, 2004, p. 8). 
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variedades a serem adotadas em diferentes situações comunicativas4 (SPOLSKY, 2004, 

p. 9).  

Essas escolham implicam, por exemplo, qual variedade usar para manifestar ou 

ocultar uma identidade, como veremos nas análises das aulas. A escolha de uma variedade 

ainda pode estar relacionada com a aproximação e adequação ao interlocutor, tal como 

pontuam Sousa e Soares (2014), ou ainda, para que se realize uma determinada função 

comunicativa.  

Spolsky (2009), explana que o segundo componente5 importante da Política 

Linguística condiz às crenças sobre a língua, às vezes chamadas de ideologias. As crenças 

são os valores, as ideologias e representações atribuídas às línguas e suas variedades e às 

variantes, e representam o consenso dos falantes de uma comunidade em relação ao valor 

de uma dada língua bem como às suas variedades. Para que possamos compreender 

melhor este componente, o autor discorre sobre o exemplo de que dado o papel 

desempenhado pelas variedades linguísticas na identificação, a variedade que um falante 

associa com seu grupo de pertencimento mais importante, seja a nação, classe 

educacional, região ou herança étnica, provavelmente será a que terá o maior valor para 

este falante, enquanto outras variedades serão estigmatizadas.  

O terceiro6 componente, que em políticas linguísticas anteriores era denominado 

“planejamento”, em sua teoria, Spolsky intitula “gestão de línguas”. Tal componente 

condiz ao esforço explícito realizado por alguém ou alguma instituição, que julgue ter 

autoridade para modificar as práticas ou crenças em um domínio social, no qual pode se 

encaixar a escola, a família, a igreja, etc. A gestão, nesse sentido, refere-se às 

ações/estratégias que intervêm sobre as crenças e práticas. Tais ações condizentes ao 

terceiro componente, não precisam estar firmadas em documentos formais. Acerca da 

gestão ou gerenciamento de línguas, Spolsky, 2004, p. 10, assim o define:  

 

                                                           
4“Language practices include much more than sounds, words and grammar; they embrace conventional 

differences between levels of formality of speech and other agreed rules as to wath variety is appropriate 

in different situation. In multilingual societies, they also include rules for the appropriacy of each named 

language” (SPOLSKY, 2004, p. 9).  
5 “The second important component of language policy is made up of beliefs about language, sometimes 

called an ideology. The beliefs that are most to significant to language policy and to the management are 

the values or statuses, varieties, and features” (SPOLSKY, 2009, p. 4). 
6 “The third component of policy is language management, the explicit and observable effort by someone 

or some group that has authority the participants in the domain the modify the practices or beliefs. I use the 

term management rather than planning because i think it more precisely captures the nature of the 

phenomenon” (SPOLSKY, 2009, p. 4). 
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O gerenciamento de idiomas pode se aplicar a uma micro-unidade 

linguística individual (um som, uma ortografia ou a forma de uma carta) 

ou a uma coleção de unidades (pronúncia ou léxico ou script) ou a uma 

macro-variedade especificada denominada idioma ou dialeto) 

(Tradução nossa) 

 

Segundo o pesquisador, as práticas, as crenças e a gestão são componentes 

independentes, mas inter-relacionados. Spolsky esclarece que os três componentes não 

são necessariamente correspondentes visto que cada um deles pode revelar uma política 

linguística diferente.  

Mulon (2017), explica que é comum encontrar crenças conflitantes a respeito do 

valor das línguas e dos usos linguísticos, pois cada grupo cultural possui suas próprias 

ideologias. Um mesmo indivíduo também pode apresentar ideologias conflitantes entre 

si, porque participa de distintos grupos sociais. 

Segundo Mulon, Spolsky explana que as políticas linguísticas que são 

identificadas com mais facilidade são aquelas visíveis em documentos oficiais, na forma 

de uma cláusula constitucional ou regulação administrativa. Outras formas são mais 

difíceis de localizar, como documentos que priorizam investimentos e subsídios ou 

quando existe incongruência ou incompatibilidade entre políticas locais e regionais. 

Ainda mais difícil de observar são situações nas quais não há nenhum tipo de 

documentação explícita. 

Nesse sentido, segundo Spolsky (2004, p. 13, tradução nossa), devemos procurar 

as linhas implícitas de práticas e crenças linguísticas em um labirinto de práticas, leis, 

regulamentos e decisões judiciais costumeiras.  

Tendo em vista que a elaboração e implementação de uma política linguística 

surge de motivações específicas, Mulon (2017), nos informa que a partir dessa 

constatação, Spolsky destaca a tipologia desenvolvida por Ager (1996, 2001), que 

identificou quatro (e posteriormente mais três) tipos de motivações. Spolsky (2004), 

centra-se nas três primeiras motivações, tendo em vista que foram estas que Ager (1996) 

avaliou como particularmente relevantes para explicar a Política Linguística implantada 

em Quebec por receio ao avanço do inglês:  

1) identidade, vista mais claramente no caso dos Estados-Nação, quando há o 

interesse de (r)estabelecer a condição de nação por meio de uma língua una/homogênea;  

2) imagem, que se refere à crença de que a língua de uma nação tem que ser 

difundida no exterior de forma a criar uma imagem positiva nas mentes daqueles que 

ainda não a abraçaram como seu modo de comunicação normal; 
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3) insegurança, que se refere ao medo que sua língua seja inadequada para as 

necessidades sociais. 

Segundo Mulon (2017), além de tratar das motivações das políticas linguísticas a 

partir dos estudos de Ager, Spolsky também mobiliza a noção de domínios desenvolvida 

por Fishman, visto que concorda com este autor que as Políticas Linguísticas podem ser 

melhor investigadas em domínios sociolinguísticos. Para Fishman, domínios seriam 

contextos sociolinguísticos definíveis para cada dada sociedade por meio de três 

dimensões significativas: a localização, os participantes e o tópico.  

Destes domínios, a família, segundo Spolsky (2004, 2009), seria um importante 

espaço para a compreensão de como as forças internas a atingem, além de ser um espaço 

reflexo das importantes decisões que se tomam acerca das escolhas da (s) língua (s) a ser 

aprendidas pelos filhos. Nesse viés, outros domínios como a igreja, a escola também 

podem ser focos de estudos de políticas linguísticas.  

Para Spolsky, a escola ainda se sobressai como o mais importante dos domínios 

para se investigar as políticas linguísticas, tendo em vista que tais instituições tomam da 

família grande parte da responsabilidade pela socialização de crianças e jovens, e uma 

característica central desta atividade é desenvolver a competência linguística deste grupo 

de pessoas. Além disso, as escolas envolvem não apenas professores e alunos, mas toda 

a comunidade na qual se insere. 

Com base nos argumentos, podemos entender que a visão de Política Linguística 

desenvolvida por Spolsky promove a compreensão das diferentes faces das políticas 

linguísticas, sejam elas edificadas no nível micro ou macro, implícitas ou explícitas. 

Consoante ao que dizem Sousa e Soares (2014), acreditamos que tal como pontuam, a 

concepção de política linguística de Spolsky nos ajuda a compreender que: 

 

a) As políticas linguísticas podem ser efetivadas em diversos níveis da língua, 

desde: “Fale português, você está no Brasil!” ou “Pronuncie essa palavra corretamente!”;  

b) Operam em comunidades de fala de diferentes tamanhos, desde a família, 

escola, igreja, ambiente de trabalho, cidades, etc.;  

c) Podem ser implícitas, mas podem ser analisadas nas práticas e nas crenças dos 

falantes;  

d) Envolvem uma gama de fatores linguísticos como também não linguísticos: 

políticos, demográficos, religiosos, culturais, psicológicos, econômicos, etc.  
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Sousa e Soares (2014), nos informam que essa perspectiva de política linguística 

de Spolsky, foi categorizada por Bonacina-Pugh (2012) como políticas linguísticas 

declaradas (relacionadas à gestão da língua), políticas linguísticas percebidas 

(relacionadas às crenças) e políticas linguísticas praticadas (relacionadas às práticas), 

definições adotadas para especificar algumas políticas linguísticas discutidas durante o 

estudo. Partindo disso, passaremos a tratar das políticas linguísticas estabelecidas ao 

longo da história do Brasil. 

 

1.2 . Imigração e Política Linguística no Brasil   

 

A história da imigração no Brasil teve início com a chegada dos portugueses no 

contexto da colonização, vindos com vistas à apropriação militar e econômica da terra, 

seguida pela implantação da grande lavoura de exportação. Tal fato desencadeou um novo 

fluxo migratório forçado de africanos escravizados que, por sua vez, não foi reconhecido 

como um processo de imigração em si, pelo fato de não terem vindo com vistas ao 

povoamento de terras7. 

Em território brasileiro, as línguas entram em contato linguístico com o português, 

línguas indígenas e outras línguas africanas. Disso decorreram vários empréstimos 

linguísticos, em maior grau, do português, língua que passou pelo mesmo processo, e 

sofreu interferências em diversos níveis, desde o lexical, semântico, prosódico, sintático 

e, de maneira rápida e profunda, na língua falada, tal como explana Petter (2005).  

Hoje, segundo a autora, as línguas africanas sobrevivem sob a forma de línguas 

especiais, ou seja, como modos de falar de determinada faixa etária, de um grupo de 

pessoas dedicadas a atividades específicas. Seus usos vinculam-se aos rituais religiosos8 

ditos “afro-brasileiros” e também, à demarcação social, utilizadas como línguas secretas 

usadas em comunidades rurais constituídas de descendentes de antigos escravos.  

Mariani (2008), explana que a presença de diversas línguas (indígenas, europeias, 

africanas) constituiu o multilinguismo durante o período colonial, mas as relações 

                                                           
7 Patarra e Fernandes (2011), expõem que a migração de pessoas escravizadas perdurou por quase três 

séculos (até 1850), continuando ilegalmente após essa data, inserindo, em território brasileiro, quase quatro 

milhões de pessoas alocadas nessa condição.    
8 As religiões africanas perpetuaram culturas africanas diversas, manifestando-se nas diferentes regiões do 

Brasil em diferentes ritos e nomes locais: candomblé na Bahia, xangô em Pernambuco e Alagoas, tambor 

de mina no Maranhão e Pará, batuque no Rio Grande do Sul, macumba no Rio de Janeiro (PRANDI, 1995-

1996, p. 65). Mais recentemente, no século XX, surgiu a umbanda, identificada como religião brasileira por 

excelência, pois aqui se formou, do encontro de cultos africanos e tradições indígenas com o espiritismo e 

o catolicismo. (PETTER, 2005, p. 194) 
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interétnicas e interlinguísticas decorrentes dessa condição tornaram-se um problema aos 

olhos dos colonizadores. Nesse viés, em função da colonização e dos interesses 

comerciais e catequéticos, algumas línguas indígenas passam a ser estudadas e 

gramatizadas pelos jesuítas.  

Tal fato fez surgir a Língua Geral, de base tupi, utilizada em aldeias e fazendas por 

bandeirantes, mulheres e crianças brancas e também pelos povos escravizados e índios, 

funcionando como uma espécie de língua franca em vastas porções do território, 

especialmente na Amazônia, onde também foi e é chamada de Nheengatu. 

No entanto, como a coroa buscava administrar as lutas entre as línguas, através das 

Cartas Régias, passa a exigir dos missionários o uso do português, apesar de se aceitar 

que a catequização dos povos ainda fosse realizada na Língua Geral ou em outra língua 

indígena. Com o passar do tempo a imposição do português se tornou mais severa e 

passou a “funcionar como uma unidade linguística fundamental para o estabelecimento 

de uma comunicação pretendida entre o rei e seus súditos de além mar” (MARIANI, 

2008, p.76).  

A partir de então, estabelece-se uma Política Linguística inversa, encerrando a 

política submetida aos interesses catequéticos, tornando obrigatório o uso do português 

como língua legítima (Cf. Bourdieu, 2008), em toda a colônia, na tentativa de interdição 

das demais línguas, autóctones ou alóctones. 

Partindo disto, Gilvan Muller de Oliveira (2009), em seus estudos, pontua que a 

história linguística do Brasil é caracterizada como uma sequência de políticas linguísticas 

homogeneizadoras que, desde sua formação enquanto país colonizado, teve-se por 

política a imposição do português como a única língua legítima, reduzindo o número de 

línguas num processo de glotocídio (assassinato de línguas) através de deslocamento 

linguístico, ou seja, de sua substituição pela língua portuguesa.    

Esse tipo de ação acima discutida, foi aplicada através do documento jurídico 

publicado pelo Marquês de Pombal, no ano de 1757, o Diretório dos índios, após a 

expulsão dos jesuítas. Tal Diretório tinha como objetivo proibir a Língua Geral, e era 

subsidiado por razões diversas: 

 

Uma das razões apresentadas no documento para justificar a preferência 

pelo português é a tradição das nações que dominam novos territórios 

de impor aos povos conquistados suas respectivas línguas. Contudo 

Trouche (2001) destaca que a preocupação de Portugal com a questão 

linguística do Brasil reflete outras intenções políticas que são: o 

interesse na ocupação dos territórios da América, principalmente por 
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causa dos conflitos entre Portugal e Espanha; e a insatisfação com o 

poder adquirido pelos jesuítas, no Brasil, que se materializava, 

principalmente, pelo domínio que eles tinham em relação aos índios. 

(SOUSA; SOARES, 2014, p. 109) 
 

Como se pode ver, esse documento teve como suporte interesses políticos que 

fundamentavam uma hegemonia política e cultural portuguesa. Segundo Puh (2017), as 

línguas eram vistas como ameaças a essa hegemonia político-cultural, logo, precisava-se 

que fossem controladas9.  

Como se nota, a colonização foi efetivada, principalmente, pelo viés simbólico, 

propagada pelos discursos operados na língua do outro, pois, conforme Severo (2013), a 

Política Linguística jesuítica não apenas gramatizou o tupi, como também fez circular 

nesta língua, de tradição oral, textos católicos. Com base nas articulações postas em 

prática para o estabelecimento dessa Política Linguística jesuítica, embasada pelos 

aparelhos do Estado, temos as primeiras manifestações de uma Política Linguística 

explícita e declarada que favorecia a língua do colonizador.  

Essas ações sobre as línguas indígenas e africanas em favorecimento do português 

são exemplos de políticas linguísticas vindo em sentido top down (Cf. SHOHAMY, 

2006), ou seja, aquelas que vêm no sentido vertical, direcionadas de instâncias maiores, 

localizadas em um nível macro e que estão a serviço do governo, constituindo políticas 

linguísticas declaradas. 

Essas instâncias conduzem os usos linguísticos em outras campos da sociedade, 

como no caso de Pombal, citado acima, que por fim, colaborou com a criação do mito de 

um Brasil monolíngue. Essas práticas tiveram continuidade ao longo da formação do 

Brasil, com as novas ondas migratórias, principalmente nos períodos posteriores à 

abolição da escravatura, por exemplo, momentos em que a política migratória adotada 

seguia um viés baseado no conhecimento de manejo da terra.  

Tal fato, segundo Brasil (2018), constituía no recrutamento de trabalhadores 

europeus e asiáticos, assalariados, a empregar suas técnicas em terras brasileiras, 

impulsionar o setor agrícola e povoar terras supostamente vazias. Desta maneira, os novos 

                                                           
9 Assim, com esta ação buscava-se uma homogeneização linguística marcando, desta forma, o início da 

introdução da língua portuguesa como língua nacional durante o Brasil colonial. No que se refere ao 

Diretório, Puh (2017), embasado em Domingues (2000) e Maxwell (1995), explana que tal documento, 

destinado às povoações do Pará e Maranhão, definia que cada um desses locais recebesse um diretor que 

soubesse a língua portuguesa e assim pudesse governar: “O conhecimento da língua era, pois, atrelado à 

razão (prudência, verdade e costumes)” (PUH, 2017, p. 213). Através dos diretores, o Estado buscava 

administrar a colônia por meio do controle da cultura e da língua. Assim, conforme pontua o autor, os 

indígenas continuariam a respeitar a coroa portuguesa e haveria a preservação da Colônia. 
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imigrantes passam pelos mesmos processos da população que foi escravizada no que 

tange à exploração da força de trabalho, mas também, de abnegação de suas línguas, pois, 

esse período, assim como os anteriores, é permeado de uma ideologia em favor do 

português como língua nacional.  

Tais medidas marcam a aplicação de novas políticas linguísticas que tinham como 

foco a construção de uma história comum, de uma identidade nacional que, além de ter 

sua força impulsionada pelo viés cultural, também o tinha pelo viés linguístico, por meio 

do qual, “estabelece-se uma certa familiaridade, vínculos, modos de agir e pensar 

homogêneos, pois, no processo de se imaginar como nação, a língua cumpre um papel 

essencial” (LAGARES, 2018, p. 50). 

Tal processo deu seus primeiros sinais logo após o clima da independência de 

Portugal, de onde intelectuais brasileiros e governo pensam a construção de uma 

identidade brasileira, tendo em vista que poucos se reconheciam como brasileiros já que 

o referencial era o de membros do Império português. 

Assim, os imigrantes que chegaram ao Brasil, eram recrutados por agentes das 

empresas colonizadoras, conforme Seyferth (2002), num sistema de imigração subsidiada 

em grande parte pelo Estado, distribuídos por diversas regiões do Brasil. Nesses períodos, 

objetivava-se a expansão do mercado interno bem como a formação de uma classe média 

e o branqueamento da população, tendo como crença a superioridade e inferioridade 

racial. Logo, como se objetivava a eliminação gradativa dos negros, vistos como 

inferiores, o imigrante que se buscava devia ser agricultor, trabalhador produtivo, 

civilizado, com espírito empreendedor para promover o progresso do país. 

Nessa perspectiva, Brasil (2018), expõe que os portugueses, espanhóis e italianos 

foram os mais incentivados a auxiliar no estabelecimento do projeto geopolítico de 

consolidação do território do Império do Brasil, com a criação de espaços geográficos, 

políticos e sociais denominados colônia, pois acreditava-se que por terem essas 

características culturais e linguísticas estavam próximos à tradição colonial portuguesa.  

Diante dos dados históricos apontados, podemos inferir que a crença era de que tais 

imigrantes poderiam ser assimilados mais rapidamente. É nesse viés que no período 

compreendido entre 1887 e 1914, há uma intensificação no fluxo migratório recebendo 

“mais portugueses, espanhóis, alemães e italianos e os primeiros grupos de japoneses, 

russos e sírio-libaneses, especialmente no período compreendido entre 1887 e 1914, 

quando aportaram no território quase três milhões de pessoas” (BRASIL, 2018, p. 199).  
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Pupp-Spinassé (2008), relata que estes povos, ao chegarem ao Brasil, não 

encontraram a estrutura pronta para o trabalho, mas sim, florestas virgens, tendo, deste 

modo, que desbravar as terras a serem ocupadas. Com isso, foram criadas, principalmente, 

no sul do Brasil, para onde a maioria dos imigrantes foi direcionada, várias pequenas 

comunidades que, durante muito tempo viveram isoladas e assim tiveram que construir, 

além de suas casas, igrejas e escolas.  

Frente ao isolamento de outras comunidades, a integração à sociedade brasileira 

tornou-se um evento difícil, fato que culminou na inserção reduzida também da língua 

portuguesa nestes núcleos, originando desta forma as chamadas “ilhas linguísticas”, 

conforme pontua a autora, e que por fim, foram sendo influenciadas pelos dialetos dos 

demais imigrantes, fenômeno que se estende para outras comunidades de imigrantes, 

como por exemplo, a deste estudo, como se verá mais adiante durante nossas análises de 

dados.   

Nesse viés, para garantir a coesão de abrasileiramento, segundo Altenhofen (2004), 

houve o assentamento de colônias mistas, esperando que a convivência de línguas 

diferentes e de difícil intercompreensão levasse forçosamente ao uso do português como 

língua comum.  

O fator isolamento dificultou as formas de sobrevivência dos grupos mas, por outro 

lado, facilitou a preservação das culturas e línguas destes povos, o que contribuiu para 

manutenção de suas identidades, conforme Campos (2006).  

Essas comunidades de imigrantes continuaram se expandindo no decorrer dos anos 

a depender dos acontecimentos mundiais. Nesse viés, os períodos entre Guerras e o pós 

Guerra, conforme Brasil (2018), registram novas fases da imigração, sendo que o último 

visava que o imigrante dispusesse de conhecimento de novas técnicas de trabalho, seja na 

agricultura, na área da indústria e desenvolvimento das riquezas. Assim, entre os de 1918, 

a aproximadamente 1945, a anos posteriores, mais línguas aportam no Brasil, chegam 

com os japoneses e poloneses, russos, germânicos romenos, sírios, libaneses, ucranianos, 

austríacos e judeus.  

Neste sentido, são formadas novas comunidades de imigrantes e com elas, a 

expansão das já existentes. Os laços identitários são reforçados, a valorização das formas 

de vida e manutenção das línguas de imigração figuram entre as preocupações dos povos, 

que por fim, constroem escolas, igrejas, centros recreativos, culturais e de caridade. Tais 

ações representam as políticas linguísticas praticadas, ou políticas linguísticas 

insurgentes, tal como pontua Berger (2015), visto que surgem em um movimento de baixo 
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para cima, indo contra as políticas linguísticas impostas pelo Estado, vindas em sentido 

vertical.  

Sendo assim, no tocante à adoção da língua nacional, esta não se deu por completo, 

e o português continuou funcionado ao lado das línguas de imigração nas escolas, que por 

fim foram toleradas até os primeiros anos da era Vargas, quando as ideologias na política 

mudam. 

Como a maioria dessas comunidades estava em local mais isolado, seu poder de 

organização se torna uma preocupação para o Estado, não só pelo fato do crescimento 

populacional e propriedade econômica, mas com a possibilidade de expansão linguística 

e cultural, fator que poderia influenciar grupos de outras etnias, resultando em resistências 

como forma de não assimilação de alguns grupos.  

Conforme Altenhofen, o clima tenso criado pelas duas guerras mundiais serviu para 

acirrar as medidas de “assimilação forçada dos imigrantes ao monolingüismo em 

português, especialmente diante da alegação do chamado “perigo alemão”, de que se 

criasse um estado alemão no sul do Brasil” (ALTENHOFEN, 2004, p. 84).  

Com isso surgem novas ideologias e políticas marcadas pela xenofobia, racismo e 

exclusão do outro, pelo fato de o Estado se sentir ameaçado fator que culminou em uma 

atitude defensiva em que são tomadas algumas medidas na tentativa de unificação via 

inserção forçada destes grupos à sociedade brasileira, bem como à adoção destes à língua 

portuguesa.  

Nesse viés, a Crise de 1929 e a implantação do Estado Novo, era Vargas, entre 1930 

e 1945, originam o agravamento de tensões no país em decorrência da xenofobia do pós 

Primeira Guerra, momento em que fecharam-se as fronteiras e a imigração se torna ainda 

mais seletiva. Assinala-se um “período de mudança nas normativas relativas à 

naturalização, bem como ampliação da vigilância e da fiscalização do estrangeiro, com 

uma forte preocupação em torná-lo assimilável” (BRASIL, 2018, p. 203).  

Com foco na construção da identidade nacional brasileira, medidas políticas 

nacionalistas foram tomadas para a unificação do país. Campos (2006), informa que a 

dispersão, as preocupações com o distanciamento e a não integração dos imigrantes à 

comunidade brasileira e a concepção de brasilidade foram as razões para a intervenção 

das autoridades brasileiras, em especial, das forças militares nas comunidades 

estrangeiras.  
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Isso foi possível porque o nacionalismo “moderno” estava calcado no 

colonialismo “antigo” e constituía a visão do país. Como aponta 

Marilena Chauí (2010), o mito fundador do Brasil é como um lugar de 

representação homogênea, que no cotidiano permite crer na posse de 

uma forte identidade nacional, de uma unidade do povo e de outras 

características culturais que o distingue de outros povos (PUH, 2017, p. 

216).  

 

Nessa perspectiva, a medida mais abusiva tomada contra os estrangeiros com vistas 

ao nacionalismo forçado situa-se no plano da linguagem, dos discursos, que traduziu-se 

em um verdadeiro trauma coletivo, visto que pela língua os povos tinham o poder de 

organização, de resistência e manutenção de uma identidade cultural e linguística, pois: 

“os agentes do nacionalismo de Vargas perceberam muito bem que quebrar a unidade 

linguística significava solapar as bases de uma unidade cultural de um elo de união muito 

que unia os grupos” (CAMPOS, 2006, p. 120).  

As medidas coibitivas do Estado, se tornam ainda mais intensas com o início da 

Segunda Guerra Mundial, que influencia fortemente a política linguística implantada no 

Estado Novo. Tal fato era embasada por suspeitas de perigo ao governo brasileiro, que 

por sua vez, buscava extirpar do país as línguas de imigração, bem como impossibilitar a 

entrada de seus falantes. Essa nova ótica sobre o imigrante, principalmente aos vindos 

dos países do Eixo, tinha por base o temor de que em terras brasileiras poderiam ser 

organizados centros de ação dos países inimigos. 

Dessa forma, as ações proibitivas de entrada bem como de fiscalização aos já 

residentes no Brasil eram destinadas, principalmente, aos imigrantes de origem alemã e 

nipônica, por conta do poder de organização dos grupos e da resistência ao 

assimilacionismo, conforme revela de Campos (2006).   

Tal fato foi efetivado por meio do Decreto-Lei 1.545, de 25 de Agosto de 1939, que 

obrigava os órgãos públicos e entidades a possibilitar a adaptação dos filhos dos 

imigrantes ao meio nacional. Esse momento culminou no desaparecimento de muitas 

publicações em outras línguas. Além disso, foi proibido o uso de línguas estrangeiras em 

público como em escolas, por exemplo, e nas atividades religiosas. As sociedades 

recreativas, esportivas e culturais que não aceitaram as mudanças foram fechadas. Essa 

política coibitiva atingiu massivamente os estados do Sul do Brasil que concentravam 

maior número de imigrantes, principalmente os de origem europeia.  

No entanto, a política do silenciamento não surtiu efeito em todos os âmbitos da 

sociedade pois, muitas delas continuaram sendo usadas e ensinadas em lugares secretos, 

em escolas clandestinas e nas células familiares. Neste caso, os sujeitos vivem em seus 
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cotidianos as formas do silêncio pois, conforme Orlandi (1995, p. 29-37), “da mesma 

forma como as palavras são múltiplas, os silêncios também o são [...] quando não falamos, 

não estamos apenas mudos, estamos em silêncio, há o “pensamento”, a introspecção, a 

contemplação, etc.”  

Neste sentido, o silêncio pode ser considerado tanto como parte da retórica da 

dominação figurado na opressão, como também, pode ser tomado ao contrário, como a 

retórica do oprimido. Assim, o silêncio significa, ele rege os processos de significação, o 

silêncio passa a ser resistência, luta configuradas em novas formas de articulação e 

preservação de uma identidade etnolinguistica dos grupos.  

Partindo disto, a censura das línguas espelhadas no silêncio obtido pelo Estado não 

condiz à conquista definitiva de seu objetivo, pois, o que resultou da manipulação e 

censura sobre as comunidades de imigrantes foi um ensino concentrado nos núcleos 

familiares, levando ao aprendizado oralizado dos idiomas passados aos descendentes. 

Ainda, teve-se um ensino formal clandestino das línguas, ensinado nas escolas secretas, 

escondidas do governo, inseridas nos estados constituídos por núcleos de imigrantes.   

Conforme Puh (2017), após o suicídio de Vargas, e as decorrentes mudanças na 

política brasileira dos anos 50 e 60, as comunidades de imigração, puderam voltar a usar 

as suas línguas, porém, sem contar com a dinâmica das escolas comunitárias (assunto 

discutido no capítulo seguinte), momento em que se deixa o ensino das línguas de 

imigração a cargo das igrejas e de alguns colégios religiosos.  

Nos anos 1970 e 1980, não são vistas mudanças com o advento da ditadura militar, 

pois, conforme esclarece o pesquisador, o Estado voltou a negligenciar as culturas e 

línguas no seu território, diante de algum risco de insurreição. Prova dessas afirmações 

pode ser evidenciada, por exemplo, quando o governo militar atuou em algumas reformas 

na educação, das quais resultaram os acordos MEC-USAID discutidos anteriormente.  

No plano do ensino de línguas, segundo Oliveira (2001) não houve o 

reconhecimento da diversidade linguística brasileira, pois, o inglês passava a ser a única 

língua estrangeira no sistema educacional brasileiro, ou seja, embora as línguas de 

imigração já não sofressem a perseguição anterior, eram ainda negligenciadas, uma vez 

que as línguas a integrarem o ensino passam a ser o português e o inglês.   

A política linguística em torno da legitimação da língua portuguesa atinge seu auge 

em 1988, quando, no artigo 13 da Constituição, declara-se o português como o idioma 

oficial da República Federativa do Brasil e no artigo 210, é estabelecida a obrigatoriedade 

do uso da língua como veículo do ensino regular fundamental, efetivando, mais uma vez, 
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políticas linguísticas declaradas, legitimando as políticas linguísticas praticadas que já 

vinham se firmando no Brasil em favor do português. 

Segundo o autor, ainda na Constituição, há uma tímida mudança nos olhares dos 

governos em direção à diversidade linguística brasileira, pois, passa-se a reconhecer as 

línguas indígenas neste documento. No entanto, o mesmo documento deixou de lado 

outras comunidades linguísticas, como a comunidade surda, as comunidades de 

descendentes de africanos e as comunidades de imigrantes e suas respectivas línguas.  

Oliveira (2001), esclarece que, mesmo havendo omissão do Estado em relação às 

demais comunidades, nesse momento, os demais grupos passam a reivindicar seus 

direitos. A partir de então, inicia-se um processo de lutas pelo reconhecimento de novas 

comunidades e línguas.  

Podemos citar como exemplo de políticas linguísticas locais, o que vem 

acontecendo em alguns estados brasileiros, onde algumas línguas são oficializadas em 

seus municípios. Temos como exemplo dessas ações o município amazonense de São 

Gabriel da Cachoeira, em que se reconhece a oficialidade da língua portuguesa, embora 

a maioria da população, 75%, é indígena (Cf. LAGARES, 2018), mas que, através da lei 

145/2002, se dá a cooficialização das línguas nativas brasileiras, o Tukano, o Nheengatu 

e o Baniwa.  

Nesse viés, o munícipio deverá dispor de tradutores oficiais, e suas leis e 

documentos do poder público deverão ter versões disponíveis nas três línguas, bem como 

as mídias e concursos públicos deverão contemplar a nova política do plurilinguismo (Cf. 

Oliveira, 2001).  

A política linguística de cooficialização de línguas, se estendeu também para as 

línguas de imigração. Acerca dessa informação, Lagares (2018), fornece um quadro 

exemplificando o números e as línguas cooficiliazadas em alguns estados brasileiros, das 

quais citamos: o Hunsrückisch, sendo cooficializado em 2010, em Santa Maria do Herval, 

no estado do Rio Grande do Sul e também no município de Antônio Carlos, Santa 

Catarina. Neste estado, em 2017, temos também a cooficialização do Pomerano, em 

Pomerode.  

Conforme Lagares (2018), o Pomerano também teve sua oficialização no estado 

Espirito Santo, nos municípios de Domingos Martins, em 2010; Santa Maria do Jetibá, 

em 2009; Pancas, 2007; Laranja da Terra, 2008, e também, no Rio Grande do Sul, em 

Canguçu, no ano de 2010. Outras línguas como o Talian, por exemplo, tem sua 

cooficialização em maior número no Rio Grande do Sul, em Serafina Corrêa (2009); 
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Bento Gonçalves (2016); Flores da Cunha (2015); Paraí (2015); Nova Roma (2015); 

Fagundes Varela (2016); Caxias do Sul (2017), e em Nova Erechim/SC, em 2015. Com 

base nos dados podemos entender que o reconhecimento da variedade Talian se deu 

recentemente, evidenciando a necessidade de que estudos voltados para o desvelamento 

dos contextos de realidades linguísticas e culturais brasileiras ganhem mais espaço dando 

voz e visibilidade para essas realidades.  

Ainda, no campo das políticas linguísticas, segundo Oliveira (2001), situam-se as 

línguas estrangeiras ensinadas em contexto escolar, que são escolhidas a partir de políticas 

linguísticas internas.  

Nesse viés, podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, 

instituída a partir da Lei 9.394, durante o governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. A escolha da língua a ser ensinada ficaria a cargo de cada instituição a depender 

de suas possibilidades. Para o Ensino Médio, campo deste estudo, Art. 36... inciso III 

propunha: “será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição”. 

Em uma análise acerca de tal documento, Krause-Lemke (2010), conclui que, no 

que concerne ao lugar das línguas estrangeiras em sala de aula, por não figurarem no 

núcleo central, mas na parte diversificada do documento, tal fato decresce sua importância 

quando comparada com a inserção de outras disciplinas do currículo escolar. Ainda, 

quando se indica a inserção de uma língua estrangeira moderna, apagam-se as 

possibilidades da inserção das línguas de imigração.  

Segundo a autora, ao ser proposta a inclusão de uma segunda língua estrangeira no 

currículo do Ensino Médio, em caráter optativo, novamente são diminuídas as 

possibilidades reais de que isso aconteça. Por fim, a pesquisadora pontua que, diante de 

“seu caráter optativo, revela-se a inexistência de uma política de estímulo para que outras 

línguas venham a integrar o currículo das escolas, o que acarreta o não desenvolvimento 

de políticas diferenciadas para formação de professores” (KRAUSE-LEMKE, 2010, 

p.116). 

O caráter optativo associado a acontecimentos políticos abre brechas para que 

políticas linguísticas contemplem as línguas de maior visibilidade e status de línguas 

globais figurem nos currículos escolares.  
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É nesse espaço que o espanhol, através de uma Política Linguística declarada, 

passou a ter seu ensino obrigatório no Ensino Médio a partir da Lei 11.161 de 5 de agosto 

de 2005, de matrícula facultativa para o aluno.  

Segundo Oliveira (2001), neste caso, o Estado retoma uma questão nacional que é 

de Política Linguística externa, pela possibilidade de integrar-se econômica e 

politicamente com os países vizinhos. Tal fato se configurou a partir do Mercado Comum 

do Sul (Mercosul)10, e o governo promulga uma lei para que a língua de nove dos países 

vizinhos esteja presente no sistema educacional brasileiro, embora, prioritariamente, no 

Ensino Médio, dada a prerrogativa de Estados e municípios de criarem suas próprias 

políticas linguísticas. No entanto, A Lei do Espanhol, como ficou conhecida, em 

decorrência dos acontecimentos políticos dos últimos anos que tiveram reflexos também 

no âmbito educacional, foi revogada no ano 2017.  

O presidente em exercício, Michel Temer, modificou a Lei 9.394, por meio da Lei 

13.415, e revoga o inciso III do Artigo 36. Assim, nos currículos do Ensino Médio, a 

língua estrangeira a ser estudada será, obrigatoriamente, o inglês, podendo ser ofertado 

outras línguas estrangeiras, porém, em caráter optativo. No entanto, como esta fase do 

ensino será organizado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda em 

processo de avaliação, algumas instituições seguem com o estudo das línguas que já 

estavam no currículo escolar, como é o caso da escola foco deste estudo que tem como 

língua estrangeira presente no currículo, o espanhol e também, 

 

[...] das variedades envolvidas na instrução dessa(s) língua(s), do lugar 

atribuído para as línguas (língua materna, segunda língua, língua 

estrangeira, língua adicional, língua de herança, língua de acolhimento), 

bem como a distribuição quanto à quantidade de horas destinadas à 

aprendizagem/exposição da(s) língua(s) nos currículos, a adoção de 

determinadas metodologias de ensino-aprendizagem para o ensino 

de/nas línguas são todas estratégias que fazem parte da gestão de 

línguas no âmbito da educação formal institucionalizada (BERGER, 

2015, p. 71). 

 

Como se vê, a nova política educacional é permeada por ideologias que limitam a 

oportunidade de novas línguas integrarem o currículo escolar, vedando-se, desta forma, 

também o ingresso das línguas de herança (Cf. MELLO-PFEIFER, 2018). As ações acima 

em favorecimento de uma ou outra língua a ocupar o currículo escolar são fomentadas 

                                                           
10 O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção (1991), e pela União das Nações Sul-americanas 

(Unasul), criada pela Declaração de Cuzco (2004), tal como informa Oliveira, 2001.  
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por políticas linguísticas verticais/explícitas (SHOHAMY, 2006; BERGER, 2015), 

embasadas em interesses econômicos na atração de capital para o Brasil. Esses interesses 

ora incluem, mas, na maioria das vezes, excluem possibilidades de expansão de 

conhecimento cultural e linguístico dos estudantes por serem limitados ao estudo de uma 

única língua.  

Ainda que se reconheça a existência das diversas comunidades de imigrantes no 

país, Krause-Lemke explana que ainda são poucos os trabalhos efetivos de recuperação e 

manutenção dessas línguas. Segundo ela, no lado contrário dessa realidade, podem ser 

trazidos como exemplo os empreendimentos de políticas linguísticas articuladas pelo 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Políticas Linguísticas, que: 

 
[...] em uma de suas intervenções, conseguiu que se voltasse a ensinar 

o alemão em algumas escolas da cidade de Blumenau – SC, juntamente 

com uma disciplina de Educação Linguística, ministrada ora em 

alemão, ora em português. Esta é uma das cidades, entre as várias 

existentes no sul do Brasil, com um estilo genuinamente alemão. 2) o 

estado do Paraná mantém o CELEM – Centro de línguas Estrangeiras 

Modernas. Neste centro, é possibilitada a toda comunidade, em 

praticamente todas as cidades do estado, a aprendizagem de duas ou 

mais línguas estrangeiras, incluindo as línguas de imigração das várias 

comunidades. (KRAUSE-LEMKE, 2010, p. 29) 

 

Acerca das línguas de imigração, estas, no CELEM, têm um número reduzido de 

participantes, isso decorre, segundo a autora, pelo de os alunos optarem pelo aprendizado 

de outras línguas diferentes das de imigração, pois, julgam que com o aprendizado de 

outras, podem ampliar as conquistas no mercado de trabalho.  

Há, ainda, muitas justificativas que estão embasadas em discursos em torno da 

“aceitação da língua de imigração na comunidade em que vivem e, neste caso, 

principalmente os que saem das zonas rurais, ao chegar à cidade, deixam de usar a língua 

de imigração, substituindo-a pelo português” (KRAUSE-LEMKE, 2010, 30). Para a 

autora, esses deslocamentos geográficos refletem também os deslocamentos em relação 

aos usos linguísticos. Na localidade de seu estudo, no currículo há a oferta de inglês e do 

espanhol, e há a oportunidade de estudo da língua de imigração, tanto para os alunos 

quanto para a comunidade, que muitas vezes não se efetiva por falta de interesse.  

A falta de interesse, em nosso entendimento, também pode estar atrelada às 

particularidades do contexto. Entendemos que nestes locais, quando o ensino das línguas 

de imigração é oferecido em contra turno, este desinteresse, muitas vezes, pode estar 

permeado das necessidades e configurações ligadas à cultura do campo, pois, em muitas 
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comunidades os filhos auxiliam seus familiares na agricultura. Assim, este processo 

inviabiliza que alunos participem das aulas visto que, em horário contra turno, muitos 

estão trabalhando.  

Seguindo adiante, a autora explana que as experiências possibilitadas por algumas 

instituições, de restabelecer o ensino das línguas, são assim, válidas enquanto estratégias 

com fim a impedir seu apagamento. No entanto, “entende-se que as marcas do 

apagamento são indeléveis ao sujeito, à sua memória e à sua história”. Neste viés, a autora 

esclarece a realidade que impera no país no tocante às políticas linguísticas: 

  

Deste modo, tem-se esta tensa realidade: de um lado políticas 

linguísticas que, de maneira geral, insistem em não considerar a 

realidade multilíngue do país e, de outro, os imigrantes que, cada vez 

mais, por decisão própria ou pelas imposições do contexto, deixam de 

usar a sua língua familiar ou do entorno. Nas duas situações, o que 

permanece é o apagamento das línguas. Por outro lado, é importante 

levar em conta que tal situação revela-se delicada, já que o apagamento 

das línguas ocorre de forma gradual, o que pode ser resultado de uma 

oferta frágil, ao mesmo tempo, espera-se que haja adesão imediata, mas 

pouco se faz para atrair alunos, por vezes. (KRAUSE-LEMKE, 2010, 

p. 30) 

 

A autora nos informa que, atualmente, as línguas de imigração constituem um 

patrimônio cultural e alguns contextos do país, são divulgadas com fins comerciais e 

turísticos. Tal afirmação pode ser sustentada por um estudo realizado recentemente por 

Smaha (2019), acerca das crenças e atitudes linguísticas de falantes de descendentes de 

ucranianos em Prudentópolis. Nele, a autora assinala que a concepção da língua de 

imigração para seus falantes vem ganhando um novo formato na cidade. A língua está 

sendo vista como um bem simbólico que propicia maior aceitação e status ao falante.  

Em seu estudo, Smaha identificou que fatores como o intercâmbio cultural 

promovido entre Brasil e Ucrânia, acesso fácil à internet até mesmo nas áreas rurais do 

município e ações promovidas pelo Núcleo de Estudos Eslavos (NEES), vinculado à 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, contribuíram para a difusão e visibilidade da 

cultura eslava bem como de seu patrimônio linguístico, porém, a manutenção da cultura 

e, consequentemente da língua, se efetiva fortemente pelo viés comercial, do turismo, 

pois: 

 

Prudentópolis também passou a receber maiores investimentos na área 

do turismo, visando a uma direção em dois sentidos: as cachoeiras e a 

cultura ucraniana. A partir disso, os membros da comunidade 

começaram a perceber que a língua ucraniana é uma das suas 
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características diferenciais apreciadas e valorizadas por pessoas de fora 

e, aos poucos, vêm considerando sua manutenção como um fator 

positivo para eles e para a comunidade como um todo. (SMAHA, 2019, 

p. 18) 

 

Diante dos argumentos citados, a autora assevera que as atitudes negativas e 

discriminatórias frente à língua eslava, que em tempos não distantes eram bem visíveis, 

parecem estar dando espaço a atitudes positivas, afirmação respaldada por resultados 

obtidos durante a realização de um trabalho de conclusão de curso, que seguia o mesmo 

viés, dois anos antes da efetivação da pesquisa de mestrado. Neste caso, a língua constitui 

um bem cultural, comercial e, consequentemente, turístico, passando a operar como forte 

elo de identificação e pertencimento com a cidade e com a cultura eslava. 

As afirmações acima evidenciam que a língua continua tendo sua manutenção na 

comunidade. Muitas vezes a manutenção das línguas não é estimulada por meios de ampla 

visibilidade, como no caso acima relatado, mas, parte dos próprios falantes que veem na 

língua uma maneira de manter um vínculo com os entes queridos, com os costumes e 

tradições da velha Pátria. Assim, a língua passa a ter sua manutenção garantida nos lares 

dos descendentes de imigrantes e nos ritos religiosos, ações edificadas em políticas 

linguísticas locais (Cf. SEMECHECHEM; JUNG, 2017), tal como veremos nas análises 

dos dados.  

Ao longo deste capítulo, abordamos algumas das políticas linguísticas adotadas em 

solo brasileiro, e fomos caracterizando também as línguas às quais eram direcionadas tais 

políticas. Sendo assim, como se percebeu, mencionamos por diversas vezes o termo 

línguas de imigração. Para tanto, acreditamos ser necessário definir língua para que 

possamos distinguir os diferentes status que a ela são destinados no contexto de 

convivências de diferentes línguas e suas representações.  

 

1.3. Conceitos de Língua  

  

Como dito, o objetivo deste tópico e descrever teoricamente alguns conceitos, tais 

como: Língua Materna, Segunda Língua, Língua de Imigração, Língua Estrangeira, 

Língua de Herança, com vistas a entendermos cada um deles e, posteriormente, poder 

representar as línguas dos alunos da instituição estudada, uma vez que nossa pesquisa foi 

realizada em uma escola inserida em um contexto, como já dito, multilíngue. 

Partindo disso, passamos a conceituar o que se define como Língua Materna. 

Segundo Pupp-Spinassé (2006), a Língua Materna (LM) ou Primeira Língua (L1), é uma 



 
 

38 
 

parte integrante do conhecimento de mundo de um indivíduo, visto que, junto à sua 

competência linguística são adquiridos também os valores pessoais e sociais. A Língua 

Materna, nesse sentido, caracteriza a origem, a identidade do indivíduo, e é usada, 

geralmente, no cotidiano.  

Embora, normalmente se aprenda a Primeira Língua em casa com os pais e esta 

seja a língua da comunidade do indivíduo, a pesquisadora nos alerta que falar de LM ou 

L1 não significa que estejamos tratando da mesma língua falada pela mãe e que esta tenha 

sido a primeiro língua adquirida pelo indivíduo. Falar de L1, tão pouco implica dizer que 

se trata de uma única língua, pois, caso se adquira outra língua ou outras línguas 

simultaneamente, estas também podem receber tal definição. A L1 é caracterizada, pela 

maneira como é adquirida pela criança, aparentemente, sem esforço, de forma automática 

e gradual, de acordo com o seu desenvolvimento físico e mental. Nesse sentido, a autora 

explana que outros fatores devem ser combinados e levados em consideração para que 

então um língua possa representada enquanto LM ou L1, tais como:   

 

[...] a língua da mãe, a língua do pai, a língua dos outros familiares, a 

língua da comunidade, a língua adquirida por primeiro, a língua com a 

qual se estabelece uma relação afetiva, a língua do dia-a-dia, a língua 

predominante na sociedade, a de melhor status para o indivíduo, a que 

ele melhor domina, língua com a qual ele se sente mais à vontade... 

Todos esses são aspectos decisivos para definir uma L1 como tal 

(PUPP-SPINASSÉ, 2006, p. 5) 

 

Nesse sentido, conforme contextualiza a pesquisadora, caso uma criança tivesse 

pais falantes de línguas distintas e as adquirisse para efetivar sua comunicação com cada 

um deles, estas seriam consideradas suas línguas maternas. No entanto, se por ventura 

essa mesma criança, agora em estágio avançado de aquisição de sua (s) Língua (s) 

Materna (s), muda-se para outro país e aprende a língua local, passando a usá-la 

cotidianamente para a comunicação e integração ao meio, esta passa a ser sua Segunda 

Língua (L2). Entende-se desta maneira que a L2 é uma não primeira-língua e que é 

adquirida sob a necessidade de comunicação, dentro de um processo de socialização, é 

uma língua de interação diária que desempenha importante papel de integração social do 

falante e transformação de sua identidade.   

Esta denominação de Segunda Língua, não condiz a numerações escalonadas, visto 

que o indivíduo poderá continuar com seu processo de aquisição de outras línguas. Sendo 

assim, podemos entender que a classificação acima (SL), é usada para se referir a uma 

língua que não seja a materna. Logo, segundo Pupp-Spinassé, a ordem de aquisição passa 
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a não ter importância, desde que não se trate de mais uma L1. Assim sendo, a depender 

de como a língua é adquirida, ela pode ser representada de uma forma ou de outra.  

Uma Língua Estrangeira, por sua vez, segue por um viés diferenciado de 

aprendizado pois, com esta não se estabelece um contato tão intenso, segundo Pupp-

Spinassé, é a língua ensinada em ambientes formais, como na escola, por exemplo. Para 

a pesquisadora, “numa segunda língua se possui uma maior competência e uma maior 

performance, pois o meio ou a situação exige isso do falante – o aprendiz de língua 

estrangeira dificilmente precisa chegar a esse nível de conhecimento” (PUPP-SPINASSÉ, 

206, p. 7). 

A pesquisadora alerta para o fato de não existir uma “receita” para a diferenciação 

entre Primeira Língua, Segunda Língua e Língua Estrangeira. O status de uma língua 

também pode mudar com o passar do tempo, pois é necessário apenas estabelecer uma 

outra relação com ela. Se a criança citada anteriormente, que aprendeu o inglês como SL 

na Inglaterra, muda para Portugal e a língua anglo-saxônica perde a importância na sua 

vida, a criança perde essa relação básica com ela e ela pode se tornar, com o passar do 

tempo, uma Língua Estrangeira – se não for completamente esquecida. 

No que tange à Língua de Imigração, Bolognini e Payer (2005), pontuam que esta 

é a língua que veio com o imigrante e que nos países de origem são línguas nacionais. 

Aqui chegaram junto de seus falantes vindos para realizar atividades integradas ao 

sistema produtivo brasileiro, processo que resultou em variadas formas de convivência 

dessas línguas com o português e outras línguas. Corroborando com o argumento anterior, 

Trask (2011) a conceitua como sendo uma língua falada em determinado país por um 

número considerável de pessoas aí imigradas. As línguas de imigração são línguas 

maternas dos povos imigrantes, línguas diferentes da língua das pessoas que já estavam 

nesse país para onde os povos migraram. Logo, cada uma dessas línguas é uma língua de 

imigrante no país que recebeu a imigração.  

Pinheiro (2014), em sua tese de doutorado, ao investigar os processos de 

territorialização do italiano como língua de imigração no nordeste do Rio Grande do Sul, 

nos diz que a partir dos contatos mencionados acima, as línguas adquirem nesse novo 

meio, um novo status e uma nova configuração linguística. Tal processo decorre também, 

das novas necessidades linguísticas encontradas nesse novo local, tais como: a nomeação 

de plantas e animais, e fenômenos naturais, etc.  

Segundo a pesquisadora, a vinculação linguística desses sistemas com as suas 

matrizes de origem se efetiva por alguns traços de seu sistema gramatical, e de seu léxico. 
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No entanto, essas línguas emigradas saem de uma relação em que existiam como línguas 

nacionais ou como variedade dialetal ou subsistema de uma língua histórica, para assumir 

uma existência como língua minoritária que existe à margem de outra língua dominante 

e da língua oficial do meio (ALTENHOFEN, 2013). Torna-se perceptível que a língua 

denominada como minoritária recebe essa denominação não só em termos do número de 

falantes, mas como Pontua Ponso (2017), em decorrência do status social de que dispõe. 

São línguas faladas ainda hoje, seja nos espaços familiares, em pequenas 

comunidades, nas igrejas, em espaços escolares, muitas vezes sem intermédio de políticas 

de valorização por parte do Estado. Em algumas regiões brasileiras, em decorrência das 

lutas empreendidas por seus falantes, pesquisadores e sociedade local, são co-

oficiliazadas. Muitas são adquiridas em simultâneo com o português, outras se tornam 

primeiras línguas de seus falantes e o português se torna a segunda, ou ainda, acontece o 

inverso, o português é a L1 e uma língua de imigração pode ser a L2, conforme revelam 

estudos de línguas em e de contato no Sul do Brasil, tais como os de Savedra et al (2010), 

por exemplo. No entanto, essas línguas emigradas podem ser adquiridas em níveis 

variados, podendo ser assim denominadas também como Línguas de Heranças, e seus 

falantes podem ser intitulados como falantes de herança (Cf. QUADROS, 2017). 

Em seu estudo intitulado Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais, Quadros 

(2017), explana que a Língua de Herança é uma língua usada por comunidades étnicas 

ou de imigrantes em um espaço no qual outra língua é utilizada de modo mais abrangente. 

Segundo a autora, a Língua de Herança é a língua da família, falada em um contexto onde 

outra língua é usada nos demais espaços sociais, tais como: a escola, cartórios, hospitais, 

etc. Assim, explica que tal como acontece com a transmissão de uma herança de bens 

culturais e materiais, os falantes de herança herdam em seu berço familiar um patrimônio 

cultural que inclui uma língua com uma bagagem cultural diferente da do meio em que 

vivem.  

Entende-se, desta maneira, que falantes de herança são aqueles que têm contato 

com a Língua de Herança antes ou paralelamente com a língua usada na comunidade, 

portanto, sendo, supostamente bilíngues. No entanto, mesmo que tenham tido contato 

intenso com suas línguas durante a infância, esses falantes podem não ter a mesma 

fluência de seus pais, ou seja, os falantes de herança podem ser bilíngues com mais ou 

menos fluência em uma ou outra língua, tendo o que Quadros (2017) chama de 

“bilinguismo desbalanceado”.  
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Flores e Melo-Pfeifer (2014), em um estudo acerca da aquisição da Língua de 

Herança, informam que o conceito nasceu no Canadá e cresceu nos Estados Unidos, e 

explica a relação entre os indivíduos e uma língua cujo estatuto se torna difícil de 

designar: língua materna, língua dos imigrantes, língua minoritária, língua comunitária 

ou língua de casa. O termo Língua de Herança é usado para se referir a essa língua, na 

qual os seus falantes, designados Falantes de Herança, podem ter níveis variados de 

conhecimento, sendo apenas parciais ou completos, e as experiências de aquisição e 

contato com a língua também podem ser diversas (Cf. FLORES; MELO-PFEIFER, 2014; 

MELO-PFEIFER, 2018). 

Nessa perspectiva, as autoras corroboram o já dito por Quadros (2017), ao 

asseverarem o conceito é destinado a filhos de imigrantes e imigrantes de segunda, ou 

terceira geração que adquirem duas línguas durante a infância entre o contexto familiar e 

o contexto extra familiar, onde se inclui a escola. Nesse viés, uma das línguas é falada 

nas células familiares e a outra fora dela, sendo esta, a maioritária com a qual o falante se 

encontra na escola, e com a qual se inicia um processo de construção de relações sociais 

fora do núcleo familiar. Logo esta última língua passa a ser a preferida do indivíduo e 

mantenedora de suas relações interpessoais. Daí é que em muitos casos: 

 

[...] a língua maioritária também passa a ter um papel muito mais 

importante enquanto língua de comunicação na família. E se um dos 

pais é ele próprio já emigrante de segunda geração e/ou falante nativo 

da língua maioritária (com ou sem conhecimentos da língua 

minoritária), a presença da língua maioritária no seio da família é ainda 

mais forte e o contacto com a LH mais restrito. (FLORES; MELO-

PFEFER, 2014, p. 19).  

 

As autoras alertam para o fato de julgamentos feitos a partir de incompreensões do 

termo, tendo em vista que muitos acreditam que ele define um falante com uma língua 

deficitária, pelo contrário, essa concepção não deve ser assim entendida tendo em vista 

que aquilo que não se aprende, não se fala. Frente a esses postulados, tendo em vista o 

desconhecimento dos processos de aquisição das línguas dos alunos, se estas se 

configuram como suas línguas maternas, ou se constituem como segundas línguas, fatores 

que demandariam uma nova pesquisa, preferimos adotar o último conceito para nos 

referimos às línguas dos estudantes de nossa pesquisa, a partir de agora, consideradas 

Línguas de Herança e seus falantes, Falantes de Herança.  
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CAPÍTULO II 

O CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Neste capítulo traçamos, de maneira breve, o processo de constituição da cidade de 

Irati enquanto contexto formado pela imigração. Diante disso, este capítulo encontra-se 

dividido em tópicos, dos quais, o primeiro trata da formação do contexto da pesquisa e o 

segundo explana acerca dos processos de escolarização no estado envolvendo os grupos 

de imigrantes. Este tópico, além de explanar, de maneira geral, questões acerca da 

escolarização dos imigrantes, expõe também, questões referentes às políticas linguísticas 

anteriores às ações intervencionistas aplicadas pelo governo Vargas. Como poderemos 

notar, a tentativa de silenciamento das línguas de imigração não se deu somente em 

função da guerra, mas da história de uma sociedade nacional. 

 

2.1 . O contexto do estudo: Irati, Paraná  

 

No capítulo anterior explanamos acerca da constituição do Brasil enquanto país 

cultural e linguisticamente complexo, tendo em vista que antes de receber os primeiros 

imigrantes aqui já residiam as comunidades indígenas com suas línguas e culturas, às 

quais se somaram novas formas de vida e novas línguas vindas com os portugueses, mais 

as línguas e culturas vindas com a escravização de africanos, bem como aquelas vindas 

com as ondas de imigração dos séculos XIX, XX, à atualidade.  

Conforme discutido, muitos imigrantes de origem europeia vindos pós abolição da 

escravatura, foram direcionados por diversas regiões brasileiras, dentre elas, a região Sul. 

Ao serem redirecionados ao longo dos três estados, os imigrantes concentravam-se em 

colônias, núcleos fundados na tradição da pequena propriedade e da agricultura, e se 

localizavam, em sua maioria, próximos aos vales de rios. O Paraná, Estado em que está 

situado o contexto desta pesquisa, recebeu maior número de imigrantes poloneses, 

italianos, e japoneses, mas também de outras etnias, como os holandeses e também os 

ucranianos, tal como estudos como os de Jacumasso (2009), Kruk (2018), por exemplo. 

Krause-Lemke (2010), explana que grande número segue para Curitiba para ser 

direcionado às suas futuras propriedades. Muitos se estabeleceram em Prudentópolis, 

Paulo Frontin, Mallet, Rio Azul, Paula Freitas, e também, na região de Irati, cidade 

constituída, em sua maioria, por imigrantes europeus que construíram suas comunidades 

baseados na política organizacional da pequena propriedade.   
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Conforme Kruk (2018), inicialmente a região de Irati era povoada pelos índios 

iratins, ramo dos tupis que habitavam o Paraná. Para Orreda (2007), a ocupação da região 

que compreende o munícipio de Irati se fez no ciclo do tropeirismo. A partir do ano de 

1890, famílias oriundas de Campo Largo e outros locais, temendo que seus entes queridos 

fossem enviados à Guerra do Paraguai, chegaram à região e fundaram o povoado de 

Covalzinho, formado também pelas aventuras do desbravamento de terras, aventuras 

praticadas por moradores de localidades vizinhas. 

Zanlorenzi (2012), explana que da cidade de Teixeira Soares sai os relatos orais dos 

descendentes dos pioneiros, Pacífico de Souza Borges e Cipriano Francisco Ferraz, que 

movidos pela curiosidade e pela aventura, percorreram as terras vizinhas à sua localidade 

chegando em Irati. Alguns locais da terra descoberta foram batizados pelos dois pioneiros 

e perduram até hoje como nomes de bairro da cidade, como Lagoa e Camacuã, por 

exemplo. Por fim, Covalzinho tornou-se a sede de Irati, nome adotado em 1899, por conta 

da chegada da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande ao pequeno povoado, que trouxe 

consigo também a estação da estrada de ferro, dando origem ao nome da cidade11.  

Conforme Farah et al. (2008), de início, Irati foi visto por muitos como a “terra de 

oportunidades”. Assim, desde o final do século XIX, recebeu povos imigrantes, fugidos 

dos conflitos que abalavam a Europa nesse período, seja pelas lutas de unificação entre 

Itália e Alemanha, pelas revoluções internas acontecendo na França e Espanha, ou ainda, 

pelas lutas empreendidas pela Polônia e Ucrânia que tentavam se livrar da dominação 

russa e austríaca, mas também, pelas propagandas difundidas no exterior pelo governo 

brasileiro. 

Os povos de etnia polonesa se estabeleceram no centro urbano, mas também, 

povoaram os seus arredores atraídos por inúmeros benefícios que o novo contexto 

oferecia como, por exemplo, a facilidade de comercialização de deus produtos, pois a 

ferrovia “colocava os produtos no mercado paulista, pelas matas de araucárias e florestas 

nativas de erva-mate que, por sua vez, possibilitavam uma indústria extrativa e pela 

fertilidade do solo, que beneficiava a agricultura” (KRUK, 2018, p, 30).  São essas 

condições que atraiam novas pessoas a vir em busca de terras e oportunidades de 

crescimento e melhores condições de vida. 

                                                           
11 Irati é elevado à categoria de Município pela Lei nº 716, de 2 abril de 1907, conforme explana Kruk 

(2018). Com esse acontecimento, houve a aceleração no crescimento demográfico, gerando impacto na 

economia e na política de imigração a partir de 1907. 
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Nesse viés, Farah (2008), explana que a partir de 1904, trinta famílias vindas de 

São Mateus do Sul fixaram-se na Serra dos Nogueiras, em Irati, e após 15 anos, 

instalaram-se mais de 800 famílias de origem polonesa dentre outras nacionalidades. 

Atraídos pela nova política de imigração, no ano de 1908, chegaram os ucranianos, 

fixando-se em Itapará, colônia localizada a 50 quilômetros da cidade que, um ano depois, 

chegam a Gonçalves Júnior. Os holandeses, por sua vez, chegaram em Irati por volta de 

1908, com aproximadamente 30 famílias, dos quais, alguns foram direcionados à Colônia 

Gonçalves Júnior.  

Após enfrentarem uma epidemia de tifo, e da dificuldade de cultivar milho, trigo e 

feijão em meio à floresta, no ano de 1911, muitos deixaram a localidade e rumaram para 

Castro, criando a cidade de Carambeí. Em Irati “ficaram só os teimosos”.  Os alemães 

vindo do Volga, segundo Farah et al. (2008), e os protestantes vindos direto da Alemanha 

chegaram à localidade por volta de 1909, fundando em Gonçalves Júnior, em 1911, a 

primeira igreja Luterana.  

Orreda (2007) explana que em 1912 a população era estimada em 180 famílias 

totalizando, aproximadamente, 1.358 habitantes, número expandido com o passar dos 

anos, pois entre 1910 e 1918, chegaram os italianos rumando para as comunidades de Rio 

do Couro e Mato Queimado, seguindo para áreas de agricultura e outras comunidades 

próximas, como Gonçalves Júnior. Outros vieram com foco na instalação de comércios e 

indústrias, como os espanhóis e portugueses, por exemplo. Esses comércios instalavam-

se próximos à estrada de ferro em decorrência de maior facilidade para escoar as 

produções bem como recebimento de mercadorias, conforme Farah et al. (2008).  

Além de comércios, a estação da estrada de ferro tinha à sua volta engenhos de 

serra, erva-mate e depósitos de erva, fator impulsionador para o crescimento da vila: 

“Carroças de várias localidades vinham despachar a carga na estação como da Serra, 

Floresta, Gonçalves Júnior, até de Prudentópolis e Guarapuava”. (ANDRZEJEWSKI, 

1920 apud KRUK, 2018, p. 30).   

A estrada de ferro, ao impulsionar o crescimento econômico, instituiu assim uma 

nova configuração no espaço e na sociedade local, pois, como se presume, as mercadorias 

e alimentos vinham de longe, de outras comunidades e de locais mais afastados dentro da 

própria comunidade, pois muitos imigrantes efetivaram suas moradias em locais mais 

propícios à plantação, fato que levou à fundação dos distritos iratienses, como representa 

o mapa: 
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Imagem 1- Mapa do município de Irati e a localização de seus distritos 

 

Fonte: https://vozesdoverbo.blogspot.com/2014/10/migracoes-intraterritorio-uma-

analise.html 

 

Orreda (2007), informa que em 1919, é criado o distrito de Itapará, instalado em 

1920 com a nominação atual. Os fundadores do distrito de Guamirim, por sua vez, 

chegaram na localidade por volta de 1904, inicialmente denominando-o Bom Retiro, o 

maior produtor de batata inglesa do município de Irati, maior produtora nacional do 

tubérculo. Gonçalves Júnior, inicialmente chamava-se Barra Mansa, em 1908, com a 

instalação da Colônia, e em homenagem ao diretor do Serviço de Colonização do governo 

federal, Joaquim Ferreira Gonçalves Junior, passa a denominar-se Gonçalves Júnior. Com 

este último dado histórico torna-se perceptível que a colonização de Irati também seguiu 

os passos da política imigratória do restante do país.  

A economia dos distritos era movida pela agricultura familiar e ainda hoje segue-

se a mesma estrutura em que a administração da propriedade é dividida entre pais e filhos, 

tenho na produção agrícola a principal fonte geradora de renda. Nesses locais, cultiva-se 

tabaco dentre outros produtos como grãos e cereais, parte para consumo próprio, parte 

para a venda.  

O crescimento de Irati bem como as suas terras férteis, além de outras vantagens, 

segundo Kruk (2018), favoreceram que autoridades governantes permitissem a criação de 

um núcleo colonial oficial na região próxima à Vila Irati. Assim, em 1908, deu-se origem 

à Colônia Irati, chamada, posteriormente, de Colônia Gonçalves Júnior, situada a 18 km 

da Vila. Em 283 lotes demarcados, correspondendo a 6240 hectares, foram fixados 1379 

https://vozesdoverbo.blogspot.com/2014/10/migracoes-intraterritorio-uma-analise.html
https://vozesdoverbo.blogspot.com/2014/10/migracoes-intraterritorio-uma-analise.html
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imigrantes de várias origens: holandeses, alemães, italianos, ucranianos e 70 famílias 

polonesas, entre outros povos.  

Essa diversidade étnica estabelecida na comunidade de Gonçalves Júnior durante 

os primeiros anos da fundação de Irati, foi confirmada durante a realização de nossa 

pesquisa através de questionários aplicados aos alunos. Os questionários eram compostos 

de perguntas semiestruturadas através das quais buscávamos mapear a composição étnica 

que permeia as salas de aula de língua espanhola do local. Tal ferramenta de levantamento 

de dados ainda tinha como objetivo identificar o número de línguas faladas no entorno 

escolar bem como identificar um possível número de falantes de cada uma.  

Através dos dados, identificamos que 38%, de um total de cinquenta e dois 

estudantes, afirmou ter ascendência eslava, distribuída entre as etnias ucraniana e 

polonesa, sendo a primeira com maior número de integrantes. Ao identificarmos a etnia 

eslava como a predominante no contexto podemos inferir que esta foi a que mais se 

adequou às condições agrícolas e climáticas da região, sendo a maioria dos habitantes nos 

dias atuais. Desta forma, mesmo que a comunidade seja constituída de outros grupos 

distintos, a predominância da cultura eslava é refletida também no pequeno museu local, 

intitulado Casa da Memória de Gonçalves Júnior, em que os lambrequins (recortes de 

madeira na cor branca, enfeitando os andaimes do museu) retratam os traços da cultura 

eslava. O museu funciona em anexo à escola, e em seu interior estão guardados diversos 

objetos do início da colonização bem como fotografias antigas de alguns moradores e 

suas primeiras residências. 

 

Imagem 2: Casa da Memória de Gonçalves Junior 

 

Fonte: Foto reprodução Rádio Najuá 
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Como dito, há na comunidade, descendentes de outros grupos étnicos, dentre eles, 

menores números centram-se nas etnias alemã e holandesa. A explicação para tal, advém 

dos dados históricos levantados durante o estudo, pois conforme cita Farah et al. (2008), 

os holandeses não se acostumaram com as regiões cobertas de matas, e dificuldades para 

lavrar sem apoio governamental, abandonaram as terras em busca de outras mais 

produtivas e de fácil manejo, daí é que muitos rumaram para o município de Castro, no 

Paraná.  

 

Plantava-se no toco, não havia arado, utilizava-se carro de boi. Com a 

florada dos bambuzais, em 1909, os ratos comeram tudo o que haviam 

plantado. Ocorreram dificuldades. Fazia-se pão com farinha de ervilha. 

A madeira era desdobrada com serras manuais (ORREDA, 2007, p. 38).   

 

Como se nota, imigrantes direcionados a Irati passaram pela mesma trajetória dos 

demais distribuídos por outras partes do Brasil. Muitos usaram a força braçal para abrir 

estradas, como aconteceu com os ucranianos direcionados a Itapará que para poder chegar 

à Vila (Irati) e à estação de trem, abriram com força própria cinquenta quilômetros de 

estrada, sem subsídio orçamentário estatal, apenas em troca de comida, conforme relata 

Orreda (2007).  

Tal fato torna visível a falta de planejamento e efetivação de políticas públicas e 

sociais que subsidiassem a vinda dessas pessoas ao Brasil que, com as ideologias políticas 

descritas no capítulo I, principalmente aquelas que constituíram o governo Vargas, 

fizeram com que tais povos sofressem drásticas investidas governamentais pelo fato de 

serem estrangeiros e representarem ameaça à nação.  

Ainda hoje, passados cento e sete anos desde sua fundação, o acesso ao distrito de 

Itapará encontra-se nos moldes que os pioneiros o deixaram. A chegada a Itapará é 

efetivada por estradas sem pavimentação, algumas estão cascalhadas e outras nem isso. 

O mesmo se passa com Gonçalves Júnior e Guamirim que receberam asfaltamento da 

zona urbana até os núcleos centrais, porém, suas linhas, pequenas comunidades ao redor 

desses núcleos, seguem a mesma estrutura de Itapará.   

Tal fato gera transtornos em época de chuvas durante o escoamento das produções, 

de deslocamento para tratamento de saúde e de transporte escolar, fatores que promovem 

alterações na dinâmica da sala de aula pois, muitos professores são impossibilitados de 

chegar até as escolas, e como a maioria dos alunos destas comunidades reside nas linhas, 

entre cinco e quinze quilômetros ou mais de distância das escolas, a depender das 

condições climáticas, perdem dias letivos.  
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Dentre as dificuldades mencionadas, outras foram enfrentadas pelos imigrantes que 

chegaram a Irati como, por exemplo, a falta de escolas, centros recreativos e igrejas. 

Diante disto, houve a organização dos grupos para suprir esta carência e iniciam-se então, 

as construções dessas instituições que contribuíram para a coesão social entre os grupos 

étnicos e manutenção das culturas. Nesse sentido, a religião materializada na igreja bem 

como a recreação constituída na sociedade-clube e a educação (escola), vistas como 

formas de representar o mundo ao “dar sentido às suas ações e relações, determinaram o 

modus vivendi desses imigrantes.  Nesse caso, ele torna-se uma representação das práticas 

e das necessidades sociais construídas pelos poloneses no passado” (KRUK, 2017, p. 

1108).   

Na sede distrital que abriga a escola foco deste estudo, os grupos étnicos se 

organizaram e construíram suas próprias igrejas, totalizando um número de quatro 

instituições dentro da pequena comunidade. Algumas foram reconstruídas e outras 

passaram por reformas com o passar dos anos. 

 

Imagem 3: Igreja São Pedro e São Paulo              Imagem 4: Igreja Luterana O Bom Pastor 

              (Rito católico-ucraniano)                              (Etnia Alemã e holandesa) 
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Imagem 5: Igreja São Pedro e São Paulo              Imagem 6: Igreja São Estanislau 

(Polonesa)                                                                     (Ucraniano ortodoxa) 

       

Fonte: Fotos reprodução Rádio Najuá 

 

Independente da confissão religiosa de cada grupo, o número de igrejas da 

comunidade reflete a necessidade de manutenção da fé, dos valores e instruções sociais 

para a preservação da etnicidade. Segundo Renk (2012), os valores preservados pela 

família, pela escola e pela igreja possibilitam aos grupos um sentimento de identidade 

com a Pátria de origem, assim, essas instituições formais da comunidade aparecem como 

perpetuadoras da etnicidade. As igrejas, ao longo dos anos enfocaram, além dos dogmas, 

a questão da escolaridade dos imigrantes, como parte do seu projeto missionário no Brasil. 

No núcleo urbano, Irati, que abriga o distrito acima citado, a primeira igreja fundada 

pelos imigrantes condiz à igreja ucraniana, no ano de 1950, intitulada Igreja do Imaculado 

Coração de Maria que, segundo Orreda (2007, p. 55), “reúne aproximadamente 1.100 

famílias dos municípios de Irati, Rebouças e Inácio Martins”. Temos registros de outras 

igrejas fundadas por imigrantes na zona urbana, como por exemplo, a Matriz São Miguel, 

erguida pela comunidade polonesa, funcionando como capela nos anos de 1925.  

A contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento de Irati se estendeu para 

outros setores além do religioso. No comércio, por exemplo, segundo Puh (2017), ganha 

importância o nome de João Walislewski, fundador da Padaria Irati, no ano de 1916, bem 

como o Cine Central. No setor agrícola, por conta de serem cultivados produtos 

identificados como sendo dos países de origem dos imigrantes, Irati recebe o título de 

Capital da Batata, ou como chamam os atuais habitantes, Terra da Batata.  

Como explana o autor, essas denominações implicam a relação tecida entre o 

urbano e o campo que por fim definem as características e vínculos marcantes na cidade. 
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Tais fatos podem ser identificados nas instituições criadas na cidade com vistas a manter 

tradições e costumes de origem, como por exemplo, o Clube 7, criado por ucranianos, em 

1921, mas que esteve vinculado à União Agrícola Instrutiva Irati e que, atualmente, 

condiz a um local de encontro entre descendentes dos primeiros imigrantes.  

Durante os primeiros tempos de desbravamento, segundo Krause-Lemke (2010), os 

imigrantes tiveram que lutar contra a formação irregular das terras que lhes foram 

conferidas, contra a fome e, ainda, contra a intolerância dos nativos. De acordo com a 

autora, pautada em Haneiko (1985), dentre tais dificuldades, havia a falta de ferramentas 

para trabalho com o solo, as tendas ou barracos que construíram eram precárias, 

construídas a base de pau, xaxim, e folhas de taquara. As dificuldades se estendiam ao 

plano espiritual pois, eram acostumados às “práticas espirituais: assistência às missas, 

freqüência aos sacramentos, apegados às suas tradições típicas, aos seus costumes, estava 

desprovido de tudo isso que tanto prezava” (HANEIKO, 1985, p. 47 apud KRAUSE-

LEMKE, 2010, p. 33).   

 Nesse viés, a dificuldade de comunicação com os habitantes locais torna-se uma 

realidade. Impossibilitados do retorno, muitos destes povos, ucranianos em especial, 

escrevem para suas igrejas na pátria de origem e solicitam ajuda. Daí é que são enviados 

padres para que esses venham auxiliar na organização das comunidades, de onde a igreja 

serviu como elo de ligação entre os povos e a pátria de origem.  

Campos (2006), nos traz que, a instituição religiosa, seja ela católica ou protestante, 

era fundamental para as comunidades de origem imigrante, pois, além de ser um local de 

aglutinação dos fiéis, exerceu importante função enquanto local de encontro social, de 

troca de experiências comunitárias e de lazer, de propagação de condutas, como disciplina 

e honestidade, de práticas de poupanças bem como noções de progresso e crescimento. 

Apesar de todas as dificuldades de adaptação, a preocupação principal era a vida 

religiosa e a educação, assim, com o apoio da igreja são construídas escolas, 

administradas também pela instituição religiosa, outras, no entanto, funcionavam com a 

ajuda do governo brasileiro e do governo do país de origem.  

Martiniak (2013, p. 120), pontua que a iniciativa de organização e criação de escolas 

comunitárias, partiu, em especial, de alemães, italianos, poloneses e japoneses: “as 

escolas por eles criadas eram comunitárias e tinham uma conotação fortemente étnica e 

confessional cristã”. Além desse tipo de escolas, houve a organização de um número 

significativo de instituições particulares mantidas por congregações religiosas, 

geralmente em área urbana. 
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Dentre as instituições construídas pelos imigrantes, as escolas desempenhavam 

papel importante para manter os laços de união entre os integrantes das etnias, dando-lhes 

nortes a serem seguidos na nova terra sem perder os elos identitários com o país de 

origem. Kruk (2018), informa que a instalação de escolas na região de Irati, se apresenta 

como expressão simbólica desses imigrantes para dar significado ao mundo onde 

passaram a viver. 

Em Irati, o processo de construção de escolas surgiu das necessidades encontradas 

pelos demais imigrantes do Estado, ou seja, a deficiência e ausência de escolas públicas 

no início do século XX. Segundo Kruk, as escolas surgiram da necessidade dos poloneses 

alfabetizarem seus descendentes, constituindo uma importante etapa do processo de 

aculturação desses imigrantes.  

Veremos a seguir como se efetivou o processo de funcionamento das escolas 

paranaenses e de que maneira aconteceu o processo educacional dos imigrantes e seus 

descendentes no contexto escolar do Paraná.  

 

2.2 . O processo de escolarização dos imigrantes no Paraná 

 

Como pontuado nos estudos de Puh (2017), antes de ter sua emancipação política, 

o Estado do Paraná estava subordinado à Província de São Paulo, que geria os recursos e 

administração em todos os setores da antiga província, inclusive na educação.  

Por ser uma extensão da economia paulista e em decorrência de sua pouca 

representatividade no setor agrícola e comercial e da dificuldade de comunicação, o 

Paraná não recebia muitos recursos para viabilizar seu crescimento, principalmente no 

setor do ensino público, conforme cita Oliveira (1986). Havia um certo descaso com as 

populações do interior, pois as escolas estavam restritas aos centros urbanos ou a 

comunidades com maior população. A falta de profissionais na área e de qualificação 

profissional era um problema enfrentado nesse período.   

Além dos fatores citados, segundo Oliveira (1986), a localização geográfica entre 

comunidades e núcleos centrais onde estavam inseridas as escolas e a dificuldade de 

acesso somado à cultura campeira que valorizava os conhecimentos práticos de lavrar a 

terra, plantar e colher, fatores associados aos costumes de inserir os mais jovens nessa 

tendência, tinha como resultado o emprego da mão-de-obra infantil na agricultura, 

principalmente durante as épocas de colheitas, relegando a escola a segundo plano.  
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Das poucas escolas existentes que atendiam a população brasileira, o número 

contava com alguns liceus nas capitais, escolas particulares instaladas nas principais 

cidades e poucas escolas normais para a formação do magistério. Desta forma, o caráter 

elitista e discriminatório na educação brasileira era perceptível em decorrência de o 

ensino trazer “resquícios da época de sua implantação, ou seja, era voltado para o 

atendimento da elite, sem nenhum compromisso com as classes populares, principalmente 

filhos de escravos e imigrantes” (MARTINIAK, 2013, p. 130). 

Frente às dificuldades de encontrar pessoas habilitadas ao cargo de professor, com 

a emancipação política do Paraná deu-se a reestruturação dos quadros técnico-

administrativos. Assim, no ano de 1857, foi aprovado o primeiro regulamento do ensino, 

documento no qual o governo da Província fez constar disposições acerca da contratação 

de estrangeiros que se encontravam em solo paranaense para o cargo de professores (c. f. 

OLIVEIRA, 1986). Esse mesmo documento possibilitava a criação de escolas 

particulares por imigrantes, desde que fossem atendidas as exigências de capacitação 

profissional e de comportamento civil e moral, ou seja, mesmo sem o compromisso de 

financeiro do governo, de certa forma, o Estado seguia no controle ditando certas regras.  

Segundo Oliveira (1986), a intenção que permeava tal regulamento era a de 

possibilitar o relacionamento social e o intercâmbio cultural entre os imigrantes e a 

comunidade paranaense. A autora explana que em tal documento, também estabelecia-se 

que os colégios não católicos que admitissem alunos desse rito deveriam ter um professor 

dessa religião que era também a do Estado, caso tal proposta não fosse atendida, recorrer-

se-ia à pena de multa e fechamento do estabelecimento.  

Após alguns ajustes no documento, para ser professor era necessário que o 

indivíduo fosse católico e tivesse sua cidadania regularizada e a gratuidade da educação 

se efetivaria com a inclusão do ensino religioso nos currículos. Torna-se evidente que o 

Estado influenciava e era influenciado pela religião exercendo seu controle nas crenças e 

religiosidade dos integrantes do espaço escolar objetivando manter a moral e 

consequentemente a ordem desejada.  

Cinco anos mais tarde, novas alterações foram feitas no documento12, simplificando 

as exigências para prática do magistério. A idade mínima exigida passa a ser de dezoito 

                                                           
12 Esse mesmo regulamento, no entanto, apresentava incoerências, pois ao mesmo tempo que garantia a 

obrigatoriedade do ensino como uma das alternativas para a frequência escolar, era seletivo pois, 

marginalizava outros grupos discriminando socialmente os filhos de povos escravizados, que eram 

proibidos de matricular-se nas escolas. Essa exigência da legislação, de teor aristocrático, refletia os 
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anos, a certidão de moralidade e comprovante de capacidade profissional continuam 

sendo solicitados, porém, religião e cidadania deixam de ser itens obrigatórios. Tal 

medida, segundo Oliveira (1986), propiciou a entrada de professores estrangeiros na 

escola bem como de alunos de religiões diferentes a do Estado, elevando o número de 

escolarizados na Província.  

Assim, muitos professores atuaram na mesma comunidade em que estavam 

inseridos ou naquelas em que dispunham dos mesmos laços identitários, tendo em vista a 

resistência de alguns grupos de imigrantes frente à ocupação do cargo de professor por 

nacionais, por conta da preservação dos costumes, das tradições e mesmo, da língua de 

origem e da religião. Havia, nesse sentido, dois movimentos, de um lado por parte do 

Estado que mesmo à distância ditava normas de forma sutil, seguindo pela assimilação 

dos povos. De outro, por parte dos imigrantes, em forma de resistência à aculturação, na 

busca pela preservação de sua identidade étnica.  

Durante um longo período, o sistema educacional paranaense correspondia à 

existência de escolas isoladas e espalhadas ao longo do território do Estado, com um 

número reduzido de estudantes e falta de professores qualificados. Havia, conforme 

Martiniak (2013), em toda a província, no ano de 1882, apenas 133 escolas públicas; 

dessas somente 91 funcionavam com cerca de 20 alunos. Em decorrência da precariedade 

do ensino, muitos professores, lecionavam em suas casas.  

Nesse sentido, com o estabelecimento de novos imigrantes na região paranaense, 

ao tomaram ciência de que o ensino local era deficitário e buscando diferenciar-se dos 

brasileiros, iniciam-se as construções de escolas viabilizadas pelas comunidades de 

imigrantes, culminando no retorno das crianças que estavam nas escolas públicas. Outras, 

porém, por desinteresse das famílias no que tange ao aprendizado e manutenção de suas 

línguas bem como da oportunidade oferecida pelas escolas públicas, permanecem nas 

escolas brasileiras.  

Conforme estudos de Renk (2009; 2013), quando não havia o controle estatal, tais 

instituições não seguiam os currículos recomendados pelo Estado e o ensino era 

ministrado na língua materna de origem do grupo étnico, pois, assim como os alunos, 

muitos dos professores também desconheciam a língua nacional, a história e geografia da 

pátria. Havia várias formas de organização dessas escolas, como as 4.286 sociedades-

escolas, fundadas pela iniciativa dos grupos étnicos que construíam a edificação escolar, 

                                                           
interesses e as necessidades da sociedade da época, uma sociedade baseada na escravidão, para quem a 

instrução representava apenas um meio para perpetuar a dominação (Cf MATINIAK, 2013, p. 129). 
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o professor era mantido, com ou sem subvenção do governo; havia as escolas públicas 

com ensino em língua estrangeira e as escolas étnicas particulares (religiosas ou não) e as 

escolas bilíngues. Em seus estudos Renk explana que:  

 

Segundo dados do Censo Escolar da Imigração, em 1937, havia no 

Paraná 167 escolas étnicas polonesas, das quais 127 estavam 

funcionando, 32 estavam fechadas e 8 estavam projetadas. Na sua 

maioria, eram escolas laicas (137). Além disso, a maioria era bilíngue 

(143), em 14 escolas o ensino era exclusivamente em língua portuguesa 

e em 10 escolas o ensino era ministrado exclusivamente em língua 

polonesa. De acordo com a fonte, as 14 escolas que ensinavam somente 

em português eram as escolas (étnicas) subvencionadas, com aprovação 

dos membros das sociedades-escolas, ou seja, no edifício da sociedade 

funcionava uma escola cujos membros aprovaram a subvenção e o 

ensino somente em língua nacional. Havia ainda 508 alunos que não 

estudavam a língua polonesa por desinteresse das famílias ou pela 

gratuidade das escolas públicas. (RENK, 2009, p. 183) 

 

Segundo a autora, os últimos dados acerca do número de alunos que por diversos 

fatores não estudavam a língua polonesa, indicam que não havia um consenso entre as 

famílias polonesas acerca do ensino nas escolas étnicas, um aspecto que pode não estar 

restrito a este grupo étnico, mas ter atingido grupos de outras origens que pelas mesmas 

razões enviaram seus filhos às escolas públicas.   

As escolas étnicas eram dirigidas por congregações religiosas13 vindas da Europa a 

pedido das comunidades de imigrantes, e tinham uma estrutura física e pedagógica mais 

organizada, fato que possibilitou suas permanências por mais de cem anos. Essas 

instituições funcionavam em regime de internato e externato, os professores eram 

religiosos ou religiosas e ministravam o ensino religioso às crianças. Funcionando desta 

forma, além de garantir o ensino aos filhos de imigrantes e manter o vínculo entre as 

comunidades e as instituições religiosas, a inserção dos padres e freiras nas escolas, além 

de manter a identidade étnico religiosa, garantia o lugar da língua de imigração e sua 

manutenção em ambiente escolar.  

Para as escolas subvencionadas, por outro lado, por receberem ajuda do governo 

brasileiro para pagamento de professores, havia, segundo Renk, a exigência de um 

número mínimo de alunos, além disso, o ensino se dava em língua portuguesa, enfocando 

                                                           
13 Segundo Kruk (2018), das congregações religiosas femininas que atuavam nas colônias, destacam-se as 

Irmãs da Sagrada Família e as Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo. Irati contou com a atuação 

dessas congregações femininas católicas, que continuam mantendo suas atividades na cidade, e também em 

Prudentópolis, Mallet e Rio Azul. Na comunidade sede da escola em estudo, em seus primórdios, segundo 

Orreda (2012), havia a escola alemã, polonesas e ucraniana e também a pública. 
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estender a língua nacional para além dos muros da escola, uma vez que se a língua era 

aprendida pelas crianças, estas as levariam aos núcleos familiares, e em um movimento 

paulatino, o português, nessa ótica, substituiria as línguas de imigração. 

Todas as instituições que decerta forma geriam as escolas, tinham interesses 

maiores, dos quais a igreja não desempenhou papel passivo diante de sua participação na 

educação. Seus interesses não objetivavam somente o fortalecimento dos elos de ligação 

com a pátria de origem dos imigrantes, mas buscavam a manutenção da religiosidade que 

funcionaria como controle e direcionamento dos modos de vida bem como a garantia de 

expansão e permanência de seus domínios através da educação.  

Já em Irati, antiga Vila, seguindo o processo acima relatado, houve a fundação da 

primeira escola dirigida por religiosas. Tal fato se deu com a criação da igreja polonesa 

Matriz Nossa Senhora da Luz, pois, a colônia polonesa solicitava o envio de religiosas 

para atuar na comunidade. Assim, em 1930, chegam duas irmãs da Caridade, com a 

missão de abrir um colégio curso primário e secundário.  

Mesmo sendo particular e estrangeira, segundo o autor, o prédio transmitia   

progresso e modernidade que se buscava na época republicana. Nessa escola, assim como 

nas demais já mencionadas, houve manobras para driblar as imposições e legislações 

governamentais que buscavam a unificação nacional.  

 

[...] os valores culturais e religiosos que asseguravam a identidade dos 

poloneses, manifestavam-se ao mesmo tempo em que sofriam uma 

expropriação por parte das leis nacionalistas que atacavam seus 

costumes, principalmente a língua. As Irmãs da Caridade colaboravam 

com essa resistência, mas não deixavam de seguir as normas oficiais 

pelo risco do fechamento da escola (KRUK, 2018, p. 132). 

 

Kruk ressalta que antes da construção da escola Irmã Helena Olek, em 1913, havia 

sido fundada em Irati a primeira escola polonesa, no Alto da Serra, a parte mais antiga da 

colônia, intitulada Sociedade Cultural e Escolar Henryk Sienkiewicz, funcionando em um 

antigo paiol de erva-mate. O grupo14 escolar foi fundado com a ajuda de colonos 

poloneses. Após as primeiras medidas para a inserção obrigatória do português nas 

escolas, em 1909, o grupo passou a seguir tais medidas, então, a escola tinha dois turnos, 

                                                           
14 Em anexo a esses locais, conforme apontam estudos de Kruk (2018, p. 114), “funcionavam as associações 

e cooperativas, que consistiam na demonstração do espírito associativista dos poloneses no Brasil. O 

associativismo fazia parte da cultura dos poloneses e as sociedades-escolares expressavam essa cultura 

comunitária”. Tal fato apresentava perigo ao projeto nacionalista, visto que os grupos étnicos, ao juntarem 

num mesmo espaço a recreação, a educação e a economia, deixavam visíveis seu poder de organização 

comunitária.   
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sendo de manhã aulas em língua polonesa e à tarde em português.  A alternância de turnos 

de ensino entre uma língua e outra funcionava como uma forma de resistência às 

imposições do governo. A resistência não figurava apenas no plano da língua, pois, os 

traços da cultura eslava eram evidentes na arquitetura do prédio escolar, onde os 

lambrequins adornavam os andaimes da escola.  

A partir da proclamação da República a legislação educacional paranaense passou 

a enfatizar a necessidade do ensino da língua portuguesa em todas as escolas 

estrangeiras15. No olhar dos governantes, segundo Martiniak (2013), a língua nacional 

funcionaria como instrumento formador da nação brasileira. Assim, era necessário que as 

escolas de imigrantes ensinassem a língua da pátria acolhedora e enfatizassem o ensino 

do Hino Nacional e da Bandeira Nacional, como também a história e a geografia do país.  

 Vê-se que tais medidas tinham como foco “abrasileirar os brasileiros” através da 

alfabetização e da educação moral e cívica, e integrar o imigrante estrangeiro, (Cf. 

ZANLORENZI, 2012), de certa forma, embasado em uma crença de reformar a sociedade 

pela reforma humana. Diante do exposto, torna-se perceptível que se buscava a 

homogeneização das diferenças com foco na nacionalização brasileira, afirmando, desta 

forma, uma unidade figurada, simbólica. Esse sistema escolar implantado passa a impor 

uma identidade monocultural e um monolinguismo que constituiriam a identidade 

nacional.   

A partir de então, de necessários à construção e desenvolvimento do país, os 

imigrantes passam a ser vistos de uma nova perspectiva pelo plano unificador do governo. 

A política entre governo brasileiro, imigrantes e escolas, origina um novo formato às 

instituições, em decorrência das primeiras medidas nacionalizantes, a partir das quais, os 

imigrantes, principalmente de origem alemã e nipônica, eram considerados uma ameaça 

à nação (Cf. KRAUSE-LEMKE, 2010).  

A partir de 1917, as medidas aplicadas tornam-se ainda mais consistentes, algumas 

escolas deixam de receber recursos dos superintendes municipais caso não adotassem 

exclusivamente a língua portuguesa na fala e na escrita. Quando esta medida não era 

atendida, as instituições eram fechadas, pois as escolas: “cumpriam um papel não apenas 

                                                           
15 O foco da escola pública – instrumento de transmissão dos ideais liberais – com a nacionalização dos 

imigrantes, desencadeou neles sentimentos de desconfiança, rejeição e, mesmo, de resistência, em relação 

a essa escola. Em outra perspectiva, os estudos de Kreutz (2000), afirmam que a ênfase na formação da 

nacionalidade tem relação com a tendência de afirmação da unidade, estabelecendo um espaço 

hierarquizado em que se definia o que seria entendido como verdadeiramente nacional e o que seria 

excluído dessa compreensão (Cf. MARTINIAK, 2013, p. 133). 
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de preservação dos hábitos dos grupos, mas também de lugar de resistência – pela língua 

– às práticas unificadoras e homogeneizantes que o Estado brasileiro ensaiava desde o 

início do século” (CAMPOS, 2006, p. 258).  

Com as medidas nacionalizantes foram criadas ações de controle da organização e 

dos saberes pedagógicos ensinados nessas escolas, como a obrigatoriedade do ensino em 

língua portuguesa, a adoção dos livros didáticos prescritos, respeito às datas cívicas 

nacionais e cantar o hino nacional brasileiro. Conforme já mencionado anteriormente 

neste estudo, no final dos anos 30, a espionagem às escolas volta ainda mais intensa, com 

vistas a identificar e punir aqueles que descumpriam os mandados dos governos, 

culminando no fechamento de algumas instituições. Os ânimos ficam mais acirrados com 

a chegada de Vargas ao poder, momento de intensa repressão linguística aplicada não só 

aos Estados do Sul que concentravam maior de imigrantes, mas ao resto do Brasil. Torna-

se evidente que a brasilidade se construiu pela ideologia monolíngue baseada na 

hegemonia do português enquanto língua nacional.  

Assim, entre os movimentos de imposição de medidas nacionalistas para alavancar 

a modernidade e construir a identidade brasileira baseada no sentimento de pertença, e os 

movimentos de resistência efetivados pelos grupos étnicos, evidenciaram-se as 

concepções de educação bem como os interesses que subsidiavam as ações tomadas por 

cada um dos lados.  

Logo, diante das imposições do Estado, elaboraram-se formas desviacionistas para 

a manutenção das línguas e culturas dos grupos étnicos. Elaboraram-se táticas e 

estratégias (Cf. CERTEAU, 1998), para a manutenção das línguas de imigração em 

paralelo ao português. Proibidos seus usos em público, as línguas passam a ter sua 

manutenção nas células familiares e em igrejas, longe do olhar panóptico do Estado.  

Altenhofen (2004), pontua que a gama de pensamentos acerca das línguas de 

imigrantes, do fenômeno linguístico e de sua correção gramatical, sobre a língua legítima 

e sua aprendizagem como capital social simbólico segue orientações diversas. Muitas 

vezes, tais pensamentos resultam em práticas que, por fim, são concepções que alocam 

as línguas minoritárias a não lugares. Dentre estes pensamentos, estão: 

a) A crença no monolinguismo brasileiro;  

b) O nacionalismo exacerbado que obriga a adoção do português enquanto 

língua de comunicação “Fale português, você está no Brasil;  



 
 

58 
 

c) A má-vontade contra a valorização da língua materna que projeta nos 

falantes seus usos como algo desnecessário, algo que demostra relutância contra a 

aprendizagem do português; 

d) A proibição da língua minoritária como prática política e didática baseada 

não só em crenças e ideologias advindas das políticas repressivas, mas como parte de 

concepções pedagógicas que mesmo contra toda a evolução dos estudos de aquisição e 

ensino de línguas, conseguem ver nesse procedimento um recurso válido, etc.;  

e) A crença de que um ensino monolíngue soluciona grande parte, senão 

todos, os problemas que perpassam o ensino/aprendizagem, ou seja, o uso exclusivo do 

português sanaria todos estes percalços e garantiria o sucesso da aprendizagem;  

f) O mito de que a língua de imigração seria o motivo do fracasso escolar e 

aprendizagem da língua oficial, dá suporte às ações de desvalorização e o respectivo 

silenciamento das línguas minoritárias.  

g) A deturpação da língua minoritária ou dialeto de imigrantes, que 

estigmatiza a língua e seus falantes; 

h) O mito de que o bilíngue é linguisticamente incompetente por não saber 

nem uma nem outra língua, figura no topo de concepções errôneas que implicam em um 

desnivelamento no que tange à valorização e promoção das línguas em nosso país que, 

por fim, culminam nos contextos escolares oportunizando ações coibitivas à diversidade 

linguística.    

Por fim, Altenhofen (2004) agrupa as concepções acima em três grupos básicos (p. 

92): a) opressão ou distorção do bilinguismo na escola: preconceitos linguísticos; b) 

generalização do monolinguismo: ideologias e concepções ligadas à língua oficial e c) 

omissão ou ausência do bilinguismo no planejamento escolar: a “metáfora do campo de 

silêncio”. 

Os mitos classificados por Altenhofen (2004), permeiam as comunidades formadas 

por imigrantes e seus descendentes e se refletem nas salas de aula favorecendo a falta da 

escola no tocante às práticas escolares voltadas para um maior envolvimento com as 

línguas de imigração. Essas afirmações podem ser confirmadas nas discussões trazidas 

no capítulo 5, nas análises das gravações das aulas que expõem os usos linguísticos em 

sala de aula.  

Em suma, ao longo desta parte inicial do trabalho tornou-se perceptível a 

diversidade étnica, linguística e cultural que compõe o Brasil. Tornou-se evidente 

também, que não houve uma política linguística estatal de apoio aos povos e seus diversos 
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idiomas que aportaram em solo brasileiro, salvo algumas ações desenvolvidas há pouco 

tempo para atender as realidades linguísticas indígenas, por exemplo, além de outras bem 

pontuais em contextos em que se reconhece o bilinguismo, tal como mencionado nos 

exemplos em que houve cooficialização de línguas, citado no início desta dissertação. 

Esse é um déficit que chega também às políticas educacionais, tendo reflexo nas salas de 

aulas, em que se valorizam as línguas de maior visibilidade nacional e mundial, e 

esquecem-se as línguas de menor status, como é o caso das línguas de imigração.  

A partir dessas discussões, acreditamos ser indispensável que se promovam 

políticas de apoio e legitimação das línguas e culturas locais em todos os espaços da 

sociedade, principalmente na escola, visto que, estudos voltados para o processo 

educacional envolvendo o ensino/aprendizagem de línguas em contextos de diversidade 

linguística e cultural, apontam que os filhos de descendentes de imigrantes partem para a 

escola levando suas línguas e suas culturas, momento em que há processos de embate e 

confronto entre as línguas minoritárias e a língua hegemônica, entre a cultura do aluno e 

a cultura escolar.  

Por outro, quando há maior preparo das instituições e profissionais de ensino, 

acreditamos que as negociações do conhecimento podem propiciar o aparecimento das 

línguas de imigração, através, por exemplo, das atividades realizadas ou nas conversas 

cotidianas entre alunos e alunos ou alunos e professores. É com base nessas afirmações 

que passamos a delinear o capítulo do referencial teórico que subsidiou esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

CAPÍTULO III 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste capítulo é trazer um levantamento dos aspectos teóricos que 

fundamentaram nosso estudo. Primeiramente, trataremos dos termos: bilinguismo, 

depois, alternância linguística e, por último, gestão de línguas.  

 

3.1. Bilinguismo  

 

Como já mencionado anteriormente, Irati está localizada na região sudeste do 

Estado do Paraná, e assim como o restante do Brasil, é uma região marcada pelo 

fenômeno da imigração, fator que constitui a cidade como espaço cultural e 

linguisticamente diverso. Como a escola participante da pesquisa é um reflexo dessa 

realidade, acreditamos ser relevante discutir o conceito de bilinguismo como forma de 

compreender os processos linguísticos em sala de aula. Diante disso, ressaltamos que não 

é nosso objetivo definir e nem trabalhar com índices e medidas do conceito de 

bilinguismo.  

Nessa perspectiva, Unamuno (2012), postula que os olhares sobre o bilinguismo 

foram diversos ao longo da história. Segundo ela, desde os estudos pioneiros acerca de 

línguas em contato como os de Weinrich (1953), por exemplo, os estudos sobre 

distribuição funcional de variedades, chamadas diglossia por Ferguson (1959), ou os 

estudos sobre os tipos de bilinguismo desenvolvidos por Fishman (1965), o uso de mais 

de uma língua em uma mesma comunidade de fala tem sido o centro das atenções da 

sociolinguística em suas múltiplas perspectivas.  

Krause-Lemke (2010), pontua que inicialmente, os estudos linguísticos acerca da 

aquisição de línguas se detinham na análise do processo desde o ponto de vista da 

apropriação de outro sistema linguístico. Os estudos sobre o bilinguismo, neste caso, 

buscavam identificar fenômenos anômalos, como as interferências, vistas como algo 

negativo à relação do aprendiz com a L1 ou L2. Por outro lado, conforme pontua a autora, 

a linguística do bilinguismo encara tais fenômenos linguísticos como algo positivo à 

aquisição, decorrentes do engajamento do aprendiz em contextos sociais e discursivos 

específicos e respondem a uma estratégia comunicativa.  

Tendo em mente esses argumentos, passamos a entender o que se caracteriza como 

bilinguismo, tendo em vista que os dados deste estudo provém de um contexto que 
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diferentes línguas permeiam o espaço, muitas vezes entrando em contato e interação 

durante as práticas sociais na comunidade, constituindo o repertório linguístico de muitos 

dos alunos que chegam até a escola. Estes alunos, desde seus contatos iniciais em âmbito 

familiar e também na comunidade, estão, muitas vezes, expostos ao uso de, pelo menos, 

duas línguas.  

A depender das circunstâncias da interação, estes usos são alternados entre uma 

língua e outra durante a conversa, ou, como veremos adiante, são constituídos de 

elementos de línguas diferentes em um mesmo enunciado.  

Acerca do bilinguismo, Finger (2016), explana que por muitos anos os bilíngues 

foram vistos como a junção de dois monolíngues em uma só pessoa (na chamada Hipótese 

do Duplo Monolíngue16, proposta por Saer, 1922). O estudioso pontua que poucos anos 

mais tarde, Bloomfield (1933) segue na mesma linha de raciocínio de Saer, ao pensar que 

bilíngue é o sujeito que domina um par de línguas tal como falantes nativos.  

Grosjean (1982), critica essa hipótese, afirmando que ela implica uma visão 

monolíngue (ou fracional) do bilinguismo. Assim, bilíngue não é a soma de dois 

monolíngues que possui domínio e usa ambas as línguas com perfeição. Para ele, o 

bilíngue usa cada uma de suas línguas para diferentes propósitos, com diferentes 

interlocutores e em diferentes contextos. Isso significa dizer que é praticamente 

“impossível atingir-se uma proficiência total em duas ou mais línguas, considerando as 

quatro habilidades linguísticas e cada um dos subcomponentes linguísticos de cada língua 

(morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, discurso e fonologia)” (FINGER, 2016, p. 

4).  

Essa hipótese do Duplo Monolíngue, segundo Finger (2016), é rejeitada também 

por Cook (2003), que segue a mesma linha de Grosjean (1982), ao afirmar que os 

bilíngues usam suas línguas com propósitos diferentes aos dos monolíngues e possuem 

um sistema linguístico de maior complexidade. Portanto, os parâmetros usados para 

avaliar os conhecimentos dos monolíngues acerca de suas línguas, não devem ser os 

mesmos a serem utilizados com os bilíngues.  

Como se nota, ao longo dos anos, polêmicas envolveram as tentativas de definições 

para o que caracterizaria um sujeito bilíngue, o que faz com que na literatura encontre-se 

uma ampla lista de definições desde a de Bloomfield a de Vaid (2002, apud FINGER, 

                                                           
16 De acordo com essa teoria, o bilíngue é visto como a reunião de dois sujeitos monolíngues em uma única 

pessoa, ou seja, deveria assim, ter desempenho equivalente nas duas línguas, aos falantes monolíngues de 

cada uma delas (FINGER, 2016, p. 3).   
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2016), que definiu como bilíngue aqueles que conhecem e usam duas línguas, as quais 

não seriam, necessariamente, utilizadas no mesmo contexto, nem mesmo dominadas com 

os mesmos níveis de proficiência.  

Nesse viés, Berger (2015), informa que Garcia (2009, 2012), classifica bilíngue 

como um indivíduo que tem experiências diferenciadas com cada língua, bem como 

habilidades distintas para usar cada uma delas ou elementos linguísticos que compõem 

seu repertório linguístico. Ela caracteriza a forma como os bilíngues fazem uso de seu 

repertório linguístico como translanguaging. Para a autora, os bilíngues possuem um 

repertório linguístico único a partir do qual selecionam estrategicamente e de modo 

flexível os elementos ou formas de comunicação de línguas descritas como independentes 

e diferentes para se comunicarem.  

Sendo assim, levando em conta o contexto de nossa pesquisa, compartilhamos a 

concepção de Maher (2007, p. 79) citado nos estudos de Berger, ao dizer que há inúmeros 

tipos de indivíduos bilíngues no mundo, visto que o bilinguismo é um fenômeno 

multidimensional, assim, somente uma conceituação mais ampla poderia abarcar todos 

os tipos existentes. “E talvez, esta fosse suficiente: o bilinguismo, condição humana muito 

comum, refere-se à capacidade de fazer uso de mais de uma língua”. 

A partir das últimas colocações, revelamos então, que este estudo ancora-se nos 

postulados sociolinguísticos ao defenderem que o fenômeno pode acontecer em graus 

variáveis, desde uma competência mínima até um domínio completo de mais de uma 

língua, sem a necessidade de uma proficiência simétrica nas habilidades de falar, 

entender, ler e escrever em tais línguas.  

No caso de nosso estudo, o bilinguismo acontece da seguinte maneira: um número 

de alunos afirma falar, além do português brasileiro, uma das seguintes Línguas de 

Herança: em maior número ucraniano e polonês e “um poquinho de alemão”, mas, como 

indicaram algumas declarações obtidas durante as aplicações dos questionários, também 

“algumas coisa de italiano”.  

Diante dos argumentos expostos, consideramos então, bilinguismo enquanto a 

condição de um falante ou de uma comunidade, entendido enquanto um fenômeno natural 

em contextos nos quais há usos de uma língua de imigração e a língua oficial, por 

exemplo, possibilitando a escolha de um falante de usar uma ou outra a depender do 

contexto ou de seu interlocutor, etc., processo permeado de interesses e objetivos, como 

se verá no capítulo de análise dos dados.  
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Nesse viés, Berger (2015) explana que no contexto da União Europeia, Coste et al 

(2009), define como plurilíngue o falante que possui um repertório linguístico não estável, 

constituído por diferentes línguas e com competências de níveis diferenciados de cada 

língua que compõem tal repertório. Desta forma, um falante plurilíngue tem a capacidade 

de gerir seu repertório, a depender das circunstâncias comunicativas em que esteja 

inserido, proposição próxima à concepção plurilíngue de Garcia que tem uma definição 

de língua não enquanto estrutura ou meio de comunicação.  

Sendo assim, esse falante possui também uma competência plurilíngue, conceito 

derivado do conceito de plurilinguismo17, que pressupõe não só o manejo de diferentes 

línguas e recursos linguísticos em diversos níveis de conhecimento, mas também, um 

conjunto de níveis de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam agir e 

interagir em distintos ambientes culturais.  

Berger (2015), destaca que na literatura sociolinguística é muito comum e 

recorrente a explanação de que a maioria dos países é multilíngue ou plurilíngue, ou seja, 

seus territórios são constituídos por diversas línguas, ainda não oficializadas e/ou 

promovidas. Tal fenômeno não implica que os indivíduos sejam todos bilíngues, visto 

que, em alguns casos, a maioria se declara monolíngue na língua majoritária.  

A autora esclarece que segundo a definição apresentada pela Carta Europeia do 

Plurilinguismo, o termo multilíngue refere-se à coexistência de diferentes línguas em dada 

sociedade ou espaço, e o termo plurilíngue enfatiza a presença dos falantes em seus usos 

das diferentes línguas que compõem seu repertório linguístico. “Dito de outro modo, o 

termo multilinguismo está para a sociedade, assim como o termo plurilinguismo está para 

os indivíduos” (BERGER, 2015, p. 72). 

Partindo das teorizações de Berger, podemos citar a realidade paraguaia, onde o 

país é multi e plurilíngue, pois além de coexistirem línguas diversas, a população é 

majoritariamente bilíngue, seja em castelhano e guarani, seja em castelhano e jopara, seja 

em outras combinações com outras línguas existentes no território do país. 

Como exemplo de país multilíngue, podemos citar o Brasil, que a partir da 

Constituição de 1988, institui o português como língua oficial, mas também, reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão no país. Há, 

também, conforme citamos anteriormente, as diversas línguas indígenas e de imigração 

                                                           
17  Habilidades de uso de várias línguas por um indivíduo (Cf. Berger, 2015). 
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que existem nas diversas regiões do país, algumas reconhecidas e co-oficiais no âmbito 

de municípios.  

Tal diversidade, confere ao Brasil a designação de país multilíngue, embora, Berger 

pontue que em algumas de suas regiões se verifique o fenômeno do plurilinguismo, no 

sentido que nesses espaços há grande densidade de pessoas que interagem em diferentes 

línguas, como é o caso de alguns recortes das fronteiras nacionais. É nesse viés que o 

contexto da pesquisa se constitui como uma comunidade multilíngue tendo em vista que 

em seu espaço circulam diferentes línguas, mas também, plurilíngue, tendo em mente que 

os estudantes declaram saber outra (s) língua (s) além da oficial, usando-as para 

interagirem cotidianamente.  

Ao tratarmos de conceitos como bilinguismo e plurilinguismo em um mesmo 

território, Fasold (1996), explana acerca da necessidade de estudarmos a relação entre a 

língua e a sua função social.  

Com base nas discussões podemos entender a comunidade em que se insere o lócus 

deste estudo, como um contexto multilíngue no qual línguas como a ucraniana e a 

polonesa, bem como o português brasileiro constituem o contexto e a escola 

caracterizando-o, deste modo, como uma comunidade sociolinguisticamente complexa, 

visto que, para cada uma das línguas mencionadas temos uma variedade. Tendo em mente 

que essa complexidade linguística é ampliada pelas línguas estrangeiras modernas 

oferecidas pela escola, local em que tanto a gestão quanto a alternância de línguas podem 

ser fenômenos revestidos de interesses e objetivos dos falantes, culminando em práticas 

plurilíngues. Nesse sentido, passamos a tratar de cada um desses fenômenos para que 

possamos entender os usos linguísticos em sala de aula.  

 

3.2. Alternância Linguística  

 

Ao entendermos a alternância linguística enquanto um fenômeno constituído de 

significação social, de antemão delimitamos que nossa opção a ser adotada neste estudo 

será a da Sociolinguística, ao levarmos em consideração que a alternância entre uma 

língua e outra em um mesmo enunciado ou entre enunciados não são encarada como erros 

ou como falta de competência linguística, mas, enquanto recurso para que os fins 

comunicativos e os interesses dos falantes sejam atingidos.   

Por troca de código, entende-se o emprego ocasional, dentro de uma língua de base, 

de algum elemento pertencente a alguma outra língua, ou mesmo um dialeto: “puede 
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entenderse como "código" no sólo una lengua en su conjunto, sino también un dialecto18” 

(CANTERO; ARRIBA, 1995). Esses elementos pertencentes a outras línguas 

empregados durante a conversação, podem ser de quatro tipos: de ordem lexical, 

gramatical, discursiva e fônica.  

Deste modo, podemos dizer que durante a conversação podem intervir sons, 

morfemas derivativos, conectores, palavras, frases completas, ou ainda, entonações que 

pertencem a outro sistema linguístico. Cantero e Arriba (1995), informam que seu 

emprego, no entanto, deve obedecer a uma função comunicativa concreta para que a 

introdução desses elementos, distantes da língua de base do discurso, possa ser 

considerada troca de línguas ou troca de códigos.   

Nesse viés, Calvi (2015), explicita que o termo troca de código pode ser entendido 

como a alternância de mais de uma língua ou variedade em um ato de fala, sendo um 

fenômeno típico do discurso bilíngue. Tal fenômeno foi analisado, sobretudo, na 

perspectiva sociolinguística, tendo em mente os fatores sociais que influenciam no 

comportamento linguístico e, desde o ponto de vista gramatical, com o objetivo de enfocar 

propriedades sintáticas e as restrições a que está submetido. Segundo a autora, nos últimos 

anos multiplicaram-se os estudos centrados em suas funções discursivas, também, já se 

colocou que a troca de códigos pode ser um recurso para a negociação e construção 

discursiva da realidade (CALVI, 2015, p. 6).  

Para Mozzillo (1997), o code-switching por muito tempo foi visto como algo 

negativo, um déficit por parte do falante, o qual não dominaria nem uma nem outra língua 

tendo que misturá-las para se comunicar. Pode-se dizer então, que a alternância era vista 

como um insulto à pureza gramatical da língua, fenômeno gerador de preconceitos até 

mesmo por bilíngues, quando se acreditava que o faziam apenas por preguiça de pensar. 

Em um estudo acerca das potenciais explicações teóricas para este comportamento 

linguístico Heredia e Altarriba (2001), defendem a ideia de que code-switching não deve 

ser considerado como um erro pois, segundo eles, é comum falantes bilíngues cometerem 

code-switching de uma língua para outra, em especial quando ambas as línguas são usadas 

no ambiente visto que, o fenômeno segue princípios funcionais e gramaticais e é um 

complexo fenômeno governado por regras. Entende-se assim, que o falante consegue 

delimitar as possibilidades da troca de código e empregar elementos pertencentes a 

línguas diferentes dentro dessas possibilidades.  

                                                           
18 Pode-se entender como “código” não só uma língua em seu conjunto, mas também um dialeto 

(CANTERO; ARRIBA, 1995).  
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Segundo os autores, a visão de erro ou falta de competência linguística por parte do 

falante bilíngue ao fazer a troca de códigos, é um ponto de vista constituído de pontos 

fracos, dentre eles, o primeiro e maior, é que ele não permite a possibilidade de que code-

switching ocorre graças a uma falha de se encontrar a palavra correta. Essa inabilidade de 

lembrar é remanescente do clássico fenômeno ponta-da-língua (PDL) (tip-of-the-tongue 

(TOT)) no qual as pessoas, às vezes, são incapazes de lembrar informações que elas já 

conhecem. 

Um segundo problema com este ponto de vista é que ele não explica a descoberta 

de que code-switching é governado por uma estrutura gramatical. Por exemplo, o 

espanhol e inglês diferem em relação ao uso dos adjetivos. No inglês, o adjetivo precede 

o substantivo. No espanhol, o substantivo precede o adjetivo. A troca de língua Espanhol-

Inglês pode ocorrer entre um adjetivo e um substantivo apenas se o adjetivo é colocado 

de acordo com as regras da língua do adjetivo. 

Um terceiro problema quanto a esta hipótese é que a noção de proficiência 

linguística não é claramente definida. Afinal, ler e escrever têm precedência sobre língua 

a falada? A maioria das provas de proficiência linguística consideram a língua escrita a 

variável determinante. Porém, não é claro se as habilidades de ler e escrever deveriam 

tomar precedência sobre língua falada.  

Essa confiança em leitura e escrita é problemática porque a maioria dos bilíngues 

recebe sua educação formal em uma língua apesar de que a maioria de suas interações 

pessoais acontece em outra língua. Quando suas habilidades de leitura e escrita são 

testadas em ambas as línguas, a língua na qual eles receberam mais educação formal se 

sairá melhor.  

Essa disparidade não é graças à falta de conhecimento em uma das línguas, no caso 

de seu estudo, o Espanhol, mas sim a um diferencial em uso. Nesse viés, Heredia e 

Altarriba (2001), trazem como exemplo o uso da palavra espanhola cariño que implica 

uma combinação de gostar (liking) e afeto (affection). Segundo os autores, nenhuma 

dessas palavras inglesas sozinhas são capazes de transmitir o significado da palavra em 

espanhol. Diante disso, como mostram em seus estudos acerca de falantes bilíngues 

Espanhol-Inglês, estes, conversando atingiriam um maior nível de compreensão usando 

a palavra em espanhol caso quisessem se referir ao conceito de “carinho”.  

Nesse sentido, na alternância de códigos, as palavras ou grupos de palavras 

justapostas obedecem umas às regras de uma língua e as outras às da outra. Os falantes 
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bilíngues distinguem perfeitamente os dois códigos, quer seja ou não consciente a sua 

utilização no discurso ou numa frase de palavras de outra língua. 

Por fim, Heredia e Altarriba (2001), explanam que a noção de que as pessoas 

cometem code-switching como uma estratégia para serem melhor compreendidas é outra 

alternativa plausível, pois, algumas ideias são melhor comunicadas em uma língua do que 

em outra. Tomamos como exemplo desta última afirmação, os momentos em sala de aula 

em que a professora lança mão de estratégias e adota a língua comum entre todos para se 

fazer melhor entender em suas explicações.  

Qual seria então o mecanismo responsável por essa alternância entre as línguas em 

sala de aula de língua estrangeira, por exemplo? Segundo Heredia e Altarriba, uma 

possibilidade é a frequência de uso, ou seja, independente de qual língua o bilíngue 

aprendeu primeiro, aquela que é mais ativa (dominante) determina qual léxico é acessado 

mais rapidamente.  

Esse postulado pode explicar, por exemplo, o porquê de as línguas de herança serem 

pouco manifestadas durante as realizações de atividades no contexto do estudo. Ainda 

que muitos as tenham como primeira língua, os usos linguísticos, conforme apontaram as 

conversas informais com os estudantes bem como as análises das aulas, recaem mais 

sobre o português, língua mais ativa também na escola, e língua em que os estudantes 

obtêm a maior parte de sua educação formal.  

Como se nota, o fenômeno deve ser alvo de entendimento sobre as possibilidades 

que permitiram sua ocorrência. Destas, podemos entender que a troca de línguas pode 

estar atrelada também ao contexto, aos interlocutores, à situação comunicativa bem como 

aos interesses de que dispõem os falantes durante suas interações, ou ainda, conforme 

postulam Heredia e Altarriba (2001), a troca de línguas, em muitas situações, se torna um 

mecanismo de defesa, principalmente, quando se trata de memórias de conteúdo 

emocional. 

Até o momento tornou-se perceptível que muitos estudos tratam do fenômeno da 

alternância de línguas usando termos como: alternância de línguas, troca de códigos, ou 

ainda, optando pela expressão em inglês code-switching para estar de acordo com a 

maioria da literatura da área. Em nosso estudo optamos por tratar do tema enquanto 

alternância de línguas, ou alternância linguística. Ressaltamos que neste estudo não 

efetuaremos considerações de diferenciações teóricas entre code-switching, code-mixing 

ou empréstimos, o que implicará a adoção globalizada de todo o fenômeno para a 

denominação geral de alternância linguística.   
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Nesse viés, Grosjean (1982, apud MOZZILLO, 1997), elenca os motivos mais 

comuns para que a alternância aconteça, a saber: suprir uma necessidade de vocabulário, 

de marcador discursivo; continuar a conversa na última língua empregada; citar alguém; 

especificar o interlocutor; qualificar a mensagem, tornando-a mais ampla ou dando-lhe 

ênfase; personalizar a mensagem, especificando o envolvimento do falante; marcar a 

identidade com o grupo, demonstrando solidariedade; transmitir intimidade, fúria, 

aborrecimento; excluir alguém da conversa; modificar o papel do falante, aumentando 

seu status ou outorgando-lhe maior autoridade. 

Com base nisso, torna-se evidente que a alternância não constitui uma mistura 

agramatical de duas línguas não totalmente dominadas, mas uma estratégia comunicativa 

que é sinal de habilidade utilizada por bilíngues com o objetivo de transmitir informação 

linguística e social (Cf. Mozzillo, 1997). A partir dessas informações, entende-se que a 

alternância pode ocorrer em momentos diferenciados e com funções também 

diferenciadas a depender da situação sociointerativa em que se encontram os falantes de 

duas línguas ou mais, como é o caso da realidade do contexto em estudo na qual a maioria 

dos alunos afirmou falar uma língua diferente da oficial. Neste sentido, os alunos e 

professora podem se valer de diferentes estratégias ao efetivar a alternância linguística.  

De acordo com Krause-Lemke (2010), embasada nos estudos de Laranjeira (2005), 

a alternância pode ser classificada como emblemática, interoracional, e intraoracional. 

A primeira acontece quando o falante usa palavras soltas e desconectadas dentro da 

oração, em que não é exigido um conhecimento aprofundado das línguas em questão. No 

segundo tipo, interoracional, acontece a alternância entre uma língua e outra, exigindo 

um bom conhecimento de ambas as línguas por parte do falante. A alternância do tipo 

intraoracional acontece dentre de uma mesma oração, neste caso, há uma mescla entre 

as línguas.    

No campo da Sociolinguística, segundo Krause-Lemke (2010), podemos falar de 

dois tipos de alternância: comutação e alternância de línguas. No primeiro caso, 

Nussbaum (1998), explana que na alternância está implicada uma mudança em um dos 

parâmetros que definem o contexto. Em aulas de língua estrangeira, podemos entender 

tais caracterizações como, por exemplo, quando o professor usa uma língua para sinalizar 

aos alunos o fim ou início da aula bem como a mudança de uma atividade didática. Logo, 

“A comutação de língua implica uma negociação da língua base da interação, em outras 

palavras, uma proposta por parte de alguns dos interlocutores para mudar a língua que foi 
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escolhida para o desenvolvimento de determinada atividade” (KRAUSE-LEMKE, 2010, 

p. 45).  

Como veremos nas análises dos dados, este tipo de alternância torna-se comum na 

dinâmica da sala de aula do contexto, porém, tal fenômeno restringe-se a alternâncias 

entre o português e o espanhol, quando a professora opta pelo uso de uma ou outra língua 

durante a explicação de uma atividade, introdução e finalização das aulas. O mesmo 

processo não contempla o uso das línguas de herança pelo fato de a docente não conhecê-

las. Como se nota, este tipo de alternância implica uma negociação da língua base, 

sinalizando a preferência linguística dos participantes bem como a sinalização de uma 

identidade.   

No segundo caso, chamado de alternância de línguas, ao contrário da comutação, 

não há uma mudança contextual. Neste caso, trata-se mais de um uso bi/multilíngue, sem 

a negociação da língua base ou dominante na qual se desenvolve a atividade 

comunicativa. Temos como exemplo deste fenômeno nas aulas de língua estrangeira 

momentos em que há o uso simultâneo tanto da língua em estudo quanto da língua 

compartilhada por todos os participantes da interação, neste caso, entre o espanhol e o 

português. Este tipo de alternância só é possível quando não há problemas de 

entendimento entre todos. 

Em contextos de aprendizagem de línguas nos quais as competências linguísticas 

dos alunos são desiguais, Krause-Lemke, embasa nos estudos de Py (1991; 1995), 

explana sobre a importância de distinguirmos dois tipos de alternância, quais sejam: 

exolíngues e bi/multilíngues.  

No primeiro caso, exolíngues, estão as alternâncias relacionadas a problemas de 

comunicação, de onde decorrem ajustes entre as competências necessárias para resolver 

uma atividade ou entre as competências linguísticas entre os participantes. Isso significa 

que no processo interacional, havendo dificuldades de entendimento, há que se encontrar 

e escolher uma mesma língua comum entre todos, que disponha de meios para que os 

problemas sejam sanados e assim, as atividades e a comunicação possam ser entendidas 

e realizadas por todos.  

Esse fenômeno acontece quando, por exemplo, são detectados problemas nas 

interações entre os participantes, ou ainda, quando o professor percebe que seus alunos 

não estão entendendo a explicação na língua alvo pelo fato de que muitos podem não ter 

a competência linguística em dada língua, então, passa-se a alternar entre uma língua e 

outra para que o objetivo seja atingido. Quando essa ajuda parte do professor ou de outra 
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pessoa, denomina-se heterofacilitação. Quando quem se ajuda é o próprio aluno, seja para 

compreender ou produzir algo na língua, por meio da mudança de língua, denomina-se 

autofacilitação.  

As de segundo tipo, as alternâncias bi/ multilíngues, não condizem às diferenças 

entre competências linguísticas e dificuldades de entendimento na comunicação, mas 

estão ligadas ao número de línguas de que os falantes dispõem, em que se lança mão deste 

conhecimento a mais durante as interações. Segundo Krause-Lemke, tais alternâncias 

servem para citar alguém ou algo dito; para evocar um conhecimento compartilhado entre 

todos; para rir, fazer brincadeiras, etc.  

No contexto estudado, ambos os tipos de alternâncias podem permear as aulas de 

língua espanhola, em que torna-se comum o uso de mais de uma língua, a língua alvo e a 

língua oficial, quando a professora percebe que necessita adotar estratégia e recursos 

advindos das duas línguas para se fazer entender. Além disso, as alternâncias se estendem 

às demais línguas do contexto, usadas entre os estudantes com funções diversas.   

Diante dos argumentos expostos e conforme apontamos no início deste tópico, a 

escolha de uma variante em detrimento de outra, ou da não alternância, não acontece por 

acaso, ela expressa significação social, ou seja, há interesses, motivações e propósitos 

pertencentes ao processo de comunicação, como expostos nos estudos de Mozzillo de 

Moura(1997), Mozzillo (2008) bem como nos estudos de Krause-Lemke (2010).  

Conforme Myers-Scotton (1993, apud MOZZILLO, 2008), tanto o locutor quanto 

o interlocutor pressentem, em razão de suas competências comunicativas, que a escolha 

de uma variante linguística em detrimento de outra expressa significado social. Tal fato, 

segundo a autora, revela que durante a alternância também há uma negociação das 

identidades dos participantes da interação.  

Frente às colocações da autora, podemos dizer que os usos linguísticos e suas 

alternâncias, conscientes ou não, podem marcar uma posição social e política. 

Acreditamos, a partir do que foi exposto até o momento, ser indispensável um olhar 

criterioso, principalmente, do professor que atua em contextos permeados pelo fenômeno, 

pois, muitas vezes, há preconceitos camuflados diante da alternância linguística, ligados 

ao conceito de pureza da língua.  

Passamos agora a tratar da gestão de línguas enquanto um posicionamento político 

frente às línguas que se buscam adotar durante a comunicação.  

 

3.4. Gestão de línguas  
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Como vimos, as práticas linguísticas são perpassadas por interesses, logo a gestão 

de línguas condiz à uma política linguística. Acerca disso, Calvet (2002), explana que o 

conceito se refere a um conjunto de escolhas referentes às relações entre língua e vida 

social. Nesse viés, não importa que grupo pode elaborar política linguística: podemos 

falar de políticas linguísticas familiares, mas também, podemos imaginar que uma 

diáspora (surdos ou ciganos, por exemplo) se reunissem em um congresso para decidir 

uma política linguística. Sendo assim, também podemos falar de política linguística 

dentro do espaço escolar.  

Para tratar do termo gestão de línguas, tomamos embasamento nas propostas de 

Spolsky (2016), de políticas linguísticas, bem como nos estudos de Krause-Lemke 

(2010), e Feix (2018), dentre outros estudiosos que tratam do tema de gestão de línguas 

em contextos multilíngues.  

Como já visto no primeiro capítulo desta dissertação, para Spolsky (2016), há três 

componentes constituintes das políticas linguísticas, interligados, mas independentes: 

práticas, crenças e gestão.  

O terceiro componente, será mais uma vez discutido neste tópico, tendo em vista 

que vários domínios podem ter a possibilidade de traçar políticas linguísticas e modificar 

práticas ou crenças de determinados grupos.  

Podemos citar como a forma mais óbvia desse tipo de gestão as políticas linguísticas 

baseadas em crenças da homogeneidade linguística brasileira, aplicadas em leis, como 

visto no capítulo I desta dissertação, ou seja, a gestão que previu o lugar das línguas na 

sociedade brasileira se deu através de estratégias e práticas elaboradas em um nível 

macro, propondo intervenções de longo alcance.   

No entanto, temos ainda, indivíduos que operam em nível micro. Temos, neste caso, 

como exemplo de gestão de línguas o domínio familiar, quando, por exemplo, pais 

imigrantes utilizam vários mecanismos para manter suas Línguas de Herança ou para 

persuadir seus filhos a aprender uma nova língua, ou ainda, a sala de aula, onde a 

professora exerce autoridade e poder, e intervém sobre os usos linguísticos, promovendo 

ou silenciando línguas.    

Como se nota, a gestão de línguas tem como finalidade ocasionar mudanças, 

funcionando como exercício de poder, seja das mãos do Estado, ou de agentes menores. 

Podemos entender, desta forma, que toda ação humana sobre a língua é um feito político, 

assim, a gestão de línguas é a Política Linguística na prática. 
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Logo, podemos afirmar que a promoção de uma Política Linguística nem sempre 

centra-se nas mãos do Estado, mas de todos aqueles que sentem a necessidade de agir no 

status de uma língua por inúmeras questões e interesses bem como nos usos linguísticos 

em determinados domínios sociais nos quais há interação, espaços em que tais interações 

estão sendo caracterizadas “pelos papéis sociais desempenhados pelos seus participantes, 

pelos significados atribuídos pelos participantes ao espaço que ocupam (físico/social), 

bem como pelas normas que regulam as interações em dado espaço” (BERGER, 2015 p. 

58).  

A gestão de línguas estudada nesta dissertação corresponde àquela desenvolvida no 

domínio escolar enquanto espaço de interação entre participantes que trazem consigo suas 

práticas e crenças linguísticas, advindas de uma sociedade complexa e cada vez mais 

multilíngue, portanto, o domínio mais complexo de todos (Cf. SPOLSKY, 2016). Neste 

espaço, as duas principais categorias de participantes, são a professora de espanhol do 

local e seus alunos.  

Os alunos, cujas práticas e crenças linguísticas podem ser passíveis de modificação 

(Cf. Spolsky, 2016), trazem uma bagagem linguística e cultural diversa, e em sala de aula 

encontram-se com a segunda categoria de participantes, os professores (em nosso estudo, 

a professora de espanhol) encarregados no processo de modificação, embora 

reconheçamos que estes papéis se invertam a depender do contexto em que se inserem 

tais participantes, falantes ou atores. 

No tocante ao segundo grupo, Spolsky nos alerta sobre o cuidado com o tratamento 

a eles direcionado tendo em vista que estes variam em múltiplas dimensões, como por 

exemplo, idade, gênero, nível de habilidade, e motivação bem como na variedade ou nas 

variedades de língua que conhecem e em seus níveis de proficiência, pois: 

 

Sua experiência no domínio do lar, na vizinhança, e em outros lugares 

os terá apresentado a diversas práticas linguísticas, desenvolvido neles 

crenças sobre linguagem e valores que eles atribuem às variedades 

linguísticas, e os expostos a várias tentativas de modificar suas práticas 

e crenças linguísticas. Portanto, não estamos lidando de modo algum 

com uma tabula rasa, já que as crianças vão para a escola com valores, 

habilidades e comportamentos linguísticos estabelecidos (SPOLSKY, 

2016, p. 39). 

 

O segundo grupo, segundo Spolsky, também pode ser múltiplo em suas dimensões, 

trazendo para dentro do espaço escolar suas práticas e crenças linguísticas bem como sua 

competência linguística. No entanto, quando há um desequilibro entre os grupos de 

participantes, há o que ao autor denomina de lacuna linguística, cujo fenômeno pode 
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resultar numa gestão de línguas permeada por uma política linguística excludente, 

conforme pontua Altenhofen (2004).  

A fim de expandir o entendimento do termo gestão de línguas com foco na escola, 

buscamos suporte teórico também nos estudos de Krause-Lemke (2010). Nessa 

perspectiva, a autora destaca que a gestão de línguas em sala de aula é importante em dois 

sentidos:  

 

[...] em primeiro lugar, ajuda os participantes a organizar o que acontece 

naquele espaço, ao mesmo tempo em que lhes permite construir e 

negociar diferentes identidades. Em segundo, a gestão das línguas pelos 

participantes pode ser compreendida como parte do processo de 

aprendizagem, oportunizando, assim, o incremento de sua capacidade 

plurilíngue (KRAUSE-LEMKE, 2010, p. 49). 

 

Partindo disso, com base nos argumentos acima, tendo em mente que nosso estudo 

envolve uma escola inserida em um contexto cultural e linguisticamente complexo, 

entendemos que as práticas linguísticas em sala de aula nem sempre se efetivarão da 

mesma maneira. Ou seja, as línguas são gerenciadas em dado ambiente conforme as 

necessidades dos alunos, mas, principalmente, dos professores. 

Tendo em conta esses argumentos, segundo a autora, muitos estudos na área de 

segundas línguas e línguas estrangeiras, postulam que, mais que uma competência 

linguística, em tais situações de emprego de mais de uma língua, os falantes desenvolvem 

o que Coste et. al (1997) e Moore (2009) denominam competência plurilíngue, que se 

desenvolve a partir da necessidade que tais falantes têm de administrar suas línguas em 

contextos e situações diversas, dentre elas, a sala de aula. 

A gestão de línguas enquanto Política Linguística pode ser usada para variados fins, 

dentre eles, como já mencionado anteriormente, a negociação entre diferentes 

identidades, bem como sua manutenção. Tais processos serão mantidos através das 

alternâncias linguísticas descritas acima, como veremos mais claramente durante as 

nossas análises dos dados obtidos através da gravação em áudio das aulas de espanhol. 

É nesse viés que passaremos a tratar, em seguida, da metodologia da pesquisa.  

  

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

CAPÍTULO IV 

A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa segue os princípios dos estudos de tipo etnográfico voltados ao 

cotidiano escolar. Acerca da pesquisa etnográfica, André (1995), explana que este é um 

tipo de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos com vistas a descrever/estudar a cultura 

e a sociedade.  

Essas diferenças de enfoque entre as duas áreas fazem com que certos requisitos da 

etnografia não necessitem ser cumpridos pelos pesquisadores da área educacional, como 

por exemplo, o tempo de permanência do pesquisador em campo e o uso de amplas 

categorias sociais na análise de dados. O que se tem feito, segundo a autora, é uma 

adaptação da etnografia à educação.  

Outras técnicas da etnografia são constituintes deste estudo, como a observação 

participante, fase marcada por nossa interação junto ao grupo estudado vinculada às 

conversas informais com os participantes do estudo e presença em sala de aula. Na 

exploração do campo investigado não objetivamos mudar o ambiente em que nos 

inserimos, mas buscamos observá-lo em seu modo cotidiano.  

Em nosso estudo, a pesquisa etnográfica tem como objetivo investigar de que 

maneira se efetiva o processo de ensino/aprendizagem de espanhol em um contexto 

marcado pela diversidade linguística, com a intenção de observar, em sala de aula, de que 

forma se dá o uso das línguas a que os falantes têm acesso bem como investigar a gestão 

de línguas em tal contexto, sem intervenções de nossa parte.  

Com vistas a coletar os dados necessários para que pudéssemos investigar/entender 

a realidade linguística em sala de aula, realizamos conversas informais com os alunos e 

aplicamos questionários aos mesmos, processo marcado pela gravação das aulas de 

espanhol.   

Ao tentarmos entender essa realidade tomamos como referência o postulado de 

André (1995), no que tange ao método de pesquisa etnográfico. Segundo a autora, tal 

método tem como objetivo principal entender a realidade de determinada sociedade, e 

esta pode ser através de entrevistas, conversas realizadas com os sujeitos, etc.   

Para André, esse tipo de pesquisa, ao nos aproximar da escola, nos permite entender 

de que maneira operam no cotidiano escolar os mecanismos de dominação e de 

resistência, de opressão e contestação, ao mesmo tempo em que se veiculam e reelaboram 
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conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver, modos de sentir a realidade do 

mundo.  

 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento 

na dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-a-dia, 

apreendendo forças que impulsionam ou que a retêm, identificando as 

estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e 

compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo 

interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados, 

reconstruídos ou modificados.  (ANDRÉ, 1995, p. 41) 

 

Diante dos argumentos citados, durante as pesquisas devemos projetar um olhar 

crítico sobre a escola, um olhar que a vê enquanto espaço social para que possamos 

entender as particularidades que a perpassam e que constituem o seu cotidiano.  

Segundo André, tal procedimento faz com que o processo seja de reconstrução das 

práticas ali desenvolvidas, apontando-se as contradições. Esse olhar sobre a escola 

enquanto espaço social exige um rompimento com uma visão estática acerca do cotidiano 

escolar, sendo necessário a imersão do pesquisador no contexto investigado.  

Além das características acima relacionadas que encaixam este estudo nas 

pesquisas de tipo etnográfico, conforme Lüdke & André (1986), podemos citar que este 

estudo tem cunho qualitativo, pois, houve contato do pesquisador com o ambiente natural 

através do estudo de campo, no qual nos aproximamos dos alunos e da professora da 

escola, mantendo com eles um contato direto durante um período de tempo.  

Além disso, outras características presentes em nosso estudo o encaixam nas 

pesquisas qualitativas, como o uso de dados descritivos em que o pesquisador faz uso de 

uma grande quantidade desses dados: situações, pessoas, ambientes, depoimentos, 

diálogos, que são por ele reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literais. 

Ainda, foco no processo, não no resultado final; interpretação dos dados levando em 

consideração de que forma os participantes deste espaço enfrentam as situações do 

cotidiano; e, por fim, a análise através de um processo indutivo, momento em que o 

pesquisador não tem como objetivo comprovar hipóteses previamente estabelecidas.  

Ao buscarmos compreender o que se mostrava no cotidiano escolar que envolvia 

esta pesquisa, buscamos desenhar os fenômenos que perpassavam a sala de aula de 

espanhol como língua estrangeira, buscando, desta maneira, desvendar tais fenômenos 

para além de suas aparências literais.   

Nossa pesquisa contou com saída de campo, processo constituído de visitas à 

escola, primeiramente com o objetivo de conhecer o contexto e expor a intenção e 
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possibilidade de pesquisa. Neste momento houve o contato com a diretora da instituição, 

e com a professora de língua espanhola do local, para o levantamento de informações 

sobre a disponibilidade de participarem da pesquisa e da presença de alunos que fossem 

descendentes de várias etnias, como por exemplo, ucranianos, poloneses, alemães, etc., 

fatos que levariam à constituição de um contexto multicultural.  

Tendo em mente os processos adotados durante o estudo, podemos dizer que esta 

pesquisa constitui-se com traços da etnografia e também da sociolinguística ao enfocar o 

estudo das práticas linguísticas efetivadas em um dado lugar na sociedade, neste caso, na 

escola, mais especificamente, na sala de aula de espanhol.  

 

4.2 Procedimentos éticos adotados na pesquisa 

 

Para a realização deste estudo foram adotados alguns procedimentos éticos, 

iniciados por meio do contato com a escola após submissão do projeto de pesquisa ao 

Comitê de Ética da UNICENTRO (COMEP), com parecer aprovado sob o número 

3.002.944. Sendo assim, os participantes foram avisados dos objetivos do estudo e 

concordaram em participar por livre e espontânea vontade.  

Foram feitas as observações das aulas de espanhol, aplicados questionários aos 

alunos, houve a gravação de aulas de espanhol em áudio, com vistas à investigação da 

gestão de línguas no contexto escolar. O processo contou, ainda, com conversas informais 

com os participantes da pesquisa, fase que nos permitiu maior aproximação com os 

integrantes do contexto e esclarecimento acerca de algumas dúvidas levantadas durante o 

processo de pesquisa. 

Após o contato inicial e do aval da escola e da professora para a realização do 

estudo, foram formulados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

assinados pelos responsáveis pelos menores bem como pela professora, (vide anexo 1 e 

2), Termo de Assentimento – TALE (para menores de idade, 6 a 18 anos), (vide anexo 

3), posteriormente firmados pela equipe de participantes e pelos responsáveis pelos 

estudantes da escola selecionada, autorizando a divulgação dos resultados, onde constam 

as garantias quanto à preservação de suas identidades.  

Neste momento também aconteceu a organização de questionários (vide anexo 4) 

aplicados aos alunos.  

 

4.3. Os questionários 
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Os questionários, como ferramenta para coleta de dados aplicados aos alunos, 

tinham como foco recolher dados acerca da composição étnica e linguística do contexto. 

Esta técnica se mostrou importante para um melhor conhecimento da comunidade e da 

visão dos alunos acerca das línguas que circundam o local bem como de seu 

funcionamento e da preservação das Línguas de Herança locais.   

Para chegar aos dados percentuais obtidos por meio dos questionários, usamos 

como ferramenta de geração de dados percentuais o programa Excel 2013, uma vez que, 

nesta pesquisa os dados quantitativos não definem por si só os resultados do estudo, pois 

os percentuais condizentes ao total de falantes de cada Língua de Herança servirão para 

entendimento dos usos ou não destas línguas em sala de aula.  

Os questionários eram compostos por 15 questões, distribuídas entre perguntas 

abertas e fechadas, conforme Manzato e Santos (2012). As dez primeiras perguntas eram 

do tipo “fechadas”, traçando uma investigação acerca da ascendência dos alunos e com 

relação aos usos linguísticos que permeiam a comunidade bem como a vida de cada 

informante. No cabeçalho do questionário o aluno deveria indicar seu nome e a série em 

que estudava para facilitar a identificação daqueles falantes de outras línguas para a 

realização das conversas informais, caso necessitássemos esclarecer dúvidas ou buscar 

novas informações.  

Antes de todo esse processo ter início, os informantes foram alertados que mesmo 

contendo seus nomes nos questionários, seriam usados pseudônimos durante a divulgação 

dos resultados do estudo com vistas a proteger suas identidades. Tal procedimento deixou 

os alunos mais à vontade neste processo a fornecerem suas respostas. 

No que tange à ascendência, em que eles deveriam assinalar abaixo da pergunta a 

resposta, alguns informantes indicavam se intitulavam, por exemplo, enquanto ucranianos 

pelo lado paterno ou materno.  

Tal fato indicou a constituição étnica “mesclada” no contexto, visto que as relações 

entre os grupos promoveram casamentos mistos, entre as culturas e etnias diferentes, 

resultando em um hibridismo cultural, conforme Canclini (2008). O hibridismo cultural 

pode contribuir também em uma mescla entre as línguas, tópico a ser discutido no 

decorrer do estudo. 

Além disso, buscávamos explorar qual língua foi aprendida primeiro pelos alunos, 

com quem usavam cada língua e em que momentos, quais eram as línguas ouvidas na 

comunidade. Neste momento, alguns apontaram uma estimativa de proficiência, 
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principalmente das línguas minoritárias ao revelarem que sabiam “algumas palavras” ou 

“nada” acerca de cada língua.  

Os questionários constituíram-se, ainda, de perguntas do tipo “abertas” que 

oportunizavam mais espaço para que os alunos expusessem seus pontos de vistas e 

opiniões acerca da importância das línguas a serem aprendidas e dos motivos que levavam 

a tais pensamentos. As investigações subsidiadas por perguntas do tipo abertas, buscavam 

explorar o que os alunos pensavam sobre a aprendizagem da língua estrangeira presente 

no currículo escolar do Ensino Médio daquele contexto, mas também, da aprendizagem 

de outras línguas, por meio das quais pudessem figurar respostas relativas às Línguas de 

Herança locais.  

A aplicação destes questionários ocorreu após a observação de algumas aulas, pois 

o objetivo era de que os estudantes se sentissem mais à vontade com a presença da 

pesquisadora em sala. Essa técnica foi adotada com os alunos das três turmas de Ensino 

Médio, totalizando 52 participantes.  

Os questionários foram aplicados em um único dia para que as respostas não 

sofressem influências entre os colegas. Todos os dados foram coletados antes do início 

de cada uma das aulas de espanhol para que a professora não tivesse que interromper seu 

planejamento ao meio ou fim das aulas.  

 

4.4. A gravação das aulas  

 

Para esta etapa do estudo, havíamos optado pela gravação das aulas em vídeo, no 

entanto, no início da realização da pesquisa, nos primeiros contatos com a instituição, 

recebemos a informação de que o horário de funcionamento do Ensino Médio passaria 

por mudanças. As turmas dos alunos do Ensino Médio, que estudavam à noite, deveriam 

optar por continuar seus estudos no colégio atual, porém, no período matutino, ou ainda, 

seguir com seus estudos na área urbana, no período noturno. Essa informação deixou 

muitos estudantes preocupados, pois a maioria trabalha na agricultura familiar durante o 

dia, para ajudar os pais a gerar o sustento da família, logo, a possibilidade de mudança 

em seus horários afetaria o trabalho a dinâmica de vida local.   

Tendo em mente todo o processo burocrático para obter o aval para início do estudo, 

e como não sabíamos qual seria a decisão tomada pelos estudantes que, por fim, afetaria 

o andamento da pesquisa no ano posterior caso necessitássemos, pois, se muitos 

estudantes optassem por seguir seus estudos na área urbana, consequentemente, a 
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pesquisa na instituição deveria ser cancelada, decidimos seguir por caminhos menos 

complexos, então, optamos pelo uso do gravador em áudio por conta de o uso da câmera 

necessitar de um tempo maior de familiarização por parte dos estudantes e professora.  

As gravações das aulas tinham como foco investigar os usos linguísticos em sala de 

aula com vistas ao entendimento da gestão de línguas em dado ambiente. Para tanto, o 

gravador era deixado em pontos aleatórios durante as aulas. Foram gravadas um total de 

seis horas aulas. Após a audição de todas elas, foram transcritos os segmentos 

considerados mais significativos para o estudo.  

As transcrições dos áudios seguiram uma adaptação da fala à escrita, tornando 

perceptível a variedade rural do português brasileiro que, ao permear o contexto junto das 

demais línguas, seja a variedade culta da língua portuguesa ou a língua estrangeira em 

estudo e mais as línguas de herança do entorno escolar, configuram o local como um 

contexto sociolinguisticamente complexo.  

 Para tanto, ao reproduzirmos as falas dos aprendizes e da professora, seguimos os 

postulados de Gumperz (2002), considerando, portanto, as pistas paralinguísticas, como 

por exemplo, o valor das pausas, as hesitações, o tempo da fala, bem como as pistas 

prosódicas, como, a entonação e o tom. Nesse viés, ressalta-se mais uma vez que foram 

utilizados pseudônimos para preservar a identidades dos participantes do estudo.  

Acerca do processo de transcrição, Ladeira (2007), expõe alguns princípios teóricos 

e metodológicos, também mencionados por Garcez (2002), que devem nortear um 

trabalho de transcrição, representando uma atitude reflexiva por parte do pesquisador no 

que tange à escolha de seus dados e escolhas no processo de transcrição. Diante disso, 

expõe que a transcrição é um processo seletivo, e seu formato deve variar conforme os 

objetivos de investigação; não há transcrição que consiga reproduzir a situação 

interacional original; não há transcrição final, mas diferentes versões.  

Hutchby e Wooffitt (1998, apud LADEIRA, 2007), explanam que a ação de ouvir 

repetidas vezes as gravações, constitui uma técnica da Análise da Conversa que possibilita 

ao analista expandir seu conhecimento sobre os dados em um nível de detalhamento 

necessário para uma boa análise. Nesse sentido, entendemos que a transcrição enquanto 

parte importante do processo de análise, deve ser realizada pelo próprio pesquisador/a.  

Ladeira (2007), explicita que este é um processo que deve tentar capturar a fala 

como ela realmente aconteceu. Diante disso, entendemos ser necessário, como já 

pontuado anteriormente, marcar as pausas, as interrupções, as ênfases, as alterações no 

nível da voz, etc., enfim, o mais próximo da fala como realmente aconteceu.  
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As transcrições das falas nas diversas línguas são diferenciadas da seguinte forma: 

transcrições em língua espanhola: fonte calibri light negrito; em língua portuguesa: 

calibri light; em língua ucraniana: calibri light negrito sublinhado; em língua polonesa: 

calibri light negrito itálico.  

Tendo em mente os postulados até o momento, seguimos, agora, para a próxima 

etapa do estudo, a análise dos dados.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

A partir de agora, apresentaremos a discussão dos dados obtidos durante a 

realização da pesquisa. Neste sentido, este capítulo divide-se em dois tópicos: discussão 

dos dados obtidos via questionários; discussão dos registros das aulas de espanhol.  

 

5.1. Análise dos resultados dos questionários 

 

Iniciamos esta etapa do estudo efetuando um gesto analítico sobre as respostas 

obtidas nos questionários. Lembramos que, embora trabalhemos com dados quantitativos 

nesta etapa da pesquisa, enfocamos em cima destes dados um estudo qualitativo através 

do qual podemos afirmar, por exemplo, que o predomínio de descendentes de etnia 

ucraniana pode explicar, também, as mesclas entre as línguas como veremos mais adiante 

durante as análises das aulas e ainda, de um maior número de falantes da língua ucraniana, 

como veremos a seguir. 

Salientamos que, ainda que não figure como uma das ferramentas centrais para os 

resultados finais da pesquisa, os dados dos questionários nos permitiram traçar um 

mapeamento da composição étnica e também das línguas faladas no contexto, além do 

português.  

Para tanto, acreditamos ser necessário retomar alguns dados discutidos no capítulo 

dois desta dissertação, afim de relembrar, de maneira geral, a composição étnica local 

.   

 

Gráfico 1. Questão 1: você é descendente de: 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Antes de passarmos às análises dos resultados obtidos via questionários e 

representados nos gráficos, salientamos que foi a partir desta etapa da pesquisa que 

conseguimos compreender a composição étnica e linguística do contexto bem como 

identificar os alunos falantes de outras línguas além da portuguesa, dados que, por fim 

também nos deram um entendimento inicial acerca da manutenção das Línguas de 

Herança do contexto.   

Como se nota no gráfico, a maioria, de um total de cinquenta e dois estudantes, 

afirmou ter ascendência eslava. Um total de onze alunos distribuídos entre os três anos 

do ensino médio, afirmou ser descendente de ucranianos, outros nove alunos afirmaram 

ter ascendência polonesa, mais sete alunos responderam ter ascendência italiana e três 

alunos pontuaram ser descendentes de alemães.  

Através destas revelações inferirmos que ao longo dos anos, talvez se tenha tentado 

preservar as relações entre algumas pessoas de mesma etnia na tentativa de manter 

ascendência única, ou seja, sem uma mescla entre as etnias.  

Os dados obtidos, por outro lado, também nos permitiram identificar que as relações 

interétnicas marcam o contexto, evidenciando as relações interpessoais e interétnicas 

presentes na comunidade. Isso nos mostra que, à medida que as culturas se tornaram mais 

expostas às influências umas das outras por conta do novo contexto de inserção após o 

deslocamento promovido pelo fenômeno de imigração, houve mudanças nas concepções 

contemporâneas voltadas ao hibridismo cultural. Podemos dizer que com isso houve o 



 
 

83 
 

alargamento de identidades, bem como o surgimento de novas identidades, tal como 

pontua Hall (2006).     

Nesse sentido, um grupo de oito alunos revelou ter descendência mista entre 

ucranianos e poloneses, e outros dois disseram ter ascendência ucraniana e alemã. Três 

alunos se auto identificaram como descendentes de poloneses e italianos, outros dois 

afirmaram ter ascendência polonesa e holandesa, e dois revelaram ter descendência mista 

entre ucranianos e italianos. As mesclas étnicas tornaram-se perceptíveis nas respostas de 

mais cinco alunos, pois um deles pontuou ser descendente de alemães e italianos, outro 

disse ter ascendência alemã e holandesa, o quarto e quinto alunos se auto identificaram 

como sendo descendentes de poloneses e bugres e poloneses e brasileiros e um último 

estudante que declarou ser descendente de portugueses.  

No entanto, com o andamento da pesquisa descobrimos que este último, na verdade, 

tem ascendência cigana. O encobrimento da identidade étnica pode estar ligado à questão 

do estigma no qual a cultura cigana é enquadrada pelos povos ao longo dos anos, fazendo 

com que este povo viva à margem da sociedade. No que tange às ascendências entre 

polonês/bugre e ucraniano/brasileiro, vimos um certo embate nestas declarações, pois o 

que significa ser bugre e o que significa ser brasileiro quando há mescla étnica, ou mesmo 

quando não há? Em que se baseiam tais declarações? Talvez, tais afirmações são dadas 

levando em conta as características físicas e culturais bem como as línguas e os discursos 

proferidos ao longo da história.   

Ainda, no tocante à caracterização das mesclas culturais feitas pelos alunos, muitos 

levaram em conta a constituição étnica ao longo dos anos, pois, em alguns questionários 

houve menção à etnia dos avós, então, de unas ou duplas, as ascendências passaram, em 

alguns casos, a ser caracterizadas como trinas, marcando fortemente a complexidade 

étnica e cultural da região, fenômenos que, por fim, refletem-se nas mesclas linguísticas, 

como veremos nas análises das aulas. 

A ressalva que se faz aqui é de que mesmo que as declarações tenham apontado 

para tais resultados, pode não haver uma transparências nas respostas, pois, como 

veremos, há momentos em que estes mesmos alunos expõem a mescla étnica em suas 

famílias, visto que seus entes nem sempre comungam da mesma origem étnica.  

Ainda que as mesclas entre as etnias constituam o contexto, tal como pontuam os 

alunos, o sentimento de pertença à determinada etnia, principalmente ucraniana, continua 

presente em muitas famílias. Tal sentimento pode ser motivado, além do esforço familiar, 

e da ciência que tiveram os familiares e alunos acerca do objetivo do estudo, a pertença 
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pode advir, também, da valorização das culturas eslavas, sobretudo, ucraniana, que tem 

acontecido nos últimos anos, principalmente, na cidade vizinha, Prudentópolis, 

considerada destino de um número expressivo de imigrantes ucranianos durante os 

movimentos migratórios direcionados para o Brasil.   

A predominância desta etnia na região de Prudentópolis possibilita, segundo Smaha 

(2018), apoiada nos estudos de Resende e Costa (2012), que em algumas comunidades da 

área rural em que há concentração expressiva de descendentes de ucranianos e também 

dos usos linguísticos voltados para a língua étnica, tal fato possibilitou que as escolas de 

ensino fundamental e médio incluíssem a língua de imigração em seus currículos. No 

entanto, essa realidade não abrange todos contextos da região, pois há locais em que o 

idioma foi excluído do currículo escolar, passando a ser mantido no Centro de Ensino de 

Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), funcionando assim, como uma disciplina 

optativa, em contraturno.  

Em nosso entendimento, o deslocamento da língua de imigração para o CELEM, 

por estar alocada nesse período e por estar “concorrendo” com outras línguas, pode levar 

à procura reduzida pelo aprendizado da língua, momento em que podem entrar em jogo 

os posicionamentos dos próprios falantes em relação ao saber sobre a língua e, também, 

o discurso público sobre as línguas tal como pontua Schlieben Lange (1993, apud 

KRAUSE-LEMKE, 2010). No primeiro postulado, Krause-Lemke esclarece que 

Schlieben Lange explana acerca de um conhecimento suficiente de que dispõem os 

falantes sobre sua língua, a partir do qual conseguem explicitar que elementos são 

pertencentes ou não ao repertório da língua, bem como, conseguem definir quais são 

novos ou antigos, quais são estranhos. 

Nesse sentido, também podem reconhecer variedades de uma mesma língua além 

de conseguirem fornecer informações de que forma usam as línguas a depender dos 

contextos de interação: “esse é um saber que, na maioria das vezes, permanece implícito 

e, raras vezes se torna explícito. Também, não é o saber do lingüista” (SCHLIEBEN-

LANGE, 1993, p. 95, apud KRAUSE-LEMKE,2010, p. 144). No tocante ao discurso 

público sobre as línguas, estão situados os julgamentos e crenças sobre a língua, as 

línguas e as maneiras de falar, ou seja, os estereótipos que se perpetuam ao longo dos 

tempos.  

Com base no primeiro, pensamos que a procura reduzida pelo aprendizado do 

idioma ucraniano está atrelado ao fato de que por considerarem ter um saber suficiente 

da língua, seus interesses direcionam-se ao aprendizado de línguas que podem 
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proporcioná-los conhecimentos práticos para vestibulares e concursos, como aponta 

Smaha (2018), ligando-se ainda, aos estereótipos lançados sobre si mesmos enquanto 

falantes de ucraniano, bem como aos discursos hegemônicos sobre outras línguas, como 

o inglês, por exemplo. 

Ressaltamos, no entanto, que na região de nosso estudo, ao contrário do que foi 

elucidado por Smaha (2018), no tocante ao aprendizado da língua eslava em ambiente 

escolar, os falantes não têm acesso a um conhecimento formal de suas línguas, embora se 

intitulem falantes de ucraniano, polonês, entre outros idiomas, estes conhecimentos 

advém do espaço familiar, no qual se empreendem políticas de usos das línguas, como 

veremos no decorrer deste trabalho.  

 

Gráfico 2. Questão 2: Qual (quais) língua (s) você sabe falar? 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico acima revela o número de falantes das línguas do contexto. A questão 

norteadora para a coleta dos dados consistia em: Questão 2: Qual (quais) língua(s) abaixo 

você sabe falar? Antes de partirmos para as análises dos dados, enfatizamos que nosso 

objetivo não enfoca uma investigação e nem delimitação de qual ou quais variedades 

linguísticas das Línguas de Herança são faladas pelos alunos, mas sim, investigar se estas 

línguas que os alunos afirmam estar falando, ainda são faladas na comunidade, sem 

contudo, buscar investigar o nível deste saber linguístico de cada aluno.  
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Como se nota, de um total de cinquenta e dois estudantes, 44%  afirma saber falar 

somente o português. Um total de 17% diz saber falar espanhol e português e outros 11% 

se diz falante de português, espanhol e ucraniano. Outros 4%, afirmaram falar polonês, 

português e espanhol, outros 4% dizem saber português e ucraniano e mais 4% 

mencionam falar também ucraniano, polonês e português. Os outros 16% totais ficaram 

assim distribuídos: 2% além do português e espanhol, mencionou saber inglês, a lingua 

alemã junto do português e espanhol aparece em outros 2% das respostas, 2% dos alunos 

diz ter conhecimento de inglês, polonês, português e espanhol, nos outros 2% se encaixa 

o ucraniano, polonês, português e espanhol. O italiano apareceu em 4% das respostas, 

acompanhado do polonês, português e espanhol. Ainda, 2% diz saber falar espanhol, e 

2% tem, além do português, afirma ter conhecimentos em inglês.  

Ao observarmos mais profundamente os dados, podemos inferir que para a maioria 

dos alunos (44%), as línguas do entorno são estranhas a seus sistemas linguísticos, o que 

não implica o não reconhecimento de suas existências na comunidade. Esses dados 

revelam, ainda, que mesmo tendo contato com as línguas trabalhadas no currículo escolar, 

das quais os estudantes podem ter tido um conhecimento em níveis diversos, por este 

número de alunos isto não é encarado enquanto um saber a mais. Nesse sentido, entra em 

cena, mesmo que inconsicientemente, para esses alunos, a concepção de falante ideal, 

enquanto aquele que tem o domínio completo das estruturas linguísticas de uma língua.  

Ainda, com base nos dados vemos que o português apareceu em 98% das respostas 

e a partir disso podemos afirmar que é a língua predominante entre os estudantes. Os 

dados apontam que, aproximadamente 20%, já se considera falante de espanhol, mesmo 

que este saber se dê em níveis distintos, como pontuaram alguns estudantes em seus 

questionários através de expressões como “um pouco”. Tal fato pode estar ligado à 

proximidade com o português, e pelo fato de terem tido contato com a língua desde o 

primeiro ano do Ensino Médio. 

Das línguas de herança, o ucraniano é a língua mais falada pelos estudantes, pois 

22% deles afirmaram ter algum conhecimento do idioma. Como se nota, a predominância 

da etnia visualizada no gráfico 1, explica o maior número de falantes também no contexto. 

A segunda língua com maior número de falantes é o polonês, mencionada por 14% dos 

estudantes.Este número pode sofrer variações, tendo em vista que alguns podem camuflar 

seus saberes para se encaixar à maioria.  

Ainda, deve-se levar e conta que, embora muitos afirmem falar ucraniano ou 

polonês, em algumas falas identificamos uma mescla entre as duas línguas, fenômeno 
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advindo do convívio paralelo entre ambas, e que pode explicar a não dstinção entre os 

idiomas.  

O idioma italiano foi mencionado como língua falada por 4% dos alunos e, ainda 

que não se saiba qual de suas variedades seja falada, sabe-se que o nível de conhecimento 

da língua, pelos estudantes, é mais superficial, pois, estes também assinalaram em suas 

respostas que sabem poucas palavras ou expressões. O mesmo se passa com as línguas 

inglesa e alemã. Desta última língua, o número reduzido de falantes pode estar associado 

à não permanência dos primeiros imigrantes na localidade, pois muitos se direcionaram 

para o centro urbano, outros rumaram para comunidades próximas. Mesmo assim, como 

veremos nas entrevistas, a língua foi mantida por alguns de seus falantes, principlamente 

os de, provavelmente, segunda ou treceira geração.  

A análise dos dados revelou que a etnia holandesa mencionada no gráfico não 

manteve sua língua na comunidade. Tal fato pode estar atrelado à migração de boa parte 

dos primeiros falantes do idioma para outras cidades, pois, como mencionado pela 

diretora da escola em uma das conversas informais, muitos se destinaram à Castro, um 

dos munícipios paranaenses, local visitado pelos alunos em anos anteriores, fato 

observado também nos registros históricos acerca da imigração para a comunidade, no 

capítulo dois deste estudo.  

Embora estivéssemos cientes de que em uma das turmas participantes da pesquisa 

havia um aluno com ascendência cigana, este não foi identificado nos questionários. Em 

nosso entendimento, o encobrimento de seu pertencimento étnico, como já dito 

anteriormente, atrela-se à questão de suas características físicas, linguísticas e culturais, 

que o colocam à margem, quando reveladas, pois sobre os ciganos recai a descrença por 

serem considerados enganadores, mentirosos, povo amaldiçoado, sem nação. Essa 

inferiorização do povo cigano vai de encontro aos postulados Goffman (1988) sobre as 

pessoas em que se observa um atributo que as torna diferentes dos outros, vinculado a 

atitudes depreciativas:  

 

[...] deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 

uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - 

algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem. (GOFFMAN, 1988, p. 6).  

 

Essa inferiorização consolida o estigma e leva à negação do outro, à eliminação 

daquilo que não se encaixa nos padrões que são ditados pela maioria, por aqueles que são 
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considerados como “normais”. Essa diferença pode representar uma ameaça ao indivíduo 

que se considera como “normal”, que culmina no estereótipo, juízos de valor e exclusão 

do outro. 

Segundo Candau (2012), os teóricos Skliar e Dutechanszky (2000) pontuam que há 

três formas em que a diversidade é enfrentada, nas quais se configuram os imaginários 

sociais sobre a alteridade em que esse outro, ou diferente, é visto como a fonte de todo o 

mal, em que esse outro é visto como sujeito pleno de um grupo cultural e em que esse 

outro é um sujeito a tolerar.  

Sempre que nos situarmos no polo oposto, como os bons, veremos o outro como 

diferente, mau, falso, bárbaro e assim eliminamos essa diferença que nos incomoda e 

amedronta. Do contrário, segundo Candau (2012), se somos os “maus”, podemos 

internalizar essa etiqueta que nos dão e para nos redimir, passamos para o lado dos “bons” 

e adotamos suas concepções e ideologias, ou se quisermos lutar contra esse rótulo, 

entramos em combate violento com os que nos rotulam.  

Acerca dessa recusa e juízos negativos, Patrick Charaudeau (2009), postula que são 

artimanhas usadas para a proteção da identidade de alguns sobre os outros, que por sua 

vez, caracterizam tais identidades, tanto a do “normal” quanto a do “diferente” e quanto 

mais se convence de que as normas de comportamento e valores tidos como normais e 

certos são os únicos possíveis, mais ainda se estigmatizará ao outro.  

É nesse paradoxo que são construídas as identidades, pois segundo Charaudeau 

(2009), embora tenhamos a necessidade desse outro para que possamos tomar consciência 

de nossa existência, ao mesmo tempo desconfiamos, recusamos e buscamos igualá-los a 

nós para eliminar essa diferença que nos ameaça e incomoda. 

É pensando nessa atitude de encobrimento da identidade do aluno que trazemos as 

palavras de Sousa Santos: “As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais 

quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza (...)”. (SOUZA SANTOS, 2001 apud CANDAU, 2012, p. 27).  

Nesse sentido, pensar que que todos devem ter as suas diferenças reconhecidas e 

respeitadas, é um imperativo que se coloca no cotidiano de todos os participantes do 

estudo, mas também de toda a sociedade brasileira, por isso, cabe à escola e comunidade 

em geral, pensar meios de promover essas questões para que haja o avanço na democracia, 

pois não se pode pensar em igualdade sem que se incorpore nela o reconhecimento ao 

diferente e o enfrentamento às formas de desigualdade, preconceito e discriminação, tal 

como expõe Candau (2012). 
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Ao prosseguirmos com a análise dos dados obtidos via questionário, nessa 

investigação acerca das línguas que permeiam o contexto, ainda buscamos investigar qual 

língua (s) os estudantes aprenderam primeiro. 

 

Gráfico 3. Questão 5: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados do gráfico nos mostram que a resposta dos alunos foi unânime à pergunta. 

Todos afirmaram ter aprendido a língua portuguesa antes mesmo das Línguas de Herança. 

Ainda que a comunidade seja composta por descendentes de primeira, segunda, terceira 

e quarta gerações de várias etnias, e mesmo que os alunos tenham apontado em respostas 

anteriores que sabem outras línguas, vemos que o português é considerada a primeira 

língua pelos estudantes. 

Estes dados nos levam a afirmar que, provavelmente, as Línguas de Herança lhes 

sejam ensinadas em níveis diferenciados a depender do conhecimento linguístico que seus 

familiares dispõem, ou ao saber que desejam transmitir. Por outro lado, tais respostas 

podem ter sido manifestadas pelo medo ao estereótipo, pela vontade de se igualar aos 

demais e não ser estigmatizado, ou ainda, por preferir afirmar saber só o português em 

decorrência dos efeitos da ideologia monologuista brasileira, etc.  

Seguindo por essa perspectiva, com o objetivo de traçar uma investigação acerca 

dos conhecimentos linguísticos dos falantes, perguntamos com quem poderiam ter 

aprendido a primeira língua. Sendo assim, o gráfico 4, logo abaixo, expõe que 77% dos 

estudantes afirmaram que a primeira língua aprendida, o português, é aprendida com os 
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pais, porém, a instituição escolar aparece mencionada por 23% dos alunos enquanto 

extensão desse aprendizado:  

 

Gráfico 4. Questão 6: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vale ressaltar que nas respostas obtidas nesta etapa dos questionários não se 

menciona a figura dos avós como fonte de aprendizado do português, ou seja, o 

aprendizado está direcionado à figura dos pais. Traçando uma relação entre estas 

respostas e os números do gráfico anterior, uma das conclusões a que se chega neste 

momento é a de que, talvez, os pais não possuam conhecimento linguístico nas Línguas 

de Herança, ou ainda, que os próprios estudantes tentem encobrir o que sabem nestes 

idiomas para se encaixar à maioria.  

Ainda assim, dos 23% dos alunos que mencionam a escola como espaço de 

aprendizado do português, intitula-se o lugar como um contexto em que se lapida esse 

conhecimento, um local de aperfeiçoamento deste saber, indicando espaço escolar como 

um domínio detentor e distribuidor do saber legítimo. 

Diante das afirmações dos discentes, nota-se que “os usos populares da língua 

oficial sofrem uma sistemática desvalorização” (BOURDIEU, 2008, p. 41). Ainda, 

conforme pontua o autor, encarados como desprovidos de competência legítima, tais 

falantes se encontram excluídos dos campos sociais em que a língua legítima é exigida. 

A competência necessária para falar a língua legítima que, por depender do patrimônio 

social, retraduz o que o autor chama de distinções sociais. Assim, “a competência 
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linguística pode funcionar como capital linguístico produtor de um lucro de distinção por 

ocasião de cada troca social” (BOURDIEU, 2008, p. 42), sendo essa competência 

socialmente garantida pela escola.  

Esse mito de necessidade de domínio da língua decorre do fato de que sempre se 

postulou que todo sujeito necessita, pois, dominar uma língua a fim de se integrar 

ativamente ao sistema social e, assim, constituir a sua identidade, revelando-se como 

“pertencente a uma comunidade determinada historicamente, ou, pelo menos, como 

alguém que assume temporariamente a tradição idiomática desta ou daquela língua.” 

(COSERIU, 1987, p.19 apud AGUILERA; SILVA, 2017, p. 705).   

Essa relação entre língua, sociedade e identidade, segundo as autoras, desenvolve 

nos falantes posicionamentos diante da língua ou das variedades linguísticas e seus 

usuários. Nesse sentido, desencadeiam-se as atitudes embasadas por crenças linguísticas 

introduzidas ao longo do tempo na língua e nos dialetos, manifestando assim, atitudes 

negativas de rejeição ou de aceitação, de preconceito ou prestígio, de correção ou de erro, 

dentre outras. 

Como veremos no gráfico 5, portador dos resultados dos dados obtidos através da 

questão 9, enfocando uma investigação acerca de qual língua os alunos usavam 

cotidianamente para interagir com seus pares, vemos que o português, além de ser uma 

das línguas mais usadas nas residências, e também na escola, é a que predomina durante 

as interações entre os estudantes. Tais contestações podem estar ligadas ao fato de que 

nem todos compartilham das línguas do contexto, como se viu nos dados acima, são 

poucos os falantes de cada uma das línguas identificadas na comunidade.   

 

Gráfico 5. Questão 9: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Diante dos fatos, nos perguntamos: se parte dos estudantes afirmou saber outras 

línguas além do português, quais línguas costumam ouvir em suas residências? Há 

espaços para as Línguas de Herança em dados locais?  

Nesse viés, em uma questão posterior pedimos para que os alunos indicassem em 

suas repostas que língua (s) costumavam ouvir em suas residências. Sendo assim, 

passamos à análise do gráfico 6:  

 

Gráfico 6. Questão 10: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mesmo tendo a língua oficial permeando muitos espaços da comunidade, o gráfico 

acima nos indica que as línguas de herança permeiam, sobretudo, os lares dos estudantes. 

Como se torna perceptível, o português é adotado nas interações familiares de 75% dos 

discentes. No entanto, este espaço é palco de usos linguísticos divididos com outras 

línguas, como o idioma ucraniano, por exemplo, já que 11% dos alunos afirma que em 

suas casas costumam ouvir tanto o português quanto ucraniano. Outros 4% relataram que 

em ambiente familiar as práticas linguísticas envolvem português e polonês, e 6% revelou 

ser comum ouvir os idiomas eslavos nas interações familiares, voltados para o polonês e 

ucraniano. Por fim, 4% dos falantes expõe ser uma prática comum em suas residências os 

usos linguísticos voltados ao idioma alemão, ainda que não se saiba qual é esta variedade.  

Além das células familiares, a complexidade linguística expande-se ao entorno da 

comunidade como um todo, como veremos nos números registrados no gráfico a seguir, 

a partir dos quais buscávamos entender e investigar os usos linguísticos na comunidade 

como um todo.  
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Gráfico 7. Questão 10: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico acima espelha os dados obtidos também via questionários em que os 

alunos deveriam assinalar as línguas que costumam ser ouvidas nas interações locais. 

Neste momento da pesquisa, pela primeira vez a variedade da língua Romani, pertencente 

à etnia cigana, surge como uma das línguas mais ouvidas na comunidade, ao lado do 

português, mencionada por 60% dos participantes. Em nosso entendimento, essa 

ocorrência foi possível pelo fato de que, conforme diálogo com a professora e diretora, 

os alunos pertencentes a esta etnia não costumam prolongar seus estudos, seguindo para 

o Ensino Médio, ainda que se saiba da presença de um aluno inserido nesta fase dos 

estudos.  

Os componentes desse grupo étnico estão alocados no núcleo central da 

comunidade, onde a maioria dos alunos que afirmam ouvir tal língua reside. Ainda assim, 

tendo um acesso de locomoção mais facilitado em vista dos aprendizes residentes nas 

chamadas linhas que, como mencionado neste estudo, situam-se entre 10 a 17 quilômetros 

de distância do núcleo central onde localiza-se a escola, o número de evasão desses alunos 

é alto, ainda que se empreendam ações para sua permanência na escola.  

Com base nas conversas informais estabelecidas com os participantes do estudo, 

podemos dizer que a evasão pode estar ligada à cultura dos povos ciganos que encaram o 

processo educacional com uma visão mais pragmática, ou ainda, ter origem nas práticas 

cotidianas, em momentos de embates entre as diferenças étnicas e culturais que circundam 

o contexto escolar.  
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Voltando nosso olhar novamente sobre os números do gráfico, os resultados 

restantes ficaram assim distribuídos: 13% dos participantes afirma ouvir nas interações 

da comunidade usos linguísticos envolvendo o ucraniano, mas também, voltados ao 

português e, ainda, à variedade Romani. Outros 14% informou ouvir interações em 

ucraniano e em português. E outros 13% mencionou, além do português e ucraniano, o 

polonês sendo usado em sua comunidade. Com base nestes últimos números podemos 

inferir que aqueles que não mencionam a variedade Romani em suas declarações, vivem 

em outras comunidades membros da comunidade central, locais onde os povos ciganos 

não residem, o que não os impede de ouvi-la uma vez que circulam em contextos em que 

a língua é falada.  

Dando prosseguimento às análises, os gráficos abaixo trazem os resultados com 

base nas questões 11, 12, 13 e 14 dos questionários. Com exceção da pergunta de número 

12, as demais eram do tipo abertas, com possibilidade de exposição e argumentação por 

parte dos discentes: 

 

Gráfico 8. Questão 11- Qual língua você mais gosta de Falar? Por quê?  : 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim como os resultados obtidos com as respostas à questão 5, 6, 9 e outras em 

que o português sobressai às demais línguas, no gráfico acima este panorama não sofre 

mudanças. Neste momento, as respostas seguiram acompanhadas de suas justificativas 

pela preferência ao português oscilando entre “é a mais fácil”, “mais usada na 

comunidade”, “é a língua do Brasil”, “é a nossa língua”, “língua que tenho mais domínio”.  
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Ainda que outras justificativas tenham surgido, estas nos parecem as mais 

significativas tendo em vista que nas declarações a memória discursiva entra em cena. 

Assim, são retomados, inconscientemente, os discursos anteriores, os já-ditos, para a 

consolidação de uma certa homogeneização linguística tendo por base a concepção de um 

Brasil monolíngue. Tal fato sugere a construção de um sentimento de pertença que se dá 

pela língua, justificado na predominância desta língua no país e na comunidade local. 

Seguindo com a análise dos dados, outros falantes apontaram preferências pela 

língua portuguesa por conta de esta ser a língua que consideram a mais fácil de se falar. 

Em nosso entendimento essa facilidade compara-se ao saber parcial das línguas de 

herança das quais alguns alunos são falantes, visto que na primeira entendem que se 

construiu um saber mais completo, uma língua da qual se tem “mais domínio”.   

Com base nesse saber e nos discursos públicos projetados sobre a língua 

majoritária, entram em jogo, mais uma vez, as crenças sobre as línguas de herança e as 

atitudes dos falantes diante dessas línguas.  

Nesse sentido, ao tomar para si a configuração de uma competência linguística 

incompleta em sua língua, muitos falantes tendem a regular estes usos confinando-os a 

contextos menos formais. Assim, “Uma atitude desfavorável ou negativa pode levar ao 

abandono e esquecimento de uma língua ou impedir a difusão de uma variante ou uma 

mudança linguística. (MORENO FERNÁNDEZ, 1998, p.179 apud AGUILLERA; 

SILVA, 2014, p. 704, tradução nossa).  

Diante dos argumentos expostos, entendemos que os discursos praticados ao longos 

dos tempos entram em cena estabelecendo um jogo entre os usos linguísticos que, por 

fim, permitem práticas linguísticas que alocam as línguas de herança à periferia. Desta 

forma, os falantes devem partir em busca de espaços para suas línguas, garimpam brechas 

no sistema para efetivar e legitimar seus usos efetivando políticas linguísticas próprias 

para manter suas línguas ainda vivas na comunidade.  

O que nos chama a atenção é que nesse momento nenhum estudante menciona as 

línguas herdadas como as que mais gostam de falar. Pensamos que dentre as diversas 

possibilidades este movimento de recusa é motivado porque suas línguas funcionam 

enquanto representações de suas identidades, caracterizadas por muitos enquanto línguas 

de colonos (Cf. MARGOTTI, 2004).  

Para melhor especificar essa concepção que estigmatiza os povos do campo, como 

no caso dos estudantes e demais falantes da comunidade que abriga a escola em estudo, 

o autor esclarece que em decorrência das influências das línguas de imigração no 
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português brasileiro: “[...] às vezes os habitantes rurais são considerados “grossos”, isto 

é, pouco instruídos e usuários de uma variedade lingüística de português marcada pela 

influência da língua étnica (sotacon = língua de colono)”. (MARGOTTI, 2004, p. 135). 

Os postulados do autor levam ao entendimento de que muitas vezes esses falantes, 

para se livrar do sotacon que lhes causa estigma enquanto povo colono, homem da roça, 

sujeito grosseiro, tentam mascarar tais características linguísticas para evitar o 

preconceito. Nesse sentido, podem ainda abandonar de vez suas línguas responsáveis pelo 

fenômeno para tentar se parecer com os falantes da língua hegemônica, falantes de status, 

e assim, passam a adotar a língua majoritária, o português, em suas práticas cotidianas, 

visto que esta é considerada a língua de prestígio, como já exposto por Bourdieu (2008), 

não a língua da roça.  

Quando se pensa desta forma, a roça, neste caso, o campo, pode também gerar nos 

sujeitos um processo de recusa de vida em dado contexto, e como exposto por Krause-

Lemke (2010), provocar a saída destes rumo às grandes cidades, acarretando novos 

problemas como os de habitação, desemprego, saúde, educação, preconceito, etc. 

 Seguindo com os exames dos gráficos, as concepções assumidas pelos falantes 

diante das línguas se expandem às novas possibilidades de conhecimento linguístico, 

como representa o gráfico abaixo, contemplando os resultados obtidos através da questão 

de número doze, quantitativa, e treze, uma pergunta aberta em que os alunos poderiam 

expressar suas concepções e justificativas que possibilitaram as respostas na questão 

anterior, na qual os alunos deveriam assinalar as línguas que considerassem as mais 

importantes de se aprender.  

 

Gráfico 9. Questões 12 e 13: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Dos resultados vemos que 6% dos discentes considera ser importante aprender além 

do português, julgado como a língua mais usada no contexto, também o inglês, escolhido 

por conta de seu majoritarismo mundial, refletido também nas demais respostas. Esses 

mesmos números contemplam a língua ucraniana vista como uma das línguas que deveria 

ser estudada e ensinada no local. Ainda que se valorize o idioma e busque evidenciar a 

importância de seu estudo na comunidade, na questão seguinte, de número treze, essas 

respostas vieram embasadas na justificativa de estudo da língua para a preservação da 

cultura, e o ucraniano passa a ser concebido enquanto a língua da família. Nota-se assim, 

que a língua está relacionada à manutenção dos laços afetivos dos grupos, à manutenção 

dos valores e costumes dos povos. Nesse momento não houve menção às demais línguas 

de herança locais como o polonês, por exemplo.  

O favoritismo pelo português torna-se evidente nas demais repostas, pois 36% dos 

falantes direciona a necessidade de se aprender somente esta língua. Suas justificativas, 

mais uma vez, vão de encontro às já registradas, enquanto “língua do Brasil”, “língua 

mais falada na comunidade”, “nossa língua”, figurando deste modo, um não 

reconhecimento da diversidade linguística do entorno, declarações embasadas em 

discursos monolíngues lançados ao longo dos anos que incutem nos sujeitos a 

homogeneização linguística mas também cultural, local e nacional.  

Somam-se a estes números mais 17% por cento dos alunos que consideram ser 

importante aprender português, porém, com o argumento de que esta é a “língua mais 

fácil”, é a língua que “está acostumado”, “porque as outras línguas ninguém entende”, 

“língua de mais domínio”, indicando, deste modo, que seus saberes são considerados 

como incompletos na língua oficial. Por outro lado, isso nos mostra que esses são alunos 

que tecem analogias entre seus saberes nas línguas de herança e no português. No entanto, 

cedem espaço à língua majoritária por compreenderem que seus saberes nas línguas de 

herança também são superficiais e que a primeira, por ter maior número de falantes, por 

ser a língua da escola, língua oficial do país, é a que merece maior atenção, seguido da 

língua estrangeira do currículo escolar, para a qual destina-se relevância em aprendê-la 

por conta de o Brasil fazer fronteira com países de fala hispana.  

Ao levarmos em consideração que nenhum discurso é transparente (Cf. Orlandi, 

2015), inferimos que, por mais que as declarações explicitem os motivos pelos quais 

consideram necessário aprender o português, estes dizeres se ancoram em memórias 

propagadoras de mitos que culminam em preconceitos linguísticos, dentre eles: mito de 

que necessário ir pra escola para se aprender bem o português, ou seja, sua norma-padrão, 
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para ascensão profissional; de que é preciso saber gramática para falar e escrever bem, 

pois, o certo é falar conforme a escrita; de que as pessoas sem instrução falam tudo errado, 

dentre outros, conforme Bagno (1999).   

Quando os conhecimentos linguísticos dos sujeitos não são legitimados por si 

próprios, passa-se, então, à escola a validação ou não desta competência comunicativa 

dos falantes e a instituição é vista assim, enquanto reprodutora de saberes tidos como 

legítimos. Nesse viés, “qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo 

escola-gramática-dicionário é considerada, pela ótica do preconceito linguístico, “errada, 

feia, estropiada, rudimentar, deficiente” (BAGNO, 1999, p. 56). Ao tomar esse norte, a 

escola passa ensinar a norma-padrão do português, impondo sua norma linguística como 

se ela fosse comum a todos os brasileiros, independentemente de suas origens, de suas 

situações socioeconômicas, faixas etárias, localização geográfica, etc.  

Ao seguirmos com o exame dos dados percebemos que as concepções de 

aprendizado de línguas seguem outras óticas de conhecimento. Assim, por exemplo, o 

interesse pelo aprendizado do espanhol liga-se ao conhecimento pragmático do idioma, à 

possibilidade de futuras viagens, às exigências do mercado de trabalho e à facilidade de 

sua aprendizagem em decorrência de sua proximidade com o português. Essa avaliação 

acerca da aprendizagem de línguas voltadas à praticidade e formação profissional, tem 

seus reflexos também em outras repostas, tendo em vista que 33% dos estudantes elencam 

como línguas a serem aprendidas, tanto a oficial, quanto o inglês e espanhol. 

Diante dos argumentos citados pelos alunos, nota-se que a aprendizagem de línguas 

é guiada por uma concepção mercantilista em que se aprende uma língua enquanto 

possibilidades de ascensão profissional, principalmente. Nesse viés, concordamos com os 

postulados de Rajagopalan ao dizer que salvo exceções, a aprendizagem e domínio de 

uma língua estão ligados à ascensão profissional, à representação de prestigio, sinônimo 

de erudição. Com isso, entendemos ser necessário desvelar esta crença e repassar aos 

aprendizes que ao aprender uma língua estrangeira compreendemos e aceitamos o 

diferente sem atitudes discriminatórias e estereotipadas, pois,   

                              

[...] textos legais reafirmam a importância da linguagem como meio 

para a apresentação e divulgação das diferentes culturas, porque é por 

meio dela que o ser humano pode ter acesso a outras realidades sem 

passar, necessariamente, pela experiência concreta. Com esse recurso, 

a criança tem acesso a mundos e povos que tanto podem estar 

relativamente próximos da sua realidade quanto a outros mais distantes, 
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reais e/ou até mesmo imaginários. (FERNÁNDEZ; RINALDI, 2009, p 

10).  

 

 Nesse sentido, compreendemos ser imprescindível a mudança deste imaginário, 

que ele seja reconstruído e as crenças ligadas ao ensino e aprendizagem sejam 

desconstruídas, que a língua seja propulsora de mudanças e reflexões acerca de modos de 

pensar e agir. As línguas não são simples veículos de comunicação, elas expressam as 

identidades do falante ao dela se apropriar, ao aprendê-las redefinimos nossa identidade 

e nos redefinimos como um novo ser, como lembra Rajagopalan (2003). 

As concepções e discursos sobre as línguas e suas aprendizagens continuam 

refletidas nas últimas perguntas dos questionários, como se nota no gráfico abaixo, 

concernente às do tipo “abertas”, na qual os estudantes deveriam argumentar sobre o fato 

de aprender espanhol.  

 

Gráfico 10. Questão 14 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se vê, grande parte dos aprendizes considera o espanhol uma língua fácil de 

ser aprendida, posições justificadas, como já mencionado, com base na proximidade entre 

o português brasileiro e o espanhol.  

Por outro lado, a proximidade entre os idiomas é encarada por 17% dos alunos como 

algo que torna a aprendizagem da língua hispânica um processo dificultoso, posições 

asseguradas também por 4% dos falantes que consideram essa proximidade como algo a 

dificultar o estudo da língua estrangeira. Estas justificativas vêm embasadas em 

declarações referentes à acentuação diferente do português, ao pouco conhecimento que 

muitos ainda têm da língua, etc. Alguns estudantes trouxeram junto de suas respostas 
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também a importância de se aprender o espanhol por conta de viagens futuras e como um 

diferencial para ingresso no mercado de trabalho. Tais posicionamentos notam-se como 

maior visibilidade no gráfico abaixo, o qual traz os resultados obtidos na questão de 

número quinze, em que buscávamos entender o que os aprendizes pensavam sobre 

aprender novas línguas, dentre as quais poderiam citar as línguas do contexto. 

 

Gráfico 11. Questão 15 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nas respostas obtidas temos a totalidade de estudantes que consideram ser 

importante aprender novas línguas. Sendo assim, as respostas têm como suporte 

justificativas embasadas pela ascensão profissional, visto que 38% dos alunos vincula o 

aprendizado de novas línguas à oportunidade de emprego e sucesso profissional. 

Aprender um novo idioma tem como foco, ainda, a melhoria nas comunicações, resultante 

de possíveis viagens internacionais, conforme apontaram 62% dos aprendizes. Tal fato 

evidencia que o aprendizado das línguas segue um viés utilitário, ora voltado ao 

mercantilismo, ora voltado às necessidades de comunicação, ou seja, para fins práticos.   

Nesse interim, podemos dizer que a expansão do conhecimento linguístico também 

tem como possibilidade a ampliação de suas redes de contatos oportunizada pelo acesso 

aos meios de comunicação como a internet e suas redes sociais, por exemplo, ou ainda, 

por conta dos processos de globalização que trazem para o Brasil novos povos, novas 

línguas e novas culturas.  

O que se tornou perceptível através, principalmente das últimas questões do 

questionário aplicado, é que muitos desses alunos intencionam sair do campo, migrar 

paras as cidades e, possivelmente, expandir as possibilidades de novas moradas também 
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em outros países, em busca de melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, 

de vida. As conversas informais nos oportunizaram colocar tais percepções, pois, 

conforme pontuaram alguns estudantes, na cidade o retorno salarial é mais rápido se 

comparado aos processos para o mesmo fim no campo. Ainda, em suas visões, as 

condições para estudar são mais acessíveis quando comparadas às suas situações 

cotidianas, principalmente de deslocamento à escola, ou à universidade. Ainda assim, 

entram como justificativas as variadas possibilidades de lazer oferecidas pela vida urbana.  

Ainda que o centro urbano próximo à comunidade lócus do estudo não se compare 

em expansão territorial e número de habitantes a grandes centros, as colocações dos 

alunos não manifestam os pontos negativos da vida urbana. Vemos assim, que os 

planejamentos futuros se efetivam em um jogo de comparações nos quais sobressaem os 

aspectos negativos da vida rural com base nos pontos positivos da vida urbana, sem 

reflexões que levem em consideração também seus aspectos negativos. Nesse sentido, vê-

se a necessidade de as práticas de ensino voltarem-se à realidade dos alunos, à valorização 

de suas culturas e saberes e, ainda, de políticas públicas e sociais de valorização ao 

homem do campo com vistas a comedir o êxodo rural.  

Com base nas análises desenvolvidas até o momento, os resultados nos permitiram 

chegar às seguintes conclusões:  

a) O português é a língua que prevalece nas interações escolares e na comunidade, 

mesmo assim, seus falantes não reconhecem seus conhecimentos acerca da língua 

enquanto saberes legítimos e reconhecem a escola enquanto instituição capaz de 

preencher esta lacuna.  

b) Das línguas de imigração, o ucraniano é a língua com maior número de falantes 

e o polonês ocupa o segundo lugar, porém são línguas aprendidas em níveis diferenciados, 

fator que nos leva a compreendê-las enquanto línguas de herança, conforme Melo-Pfeifer 

(2017), conceito já debatido anteriormente, no primeiro capítulo desta dissertação. Em 

nosso entendimento, esse conhecimento linguístico desigual nas línguas do contexto, 

repassado às gerações seguintes, pode estar ligado à localização geográfica da 

comunidade em relação ao centro urbano.  

Tal afirmação se efetiva com base nos dados históricos trazidos no início desta 

escrita pois, desde a sua formação, se comparada a outras comunidades da região também 

formadas predominantemente por imigrantes, está é a de mais fácil acesso e mais próxima 

à cidade, logo, de maior contato com os costumes e práticas linguísticas urbanas, o que 

de fato, pode ter provocado mais rápida integração dos grupos aos costumes regionais.  
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Por outro lado, ao assumirmos a possibilidade histórica como possibilidade de 

diminuição nos usos e ensino de línguas, podemos relacionar este fenômeno ainda ao luto 

da língua (Cf. Coracini, 2007), decorrente de reminiscências do passado promovendo 

ações com foco a seu esquecimento bem como moderação em seus usos. Diante disso, 

pensamos que este saber herdado, muitas vezes, leva alguns falantes a considerar seus 

usos como não-legítimos embasados por saberes incompletos de suas línguas. 

c) Se ainda há presença dessas línguas no contexto, isto se deve a ações 

empreendidas pelos próprios falantes, e a família é a instituição que mais coopera neste 

processo. Nesse sentido, esta é uma das questões que investigaremos e discutiremos 

também nas análises das aulas, pois como na comunidade há um número expressivo de 

igrejas, e conforme apontam diversos estudos como os de Krause-Lemke (2010), 

acreditamos que tal instituição também coopere para a preservação das línguas. 

d) A variedade Romani é a segunda língua mais ouvida pelos alunos na 

comunidade, mas não fase da vida escolar, pelo fato de neste momento não haver alunos 

pertencentes a esta etnia no Ensino Médio, pois como debatido anteriormente, a visão do 

grupo acerca do processo de escolarização é subsidiada por uma concepção mais 

pragmática de ensino. 

e) Com base nos dados dos gráficos, ainda que não seja o foco do estudo, tornou-

se perceptível, que algumas crenças e atitudes linguísticas delimitam os usos linguísticos 

no contexto e regulam as concepções acerca da aprendizagem de línguas por parte dos 

estudantes.  

 

5.2. Análises das aulas gravadas 

 

Ao darmos continuidade ao desenvolvimento do estudo, salientamos que o foco 

deste tópico é analisar as práticas linguísticas em sala de aula com vistas a entender com 

mais profundidade o processo de gestão de línguas adotada em dado ambiente. Tais 

exercícios nos possibilitarão identificar quais os papéis destinados a cada uma das línguas 

a que os falantes têm acesso. 

Para tanto, acreditamos ser necessário retomar os objetivos principais que 

fundamentaram esta pesquisa, sobretudo este momento do estudo. Objetivo principal:  

 



 
 

103 
 

 Analisar como se efetiva o processo de ensino/aprendizagem do espanhol 

como Língua Estrangeira em um contexto de diversidade cultural e 

linguística.  

 

Para chegarmos ao objetivo maior, se fez necessário traçar os objetivos específicos, 

que foram:   

 Analisar, através de registros etnográficos, a gestão de línguas em sala de 

aula de espanhol e assim; 

 Investigar quais são os papéis destinados às diferentes línguas a que os 

falantes têm acesso durante a realização das atividades.  

 

Tendo tecido os objetivos da pesquisa, frente à necessidade de um norte para as 

análises dos registros etnográficos gerados a partir das gravações das aulas de espanhol e 

a gestão das línguas em dado ambiente, nos perguntamos:  

 

1) Qual língua o professor usa em suas aulas?   

2) Em que momentos se usa o português durante as aulas? E o espanhol? E as 

línguas de herança?  

3) Quais são os papéis destinados às diferentes línguas em sala de aula?  

 

Tais questionamentos nortearam as investigações acerca do gerenciamento das 

línguas em sala de aula, seja para a organização das propostas de atividades, seja para a 

negociação e construção do conhecimento em língua espanhola, mas também, para a 

negociação das identidades etnolinguísticas dos alunos. Nesse viés, ressaltamos que os 

nomes adotados em cada segmento interacional, são fictícios para preservar as 

identidades dos falantes.  

Antes de iniciarmos as análises das aulas, levantamos o seguinte questionamento: 

o que nos faz reconhecer que uma atividade em desenvolvimento é uma aula e não 

qualquer outra atividade de interação social? 

Acerca dessa problemática Garcez (2006), ressalta que ao contrário do que se 

observa na conversa cotidiana a organização da fala-em-interação em sala de aula se 

efetiva por sequências previsíveis, descritas esquematicamente por Sinclair e Coulthard 

(1975), dentre outros, enquanto a sequência Iniciação-Resposta-Avaliação (I-R-A).  
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Essa tríade é uma ocorrência comum nas salas de aulas do mundo todo e, em 

algumas, há predominância de encadeamento dessas sequências interacionais regendo as 

práticas linguísticas entre professores e alunos. Nesse sentido, é a observação da tríade I-

R-A que nos fornece o entendimento de que estamos tratando de práticas de fala-em-

interação em sala de aula: 

 

[...] aqueles de nós que temos no nosso histórico de socialização a 

experiência de participação em encontros escolares teremos, como 

parte de nossa competência comunicativa e social, a capacidade de 

reconhecer a seqüência em andamento como “aula”, ou, de outro modo, 

teremos a expectativa de que seria “normal” que uma “aula” 

acontecesse com ocorrências das ações encadeadas na seqüência I-R-

A. (GARCEZ, 2006, p. 68) 

 

Com bases nos argumentos de Garcez, nota-se que esse procedimento comum em 

sala de aula é raro na conversa cotidiana pois, se o fenômeno se manifesta nesse tipo de 

interação, pode haver alguma forma de protesto pelo interlocutor da conversa, visto que, 

a sequência traz embutida em si uma premissa bastante peculiar: o turno de iniciação é 

muitas vezes uma pergunta, porém, com uma resposta já conhecida por quem pergunta. 

Essa introdução do turno interacional é, geralmente, iniciada pela docente que, por sua 

vez, lança uma pergunta ao aluno e dele obtém a resposta, porém, já conhecida de sua 

parte. A partir desse jogo interacional parte-se para a avaliação à resposta obtida, tanto de 

cunho positivo ou negativo. 

É essa sequência interacional que diferencia o quadro “aula” de uma conversa 

rotineira, pois, essa pergunta inicial não se justifica durante o processo interacional 

segundo, já que seria vista como “insincera”, culminando, desta forma, em um objeto de 

protesto. Com base nisso, na sala de aula tais perguntas ocorrem e recorrem, como 

também deixam de ser objeto de protesto. Nesse viés, abaixo será exposto um exemplo 

da manifestação do fenômeno caracterizando o quadro “aula” em uma das turmas da 

instituição em estudo.  

A estrutura das aulas seguia um padrão em que, ao adentrar o espaço da sala de 

aula, a professora cumprimentava os alunos em língua espanhola com a saudação buenas 

noches, passando à realização da chamada. Posteriormente, dava-se início ao estudo do 

conteúdo do dia. Como segue: 

 

Fragmento 1 
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1. Professora: Qué es abuelo? O abuela? 
2. Alceu: ° avô. 
3. Professora: avô, avó! (.) Tío, tía?  
4. Alceu: ° tio e tia 
5. Professora: É! E em português tem o chiado né, chi ( : ) o, tio, e em espanhol 
6. não, né?! (..) Primo? 
7. Vanessa: primo 
8. Professora: Hermano? 
9. Luiza: irmão! 
10. Cristian: irmão 
11. Professora: sobrino? 
12. Alunos: sobrinho! (Todos juntos) 
13. Professora: ↑sobrinho, né? ↓tem gente que fala subrinho, mas não é, né, 
14. mas o certo é ↑sobrinho. (.) Madre? 
15. Alceu: mãe 
16. Professora: Padre? 
17. Alceu: pai 
18. Cristian: pai 
19. Professora: yerno? (4 segs.) (ninguém responde) ↑genro! Não é gerro, né, é 
20. ↑genro!  tem o “n” entre o “e” e o “r”. (..) Nuera?  
21. Alunos: nora! 

 

O excerto acima faz parte das aulas gravadas na turma do primeiro ano do Ensino 

Médio. O conteúdo trabalhado voltava-se para o estudo do grau de parentesco em língua 

espanhola. Neste segmento, notamos como se efetivam os padrões interacionais 

constituindo o quadro “aula”.  

Neste caso, temos a sequência interacional I-R-A sendo iniciada pela professora. 

Em seguida, no turno 2, o aluno Alceu, com insegurança, fornece a resposta esperada. No 

turno 3, a resposta do mesmo aluno é avaliada positivamente pela docente quando esta 

repete a resposta do estudante. Como se nota, a sequência interacional debatida 

anteriormente permeia este momento da aula, tendo a figura da professora tomando os 

turnos principais do processo interacional, a partir do levantamento de perguntas (3, 5, 8, 

11, 14, 16) das quais a profissional sabe de antemão as respostas que, posteriormente à 

pergunta, serão mencionadas pelos alunos.  

Muitas vezes a confirmação das réplicas não se efetiva através de expressões que 

certificam as respostas como certas ou erradas, tal como podemos observar nos turnos 3, 

5, 13 mas, com o prosseguimento da atividade, tal como ocorre com o questionamento do 

turno 8 e a obtenção das respostas (9, 10) que não recebem confirmação positiva de 

maneira explícita por parte da profissional, mas que, são reconhecidas como corretas 

pelos alunos em decorrência do prosseguimento à atividade (11).   
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O primeiro excerto, além de contextualizar a estruturação do quadro aula baseado 

nas sequências triádicas em discussão, nos fornece pistas das particularidades que 

permeiam o espaço de uma sala de aula de Língua Estrangeira, como acontece em (5), 

por exemplo. Tal turno abriga um exercício comparativo entre as pronúncias 

diferenciadas para as mesmas palavras em português e espanhol, fato que nos possibilita 

identificar na práxis docente uma concepção de ensino orientada à correção das 

influências linguísticas que podem permear o processo de aprendizagem de línguas, 

fenômeno repetido no turno 13, agora voltado às variações linguísticas que atingem o 

português brasileiro.  

No turno 13 e no 19 vemos uma postura que aprova e desaprova certos usos 

linguísticos, orientada, implícita e explicitamente, pelos discursos públicos sobre as 

línguas, sobre o que é visto como aceitável, como certo, como errado, bonito ou feio e 

que por fim, levam o falante a entender que seu modo de falar não é reconhecido como 

legítimo, aceitável, sendo, portanto, considerado um comportamento estigmatizado.  

Ainda que o primeiro excerto exponha os desenhos mais frequentes do quadro 

“aula”, em outros momentos esse quadro pode sofrer algumas mudanças, como por 

exemplo, quando a professora necessita traçar uma reflexão em torno da pergunta lançada 

aos alunos: 

 

Fragmento 2. (Continuação do fragmento 1)  
 
22. Professora: marido? 
23. Alunos: marido! 
24. Professora: Esposa?  
25. André: esposa 
26. Cristian: esposa  
27. Professora: lembram que nós vimos num texto essa palavra “esposa” e não era 
28. ↑esposa?   
29. Sulivan: xxx 
30. Professora: lembram o que que era? (5 segs.) alma gêmea, né?  
31. Antônio: alma gêmea? 
32. Professora: não deixa de ser né, esposa, alma gêmea né, as duas prendem né?!  
33. (Alunos riem) (..)↑pareja? (4 segs.) ↑casal (: :) companheiro (:) ° cônjuge, né.  
34. pode ser também em duplas, hagan el ejercicio en parejas, façam o exercício 
35. em duplas, né.  

 

No excerto acima, torna-se perceptível que as respostas fornecidas pelos alunos não 

foram as desejadas pela professora. Porém, mesmo tendo a possibilidade de avaliar 
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negativamente tais respostas e apresentar-lhes a forma esperada, ao identificar a 

dificuldade dos aprendizes em traduzir a palavra mencionada a partir da pergunta inicial, 

em um movimento contrário ao proposto pela sequência I-R-A, depreende-se uma 

contextualização a partir do turno 6, tendo por base uma atividade já realizada em que a 

palavra surgia com outro significado, distinto do proferido pelos alunos. Nesse sentido, 

enfatiza-se nos turnos 27 e 28 que a palavra é um heterossemântico em espanhol e, a partir 

de então, espera-se que as respostas sejam reformuladas, o que não acontece.  

Por fim, dando-se por entendida, a professora continua com a sua aula. No entanto, 

ao mencionar a próxima palavra, pareja, no turno 33, percebe-se que os alunos não 

compreendem e ainda não sabem o seu significado para traduzi-la para o português. A 

partir disso, após alguns segundos, a professora fornece-lhes a tradução contextualizando-

a, como se vê a partir dos turnos 32 a 35, momento em que os discentes conseguem 

perceber a variação de sentido da palavra a depender do contexto comunicativo em que 

se emprega.  

Tal processo foge da cristalização mencionada no processo I-R-A, pois pelo fato de 

os alunos não atingirem o propósito estabelecido para a resolução da atividade, a docente 

tende a remanejar sua prática para que a compreensão se estabeleça. Tal exercício se 

aproxima do revozeamento discutido por O’Connor e Michaels (1996, apud GARCEZ, 

2006). Este fenômeno tem por base uma prática alternativa para a proposta interacional 

em sala de aula, momento em que se manifesta “um redizer do turno anterior para 

reexame pelo seu produtor, que recebe crédito pela autoria da articulação que produziu 

da questão cognitiva sob exame do grupo” (GARCEZ, 2006, p. 72).  

Com base nos excertos acima, nota-se que a articulação das interações nas aulas de 

espanhol, também pode seguir contornos diversificados no que tange às línguas e seus 

gerenciamentos durante o processo para que se atinja o fim comunicativo. Como vimos, 

nos turnos acima, a docente faz uso da língua em estudo durante as perguntas-testes. No 

entanto, ao perceber a incompreensão dos estudantes, inicia-se um processo de 

alternância entre as línguas portuguesa e espanhola e, a partir disso, a docente passa a 

adotar a língua comum entre todos, o português, para dar suporte à explicação e se fazer 

melhor entender.  

Nesse processo de alternância linguística, quando a professora utiliza o espanhol 

para a contextualização das atividades e em seguida parte para o uso do português em 

suas explicações, entra em jogo o que Nussbaum (1998), chama de comutação, ou seja, 

quando por algum motivo os falantes partem para uma negociação de qual língua usar no 
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momento da interação, seja em decorrência de incompreensão do conteúdo, ou ainda, por 

conta de problemas relacionados aos usos linguísticos em sala de aula, etc.  

Logo, ao utilizar a língua portuguesa durante a correção da atividade, não significa 

que a docente não possua os recursos adequados para se comunicar em espanhol, mas, o 

faz para facilitar a compreensão de sua explicação. Esse fenômeno, como veremos ao 

longo das análises das aulas, acontece quando, por exemplo, a professora explica um 

conteúdo ou atividade na língua espanhola e os alunos não entendem suas explicações, 

ou quando uma das línguas não se faz compreensível. Então, passa-se a adotar o português 

nas explicações e correções das atividades, como apontam os turnos 5, 13, 14, 19 do 

fragmento 1.  

Na linha 5 (fragmento 1), tal afirmação se concretiza de maneira mais clara, pois, 

por entender que os seus alunos não dispõem de conhecimento suficiente na língua em 

estudo, adota-se o português para explicar as diferenças de pronúncia de uma palavra 

(com mesmo significado) em ambas as línguas (português e espanhol). 

Nos turnos 13 e 14, a docente usa o português para corrigir a pronúncia da palavra 

“sobrinho” em português, e “sobrino”, em espanhol, tendo em vista que na primeira 

língua mencionada a palavra é produzida como “subrinho”, pela maioria dos falantes. 

Essa ocorrência é vista como problemática pela professora ao conceber que tais produções 

podem levar os estudantes a uma falsa analogia e à consequente produção de um 

portunhol para a palavra “Subrino”, em espanhol. Essa prática docente se expande para o 

turno 19, em que se discute e reflete acerca da palavra “yerno”.  

Nesse momento acontece uma pausa de quatro segundos de silêncio total em sala, 

assim, sem que ninguém traduza a palavra em estudo, o silêncio passa a significar 

incompreensão dos alunos e ao identificar possíveis dificuldades, segue-se para uma 

explicação em língua portuguesa. Nessa etapa, mais uma vez, há um alerta aos estudantes 

para que percebam a pronúncia mais adequada para o vocábulo em português.  

Tais percepções nos fazem comungar com as pontuações de Mello (2009), ao dizer 

que as pessoas sabem quando, como, onde, de que forma e com quem usar a língua (ou 

as línguas). A autora pontua que este fato inclui o conhecimento que as pessoas têm de 

quando devem falar ou ficar em silêncio, ou ainda, quando usar um estilo formal ou 

informal e como adequar o uso da língua (ou línguas) às diferentes necessidades dos 

ouvintes. A alternância entre as línguas portuguesa e espanhola se estende para o 

fragmento 2, visível nos turnos 27, 32, 33 e 34.  
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No turno 24, a língua espanhola é usada para contextualizar a atividade de 

ampliação e conhecimento lexical na Língua Estrangeira. No entanto, ao perceber que as 

respostas dos alunos traçam uma relação direta de mesmo significado para a palavra 

esposa tanto no espanhol quanto no português, a professora adota o último idioma para 

efetuar uma breve reflexão em torno do ocorrido. Assim, passa a recordar com os alunos 

que a palavra esposa, em outras atividades de leitura, surgiu com significado distinto 

daquele apontado pelos aprendizes. Essa escolha linguística tem como objetivo tornar a 

explicação mais clara e compreensível para os alunos. Com esse movimento há uma 

aproximação entre os membros do processo interacional, pois, com as mudanças nos usos 

das línguas durante a atividade, percebe-se que o foco e direcionamento da fala docente 

ruma para novos objetivos.  

A alternância entre o espanhol e o português continua no turno 33, quando, ao 

perguntar o significado da palavra pareja, os alunos não respondem ao comando da 

professora que, através de sua percepção, traduz rapidamente para o português: “pareja? 

(4 segs.) ↑casal (: :) companheiro (:) ° cônjuge, né”. No entanto, essa tradução é 

permeada por uma contextualização para que os alunos compreendam que seu sentido 

sofre alterações quando empregado em diferentes contextos. Nesse viés, para tornar a 

explicação mais clara, no turno 34, passa-se a exemplificar tal processo adotando a língua 

em estudo: “hagan el ejercicio en parejas, façam o exercício em duplas, né.” em que a 

palavra pareja é usada dentro de um contexto de fala, e em seguida, faz-se a alternância 

para o português para a posterior tradução e consequente compreensão dos alunos.   

Frente aos dados analisados, podemos afirmar que a práxis docente, neste momento 

de análise de dados, é permeada pelas alternâncias exolíngues e pelo processo da 

heterofacilitação, pois, ao perceber a dificuldade de compreensão dos alunos, seja em 

torno do conteúdo em foco ou em decorrência da competência linguística em língua 

espanhola, ela passa a dotar o português durante as explicações e correções da atividade 

proposta. Esse movimento de escolha de línguas para se chegar ao objetivo desejado 

caracteriza o code-switching de tipo metafórico, como pontuam Blom & Gumperz (1972, 

apud STANDER, 2005), visto que está relacionado ao efeito comunicativo de discurso, 

ou seja, às intenções da falante e aos sentidos por ela pretendidos. 

No excerto que se segue temos outro exemplo da organização do quadro “aula”. 

Neste dia, após efetuar as correções de algumas atividades realizadas em aulas passadas, 

a professora distribuiu para os alunos a cópia de uma sopa de letras (caça palavras): 
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Fragmento 3.  
 
1. Professora: ↑essa sopa de letras, vocês vão encontrar as palavras ao lado [ 
2. Josué: [empresta o xxx 
3. Professora: ↑ e vão traduzir as palavras que estão ao lado!]  
4. Igor: nossa, psora, meu Deus!  
5. Helena: é pra entregá, psora? 
6. Professora: é! 
7. Edson: ih, pegarum minha tisora! 
8. Professora: Van a buscar estas palabras y traducirlas! 
9. Marcus: meu Deus! (Alunos conversando) 
10. Cleverson: em espanhol, psora? 
11. Professora: Sí (:) 
12. Cleverson: meu Deus! 
                (8 minutos suprimidos) 
13. Augusto: o que farta pra você? 
14. João: farta duas 
15. Antônio: psora! Psora! O que que é heladería? 
16. Paulo: heladería é (: : ) (..) 
17. Alfredo: geladeira! 
18. Professora: Tiene relación, pero no es, piensen un poquito!  
19. Maria: sorveteria! 
20. Paulo: heladería é sorveteria!  
21. Professora: listos?  
22. Ana: ya! 
23. Professora: ya? Entonces, qué es aeropuerto?  
24. Ana: aeroporto! 
25. João: Aeroporto 
26. Professora: encontraron en la sopa aeropuerto?  
27. Alunos: sí ( : : ) (em coro)  

 

Com base no fragmento exposto podemos notar, mais uma vez, as nuances que 

constituem a estruturação de uma aula. Neste dia, posterior à correção de atividades 

voltadas para a expansão lexical com sufixação -ia, a turma partiu para uma atividade 

mais lúdica, ainda voltada para a mesma temática da aula em língua espanhola. Frente a 

isto, no início desta sequência interacional, podemos ter em mente a organização da aula. 

Os turnos têm início com a explicação da docente, linha 1, em língua portuguesa, acerca 

da realização da atividade.   

Há uma quebra no processo interacional quando o aluno da linha 2 interage com 

outro colega, em simultâneo à explicação da professora. Tal fato faz com que o processo 

interacional no qual geralmente os docentes têm as atenções voltadas para si, seja 

desestruturado, pois, ao interagirem com seus pares, os alunos tentam romper com a 
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sequência proposta pela estrutura I-R-A, discutida anteriormente. Essa manifestação 

contrária à organização da aula faz com que a docente eleve seu tom de voz para se fazer 

ouvir e tentar amenizar as conversas aleatórias em sala, como se nota no turno 3.   

Os turnos 4, 7, 9, 10, e 12 reforçam as pontuações colocadas, pois, há uma 

contestação implícita nas exclamações dos alunos. Tal fato pode estar encobrindo não só 

a má vontade na realização da tarefa, mas a variabilidade no domínio da língua, 

principalmente pelos alunos referidos em cada turno que, por fim, se confirma nas falas 

de Paulo, no turno 16, em que o adolescente efetua um gesto de reposta à pergunta 

levantada por Antônio (turno 15), mas, seu alargamento silábico seguido de pausa sem 

resposta, nos mostra que seu conhecimento linguístico na Língua Estrangeira ainda é 

parcial.  

No turno 17, Alfredo busca auxiliar seus colegas, porém com uma resposta 

equivocada. Esse movimento empreendido por Paulo em ajuda ao colega, mostra que 

muitas vezes o papel de professor é tomado também pelos estudantes que, em estratégias 

de heterofacilitação, auxiliam seus amigos, mostrando que nem sempre é o professor 

quem ocupa os turnos principais da sequência interacional.  

Através de um gesto interpretativo às reações de Paulo e da resposta negativa de 

Alfredo, a docente recupera sua participação na sequencia interacional no turno 18, 

instigando os alunos a traçar relações com o questionamento levantado por Antônio e a 

resposta oferecida por Alfredo, que por fim, tem a problematização resolvida por Maria 

no turno 19.  

A partir deste último turno, o processo interacional ganha novos contornos, pois a 

língua adotada por todos passa a ser o espanhol. A docente levanta a contextualização da 

atividade no idioma em estudo e Ana, no turno 22, fornece uma afirmativa em língua 

espanhola, que por fim, é entendida e seguida pela professora no turno seguinte. Sendo 

assim, os turnos posteriores não indicam desequilíbrio na interação, pois os alunos 

atendem aos questionamentos em língua espanhola e rapidamente traduzem para o 

português.  

Com base nos argumentos levantados, podemos notar que, embora a sequência I-

R-A permeie a interação em análise, percebemos que neste momento há novos 

direcionamentos na estruturação da aula, estabelecendo, como se viu, a troca entre os 

papéis sociais dos agentes do discurso. Frente ao quadro analisado, nota-se que a 

alternância linguística segue do espanhol para o português quando as necessidades de 

tradução e explicação favorecem o estabelecimento de uma língua comum entre todos 
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que, por sua vez, permitirá melhor entendimento na condução da atividade bem como na 

eliminação de dúvidas.  

O gerenciamento de línguas em favor da Língua Estrangeira em estudo, 

evidenciado até o momento, reflete ações efetuadas via perguntas em Língua Espanhola 

na tentativa de um aprendizado pelos alunos. Esse processo se evidencia nos turnos 11, 

18, 21, 23 e 26, em que o idioma eleito para as práticas linguísticas efetuadas pela docente 

é o espanhol, que por fim, é adotado pelos alunos, conforme apontam os turnos 16, 22,27.  

Ainda assim, com base nos excertos examinados, nota-se até o momento, que a 

língua que se destaca nas interações é o português, regendo grande parte das explicações 

docentes e levantamento de dúvidas pelos estudantes, ou seja, é a língua que organiza a 

aula. Neste caso, as práticas linguísticas são descritas pelo conceito de comutação que, 

conforme Nussbaum (1998), são alternâncias que implicam uma mudança em um dos 

parâmetros que definem o contexto, ou seja, há uma proposta por um dos participantes da 

interação para que se mude a língua escolhida para o desenvolvimento da atividade. 

Temos como exemplo desse processo, o movimento realizado pela docente quando nos 

turnos 1, 3 e 6, ela elege o português como língua de trabalho para fornecer as orientações 

quanto ao procedimento da atividade e no turno 8, alterna para o espanhol reformulando 

a orientação do turno 3, trazendo para o momento interacional uma negociação na língua 

eleita para a continuação da realização da atividade.  

Esse processo de manutenção da língua em estudo se estende pelos demais turnos, 

quando, por exemplo, no turno 10 surge uma dúvida levantada por Cleverson de qual 

língua usar nas soluções da atividade. Imediatamente, a professora fornece a resposta em 

língua espanhola, sustentando a língua eleita para a interação.  

No turno 15, o fenômeno se repete, pois Antônio usa o português para sanar sua 

dúvida com relação ao significado da palavra heladería. No turno seguinte, 16, Paulo 

adota a língua apontada pela docente para a negociação do conhecimento, e tenta auxiliar 

seu colega, porém, o alargamento silábico nos dá pistas de que o aluno também 

desconhece a tradução da palavra. Logo, frente a um momento de pausa, Alfredo, no 

turno 17, busca auxiliar os colegas e fornece uma resposta em português quanto à dúvida 

de Antonio. Nesse momento, no turno 18, a docente, mantendo a língua de negociação, 

propõe que os alunos reflitam acerca de suas repostas, tendo em vista que estas têm 

relação com a resposta correta. Por fim, nos turnos 19 e 20, chega-se à resposta desejada.  

Como se nota no excerto acima, a tentativa de manutenção da língua espanhola 

continua nos turnos seguintes do enquadre, no entanto, esta manutenção se efetiva pelo 
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esforço da professora e não dos alunos, ainda que no turno 22 Ana use o espanhol para 

responder ao questionamento docente. Tais dados nos fornecem um panorama da gestão 

de línguas adotada em sala de aula em favor do espanhol como língua a ser usada durante 

as atividades, mas que, em alguns momentos tende a favorecer usos linguísticos em torno 

do português como língua de trabalho. Esse debate acerca do gerenciamento das línguas 

será mais aprofundado ao longo das análises das aulas gravadas a partir do uso das 

alternâncias linguísticas.  

 

5.3. Tipos de alternância linguística  

 

Conforme debatido ao longo desta dissertação, a alternância linguística é um 

fenômeno entendido enquanto o emprego de duas línguas dentro de um mesmo discurso, 

de uma frase ou sintagma, conforme expõe Poplack (1980).  

Embora se fala em alternância de línguas, Nussbaum (1991), explana que em cada 

comunidade de fala existem diferentes variedades de línguas que constituem o repertório 

linguístico dos falantes.  

Tal repertório inclui os dialetos (sociais ou regionais), os registros, mas também, 

códigos profissionais, variedades para falar com crianças, etc., que os falantes ativam a 

depender das relações sociais nas quais estão inseridos. Segundo a autora, as formas de 

comunicação de uma comunidade linguística incluem, ainda, a diversidade de estratégias 

interativas que servem para estabelecer, manter e regular as relações entre seus membros.  

Nesse sentido, podemos entender a sala de aula de espanhol como Língua 

Estrangeira (e não só ela) enquanto uma micro comunidade de fala, pois, assim como 

pontua Mozzillo (2005), nesse espaço, sistemas linguísticos diferentes entram em contato 

o tempo todo, tais como: a língua materna do professor e dos alunos, que pode não ser a 

mesma, a Língua Estrangeira em estudo, bem como as demais línguas conhecidas pelos 

componentes da escola e, acrescentamos aí, as variedades de cada língua.  

Tais ocorrências reproduzem, desta maneira, aspectos da realidade social dos 

contextos bilíngues e plurilíngues, dos quais faz parte a seleção do código linguístico 

considerado mais adequado, obedecendo a razões distintas e podendo configurar-se de 

maneiras diferenciadas (MOZZILLO, 1997), durante as interações dos falantes, neste 

caso, alunos e professores, como veremos a seguir em nossas análises.   

Sendo assim, a partir dos argumentos expostos, passamos a delinear os tipos de 

alternância linguística evidenciados neste estudo.  
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Poplack (1980), afirma que a alternância linguística pode ser de nível 

intersentencial e intrasentencial, ou, conforme propõe Laranjeira (2005), de tipo 

interoracional ou intraoracional. Seguindo por esse viés, embora não busquemos somente 

descrever os tipos de alternância, mas suas funções, cabe demonstrar alguns dos tipos 

mais comuns encontrados na conversação bilíngue: 

 

a) Alternância de línguas de ordem lexical: acontece quando há o emprego 

de uma palavra pertencente a um sistema linguístico, que se emprega em outro sistema 

linguístico (da L1 a L2, ou vice versa) durante a conversação. Esse tipo de alternância 

não exige um conhecimento aprofundado das línguas em uso:  

 

Fragmento 4:  

 

1. Gustavo: me empreste teu sacapuntas. 

 

O fragmento acima pertence a um momento em que os alunos da turma do terceiro 

ano realizavam uma atividade em sala. Neste instante, Gustavo, ao interagir com os 

colegas, solicita o empréstimo de um apontador. Como se pode observar no excerto, não 

há problemas de incompreensão linguística durante a interação, tão pouco, dúvidas 

quanto à atividade proposta.  

Percebe-se que na fala de Gustavo, contudo, características da alternância 

linguística de tipo intraoracional, pois quando o falante utiliza o substantivo sacapuntas 

(apontador) pertencente ao léxico da língua espanhola ao final da oração e sem alterar o 

sentido da frase, adota em seu discurso a alternância linguística seguindo o padrão 

morfossintático do português informal.  

Tal fato revela que, provavelmente, o falante dispõe de um conhecimento 

linguístico ainda parcial da língua alvo pois, no espanhol a estrutura sintática da oração, 

em caso de uso do imperativo afirmativo, exige o uso do pronome reflexivo ao final do 

verbo conjugado, da seguinte maneira: préstame, fenômeno não atendido pelo falante.  

Tendo em mente os argumentos expostos, justifica-se o motivo pelo qual a 

ocorrência do fragmento acima não se encaixa dentro dos padrões da alternância de tipo 

intrasentencial, visto que, conforme pontua Poplack (1980), por conta de este tipo de troca 

de código ser mais complexo, exige-se por parte do falante um maior de conhecimento 

das línguas, em decorrência da necessidade de se seguir os padrões sintáticos de ambos 
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os idiomas. Sendo assim, a alternância de línguas, neste caso, está sinalizando para a 

demonstração de um conhecimento a mais na língua alvo e que o estudante pretende 

exibir aos colegas. 

 

b) Alternância de línguas de tipo intraoracional/intrasentencial: esse tipo de 

alternância entre línguas acontece, na maioria das vezes, no meio das orações, mas 

também no início e finais de frases. Poplack (1980), além de outros estudiosos da área, 

considera esse tipo de mudanças entre línguas de tipo mais complexo, pois, como já 

referido anteriormente, os elementos de um sistema linguístico sendo empregado em 

outro sistema devem estar em consonância com as regras sintáticas dos dois sistemas 

linguísticos. Para Laranjeira (2005), esse tipo de alternância pode, também, ser 

denominado de mistura de línguas. No fragmento 5, visualiza-se o uso alternado do 

português e do espanhol na mesma oração, fenômeno característico das alternâncias de 

tipo intraoracional. 

 

Fragmento 5:  

1. Miguel: espanhol, mas é diferente.  

2. Professora: Cada país, como nosotros de Brasil, cada um fala de um tipo, né? 

 

O registro interacional acima pertence a uma atividade de leitura e interpretação de 

texto acerca da temática migraciones, trabalhada na turma do primeiro ano, sendo 

aplicada também na turma do segundo ano. Em ambas as turmas, cada aluno recebeu uma 

cópia do gênero textual reportagem, intitulado: ¿Por qué salieron los hondureños de su 

país? Após as atividades de pré-leitura e leitura do texto, eram realizadas as atividades de 

interpretação textual, acompanhadas de discussão e esclarecimento de dúvidas acerca do 

conteúdo do texto e de léxico, sanadas pela docente.  

Com base no dado, nesta aula, percebe-se que a professora inicia a oração em língua 

espanhola, mas, posteriormente, muda para o português. Neste caso, a mudança de línguas 

não acontece por acaso, mas segue os princípios de adequação ao contexto 

comunicacional no qual se encontram os falantes. Logo, tendo a percepção de que a 

explicação acerca da diversidade linguística dos países de fala hispânica poderia ser 

melhor compreendida na língua comum entre todos, a docente passa rapidamente a adotar 

o português em sala de aula. Tal fenômeno segue ainda os princípios da alternância 

linguística de tipo exolíngues, a serem discutidas, posteriormente, neste estudo. 
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c) Alternância de línguas de ordem interoracional/intersentencial. Esse 

processo, para Poplack (1980), exige do indivíduo maior domínio de ambos os sistemas 

linguísticos pois, mesmo que sejam línguas distintas, na alternância de um idioma para 

outro segue-se o sistema gramatical padrão de cada língua:  

 

Fragmento 6: 

1. Professora: e (:) tem que ser todas as questões. Entonces la primera pregunta: 

2. ↑ ((Dónde pasa lo ocurrido y de donde están migrando las personas?)).  

 

O excerto acima é parte integrante dos dados coletados durante a realização da 

atividade de leitura e discussão do texto do texto ¿Por qué salieron los hondureños de 

su país? 

No exemplo em análise, nota-se que o turno de fala é iniciado em português e na 

segunda oração adota-se o espanhol como língua de interação. Na primeira oração, a 

docente responde ao questionamento de um aluno que pergunta se deveria responder 

todas as questões listadas para a interpretação do texto. Já na segunda, elege-se a língua 

em estudo como pista de contextualização (Cf. GUMPERZ, 1982), marcando a retomada 

e continuação da orientação da atividade em que a leitura dos exercícios era feita e 

explicada pela docente.   

A alternância linguística, neste caso, condiz ao que Nussbaum (1991), denomina 

comutação de línguas, cuja função é marcar a modificação de um ou de diversos 

parâmetros do contexto ou de marcar a fronteira entre situações de fala em sala de aula. 

A comutação aparece também no interior do discurso de uma mesma atividade 

comunicativa para contrastar diversos tipos de discurso (formal/informal; 

afetivo/distanciamento, etc.).  

A elevação da voz da professora (linha 2), enquanto pista prosódica, conforme 

Gumperz (2002), nos auxilia na compreensão da dinâmica da sala de aula, tendo em vista 

que no momento em que professora sanava a dúvida de um dos estudantes, em língua 

portuguesa, o restante da turma desprendia-se da atividade. Nesse sentido, o tom da voz 

e a mudança de língua para a língua espanhola implicam em distanciamento docente em 

relação aos alunos, distanciamento regido por um posicionamento de formalidade por 

parte da docente. A mudança de línguas propicia, neste caso, a retomada do controle da 
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disciplina, marcando a continuação da atividade, caracterizando a alternância de línguas 

com função regulatória, conforme Mello (2009). 

 

d) Alternância de línguas de ordem morfossintática: este tipo de alternância 

linguística na conversação bilíngue, segundo Lugo, Maldonado e Villanueva (2017), se 

efetiva na estrutura da oração da L1 a L2, ou seja, da língua portuguesa à língua 

espanhola, como veremos no excerto a seguir:  

  

Fragmento 7 

1. Professora: é (: :) pessoal, nós vamos a hablar sobre festas hispânicas.  

 

No exemplo acima, percebe-se uma oração estruturada em língua portuguesa, mas 

com a alternância à língua espanhola. Deste último idioma, quando a professora busca 

expressar a ação que se desenvolveria na mesma aula, o estudo das festas hispânicas, ela 

insere a perífrase verbal de futuro dentro da estrutura da primeira língua citada que, por 

sua vez, dispensa o uso o da preposição “a”.  

Para esclarecer as pontuações acima, se faz necessário entendermos que no 

espanhol, quando se pretende falar de ações que serão desenvolvidas em um futuro 

próximo, há o uso da perífrase verbal de futuro (ir + a + infinitivo), ou seja, um verbo 

auxiliar conjugado, seguido da preposição “a” sendo acompanhada de um verbo principal 

no infinitivo, como se observa no fragmento: vamos a hablar. Tal fenômeno não se faz 

necessário em língua portuguesa pois, para expressar o futuro próximo, utilizamos 

somente o verbo auxiliar conjugado seguido do verbo principal no infinitivo.  

A ocorrência não implica comprometimento no conhecimento linguístico em 

espanhol por parte da docente, mas, pode ter acontecido em decorrência da temática da 

aula estar sendo abordada ao final da oração.  

 

e) Alternância de código morfo-fonológica: esse tipo de alternância condiz à 

alternância de sons para se adaptar uma palavra à língua em uso, à L1 ou L2, conforme 

propõe Lugo, Maldonado e Villanueva (2017), como veremos no excerto a seguir:  

 

Fragmento 8 
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1. Professora: ditadura (di.ta.ˈðu.ɾa), muy bien! ((Cuál es la posible ciudad o país 

2. en que pasa la situación?)) Podemos identificar por la imagen? 

 

No exemplo acima, uma aula gravada na turma do segundo ano, ainda envolvendo 

a atividade de discussão e interpretação do texto ¿Por qué salieron los hondureños de su 

país? percebe-se (linha 1) que a docente pronuncia a palavra “ditadura” seguindo a 

fonética do espanhol, porém, com falta de sons, pois, dik.̚ta.ˈðu.ɾa estaria em 

conformidade do que se colocaria como adequado. Tal fenômeno não condiz, mais uma 

vez, à falta de conhecimento linguístico na língua em estudo por parte da falante, mas, 

está ligado à dinâmica da língua, uma vez que o som /k/ é suprimido em decorrência 

rapidez na fala da docente para dar continuidade à discussão do texto, seguindo com a 

leitura e reflexão da questão seguinte, como se vê na linha 2.  

Como se pode notar nos dados analisados até o momento, as alternâncias 

linguísticas se efetivam a partir dos interesses e objetivos estabelecidos a partir de dada 

situação comunicativa, desde demonstrações de um saber bi/multilíngue a mais, a ajustes 

na compreensão da comunicação entre os falantes, controle da turma, etc.  Frente a estes 

argumentos, Nussbaum (1991), embasada nos estudos de Porquier (1984), dentro outros 

pesquisadores interessados nas situações de contato de línguas, tais como (Alber et Py, 

1986; De Pietro, 1988: Lüdi. 1991), estabelece três tipos de interação: endolíngues, 

bilingues, e exolíngues, já discutidas neste estudo, e que serão abordadas a partir de agora 

a partir dos dados obtidos com a gravação das aulas.  

 

5.4.Alternâncias exolíngues e multilíngues 

 

Salientamos que nosso objetivo não é apenas demarcar as alternâncias linguísticas 

e conceituá-las dentro de nomenclaturas, mas, entendermos as motivações para que 

tenham surgido, bem como analisar quais são as suas funções dentro de uma situação 

sociocomunicativa. Assim, entendemos que a alternância de línguas não corresponde 

somente à troca de códigos durante uma interação, mas funciona como uma prática social 

em que os participantes imprimem, neste processo, seus posicionamentos, crenças, 

valores, e identidades. Desta forma, passamos ao estudo do primeiro fragmento.  

O primeiro fragmento a ser analisado corresponde a dados obtidos em uma das aulas 

assistidas na turma do primeiro ano. Como veremos, durante as explicações acerca do 

conteúdo programático, a professora opta pelo uso corrente do português:  
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Fragmento 9 
 

1. Professora: não, não copiem, só deixem eu escrever daí vocês copiam 
2. essas palavras aqui, soltero,  viudo, separado, divorciado, que que são essas 
3. palavras? (Lista de palavras é exposta na lousa) 
4. Clara: estado civil? 
5. Felipe: Estado civil 
6. Professora: estado civil! Essa palavra ↑estado, vem de qual verbo?   
8. Alceu: de estar! 
9. Professora: estar↑_ Então em espanhol eu uso o verbo estar para dizer qual 
10. estado civil que a pessoa está. Esta soltero, está casado, está viudo, está 
11. divorciado o está separado. E em português como que eu digo?   
12. Diogo: tá solteiro, tá separado  
13. Professora: é (.) casado, é solteiro! 
14. Diogo: Ah, é! 
15. Professora: é casado, é solteiro (: : ) né! É solteiro, é viúvo, né. Ou eu posso 
16. utilizar o estar também, né. Nossa já está casado? Ou então: nossa, tão novo e 
16. já é viúvo! né? (. ) Então a gente pode usar os dois verbos né, o verbo estar e o 
17. verbo ser. No espanhol eu só uso o verbo estar. Entendido↑? Podem copiar, 
18. então! (..)  
19. Mário: quanto espaço é pra dexá?  
20. Professora: qual que é a diferença entre separado e divorciado? 
21. Alceu: separado é que tá ... (não termina a resposta) 
22. Diogo: divorciado é no papel e separado é só na... 
23. Mário: compromisso! (Risos) 

  24. Professora: então separado é quando está separado de corpos (alunos riem) 
25. quando sai de casa, um deles sai da casa, e divorciado quando se separam no 
26. papel.  
 

Como se nota, os registros condizem ao estudo acerca da caracterização do “estado 

civil” de um indivíduo, em língua espanhola. Para esta atividade, a docente expôs uma 

lista de palavras na lousa, conforme indicam as linhas 1 e 2 e, a partir disso, passou a 

contextualizar e explicar a atividade em foco tendo como suporte a pergunta reflexiva 

iniciada na linha 2, finalizada na linha 3.  

A linha 4 revela a resposta efetuada por Clara ao questionamento da professora, 

porém, permeada de incertezas, visíveis a partir da interrogação à sua própria resposta. 

Na linha 5, um colega de turma fornece a resposta correta, confirmada e aceita pela 

professora na linha seguinte, momento em que, a partir da entonação da voz usada para 

dar ênfase ao verbo “estar”, busca-se maior atenção e reflexão por parte dos estudantes. 

Tal fato enfatiza a necessidade de atenção dos alunos e reflexão acerca da função e uso 

do verbo para marcar o estado civil de uma pessoa. 
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Esse gesto reflexivo contempla o estudo da variação linguística entre os idiomas, 

ou seja, a comparação entre as maneiras de se referir ao estado civil em espanhol e 

português, conforme se nota nas linhas 10 e 11. 

No turno 12, Diogo responde ao questionamento efetuado nos turnos anteriores, 

mas, seguindo a estrutura da Língua da Estrangeira, exposta nas linhas 10 e 11. O aluno 

é corrigido pela docente (linha 13) ao informá-lo de que a resposta desejada para se 

mencionar o estado civil de um indivíduo, em português, é validada com o emprego do 

verbo “estar” no presente do indicativo. 

Tendo em vista que em português o estado civil de um indivíduo pode ser 

expressado com o emprego do verbo “ser” ou do verbo “estar”, conjugados e articulados 

na oração a depender do grau de formalidade da interação bem como a partir da 

formulação da pergunta efetuada pelo interlocutor, e levando em consideração a 

versatilidade de uma língua, vemos que nos turnos 15, 16, e 17, a afirmação e 

posicionamento da profissional é rearticulado e corrigido.  

Esse movimento de autocorreção efetivado pela docente propicia, mais uma vez, a 

discussão e reflexão acerca da variação linguística, agora, com ênfase na língua oficial, 

mesmo que de maneira sutil.  Assim, a professora passa a dar exemplos das possibilidades 

de uso da língua portuguesa frente ao único modo de uso da língua estrangeira para 

expressar as mesmas informações, possibilitando aos alunos o entendimento e 

conhecimento das possibilidades de usos de suas próprias línguas bem como da exposição 

da realidade linguística brasileira. Essas reflexões metalinguísticas, ora feitas pela 

docente, ora pelos estudantes, subsidiadas por usos linguísticos em português, continuam 

sendo contextualizadas nos turnos seguintes.  

As práticas linguísticas presentes no fragmento interacional acima nos mostram as 

nuances de uma sala de aula de Língua Estrangeira, pois, como visto, os falantes lançam 

mão de estratégias para se fazerem melhor entender a depender dos interlocutores e da 

situação sociocomunicativa.  

Tal afirmação ganha suporte a partir das atitudes de alunos, como veremos no 

fragmento abaixo (Fragmento 10), que assim como Mário, têm conhecimentos das 

possibilidades de usos de seus conhecimentos linguísticos a mais, e os fazem a depender 

de seus objetivos e dos interlocutores com quem interagem, ou ainda, com base na atitude 

docente que, para atingir um nível satisfatório de explicação e compreensão do emprego 

do verbo “estar” em ambas as línguas, lança mão de estratégias para administrar as línguas 
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em sala de aula: espanhol usado somente para contextualizar o conteúdo a ser ensinado e 

português como língua suporte à explicação e organização de toda a aula. 

Nesse viés, por julgar que nem todos compreenderiam suas explicações em língua 

espanhola, em decorrência de muitos alunos ainda não terem tido contato com o idioma 

em anos escolares anteriores, a docente percebe a necessidade de ajustes de usos das 

línguas ao prever que sua explicação seria melhor compreendida em português. Sendo 

assim, opta-se pelo uso deste idioma em sala, por ser a língua em comum entre ela e seus 

alunos. O espanhol, por sua vez, conforme linhas 2, 10 e 11, constitui-se em língua objeto 

de estudo.   

Mesmo que o enquadre interacional exponha que tanto a língua oficial quanto a 

Língua Estrangeira bem como usos de variedades do português constituam a interação, 

nesta sala de aula, as alternâncias entre as línguas estas são perpassadas pelo uso constante 

do português quando se percebem empecilhos na comunicação. Assim, a gestão das 

línguas é subsidiada por alternâncias linguísticas de tipo exolíngues e pelo exercício de 

heterofacilitação, oportunizado por parte da professora, em decorrência de ajustes 

linguísticos necessários em decorrência de diferenças encontradas entre os saberes 

linguísticos dos falantes.  

A partir da análise desse primeiro fragmento, podemos visualizar o uso majoritário 

do português em sala de aula mesmo que no contexto em estudo circulem, além da língua 

oficial e suas variedades, tanto a Língua Estrangeira quanto as Línguas de Herança locais, 

conforme aponta a linha 29 do fragmento 10, a ser analisado a seguir. 

 

5. 5. Alternâncias multilíngues: português → ucraniano  

 

Fragmento 10 
 
27. Maria: ah! O xxx tá separado né? (Alunos conversando) 
28. João: ui que inferno (Ri) 
29. Mário: é, né, fayno, fayno, né! (Alunos riem) 
      (Tradução: fayno/ файно: bonito, bonito)  
30. Marcos: fazê o quê, né? (Risos) 
31. Maria: sim, XXX (fala muito baixo e ri) 
32.Professora: Shiu! Quietos!!! 
 

Os registros acima pertencem ao fragmento 9 analisado anteriormente, no qual 

pudemos observar alternâncias linguísticas entre o português e o espanhol, em que a 
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primeira língua sobressaiu à estrangeira por conta da necessidade de a docente de se fazer 

melhor entender em sua explicação.   

Ao continuarmos analisando o referido enquadre interacional acima (10) percebe-

se que a linha 27 apresenta um desvio na atenção dos alunos quanto à explicação da 

professora. Neste momento, a partir da temática da aula, entra em foco uma conversa 

paralela na qual o assunto abordado e debatido por quatro alunos, refere-se ao estado civil 

de um morador da comunidade. Grande parte da interação é sustentada pelo português 

mas, a linha 29, no entanto, apresenta uma quebra na articulação linguística em uso, e 

uma das línguas do contexto, o ucraniano, aparece durante a discussão, nos dando indícios 

da realidade linguisticamente diversa que constituinte do local.  

Como se evidencia no fragmento 10, a exposição da Língua de Herança surge a 

partir de um momento mais descontraído, sem ligações explícitas com o conteúdo 

programático e sem incentivo ou intervenções explícitas da professora em favor de 

práticas linguísticas que orientem a visibilidade das línguas de herança na sala de aula, ao 

contrário, tal movimento é efetivado pelos interesses discentes, assim como acontece no 

fragmento 12, a ser analisado posteriormente.  

As afirmações feitas com base no fragmento 10 acerca do surgimento da Língua de 

Herança em sala de aula, não implicam imposições de que a manifestação desse idioma 

em ambiente escolar tenha elos com a disciplina em si, pois, embora não se tenha 

problematizado o conteúdo em foco nas línguas do contexto, acreditamos que pelo fato 

de estar em voga a discussão entre as diferenças linguísticas entre o português e o 

espanhol (linhas 15 a 17), tal processo levou o aluno a demonstrar e legitimar seu 

conhecimento em outra língua.  

Embora o objetivo possa ser o de expor seu conhecimento no idioma ucraniano, 

vemos também que o propósito, levando em conta o comportamento dos participantes 

dessa interação, vincula-se a um momento de descontração entre os colegas de turma.  

O surgimento da língua eslava em sala de aula transparece uma alternância 

linguística que não se explica por diferenças entre as competências linguísticas dos 

falantes, pois, não há indícios de incompreensão de Mário acerca do conteúdo trabalhado, 

tão pouco sobre as explicações da professora ou ainda, do conteúdo da conversa entre os 

colegas.  

Nesse sentido, a alternância linguística entre o ucraniano e português se explica pela 

necessidade de o aluno, como já dito, manifestar seu saber a mais, caracterizando as 

alternâncias de tipo bilingues/multilíngues, conforme Nussbaum (1991), usadas, dentre 
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outros fatores, para fazer brincadeiras, como é o caso de Mário, que usa a língua eslava 

para interagir de forma descontraída com os colegas, levando-os ao riso.  

Tal ocorrência também nos permite dizer que a língua eslava exprime proximidade 

e confiança com aqueles que demonstram algum grau de conhecimento do idioma. Assim, 

essa LH tem como papel manter proximidade e camaradagem nas relações interpessoais 

entre os colegas, mas também, funciona como exposição de um sentimento de pertença 

ligado à etnia ucraniana, ou seja, os usos linguísticos por parte do aluno implicam a 

necessidade de manutenção e reafirmação de sua pertença identitária.  

Acerca das últimas colocações, Charaudeau (2009), questiona se essa identidade é 

individual ou resultado dos diversos tecidos sociais que nos constituem, dos quais, o 

primeiro condiz ao núcleo familiar. Assim, ao pensarmos a problematização de 

Charaudeau, pensamos nas diversas relações que essa manifestação linguística reflete.  

Primeiramente, a relação língua-família e os discursos que se produzem nesses 

núcleos em relação ao elo língua e identidade, e em segundo, as relações que extrapolam 

as células familiares e se deslocam para outros ambientes, como a igreja, por exemplo, 

onde, mais uma vez, a língua ganha um espaço de manutenção e preservação dos 

discursos que nela são produzidos em busca da manutenção dos costumes, valores, 

comportamentos e crenças de um grupo.  

Ao afirmarmos que o ucraniano transparece, em sala de aula, a manutenção da 

identidade de um povo, não o fazemos tendo como suporte o plano estrutural da língua. 

Para tanto, nos embasamos nos ditos de Charaudeau (2009, p. 161), ao postular que a 

identidade linguística de um grupo é subsidiada pela crença de que a língua constitui a 

identidade coletiva desse grupo.  

O pesquisador concorda que é graças à língua que se produz a coesão social e se 

constrói o simbolismo identitário, que ela nos faz partícipes de um passado criando uma 

solidariedade com ele, e faz com que nossa identidade seja parte da história. No entanto, 

o autor problematiza se de fato é a língua que desempenha a função de pertença identitária 

ou se este papel cabe aos discursos que nela são produzidos.  

A partir disso, o autor propõe dissociar língua e cultura, e então, associar discurso 

e cultura, pois, se no primeiro caso língua e cultura coincidissem, por exemplo, as culturas 

francesas quebequense, belga, suíça seriam iguais, bem como a brasileira e a portuguesa.  

 

No son las palabras en su morfología ni las reglas de la sintaxis las 

portadoras de lo cultural, sino que lo son las maneras de hablar de cada 
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comunidad, los modos de emplear las palabras, la manera de razonar, 

de narrar, de argumentar, para conversar, para explicar, para persuadir, 

para seducir. (CHARAUDEAU, 2009, p. 62) 

 

O que o autor pontua em sua fala é o fato de não ser a língua enquanto estrutura o 

mecanismo desenvolvedor do sentimento de pertença no indivíduo, ou seja, nem a 

morfologia nem a sintaxe da língua podem ser portadoras de cultura, pelo contrário, são 

as maneiras de falar de cada comunidade, são os modos de empregar as palavras, de agir 

e pensar, etc. Assim sendo, a pertença que se efetiva pela língua está ligada aos discursos 

que nela se produzem.  

Nessa perspectiva, ao analisarmos os dados acima, entendemos que as alternâncias 

linguísticas, sejam elas exolíngues ou multilíngues, não se efetivam em blocos isolados 

por conta de suas nomenclaturas, pelo contrário, podem acontecer em um mesmo 

enquadre interacional a depender do contexto comunicativo, dos interlocutores, do 

assunto em pauta e das necessidades linguísticas e intenções de seus falantes. 

Além de possibilitarem a compreensão das práticas linguísticas adotadas em aulas 

de Língua Estrangeira, os registros acima servem, ainda, como desvelamento da realidade 

linguística brasileira que se reflete nas salas de aulas, em que as línguas minoritárias, aqui 

nos referimos ao termo em decorrência do status político a elas atribuído (Ponso, 2017), 

são infiltradas por seus falantes em contexto escolar, diluindo a concepção de 

homogeneidade linguística brasileira.   

Seguindo pelo mesmo viés, temos abaixo registros que se assemelham aos dados 

acima, momento em que a variedade da língua ucraniana enquanto LH ganha espaço em 

sala de aula: 

 

5.6. Alternâncias multilíngues: português ↔ polonês ↔ ucraniano 

 

Fragmento 11 
 

1. Julio: eu vô ponhá que eu sei falá portugueis 
2. Flavio: cigano, cigano 
3. Julio: espanhol 
4. Davi: cigano 
5. Gustavo: ô cumé que é? É Tchoreno? 
6. Julio: não buro, é XXX! 
7. Gustavo: ãh? 
8. Julio: XXX, em polaco! 
9. Gustavo: i la naquela pra que usam a língua? 
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10. Julio: ué, colá na prova (risos) 
11. Davi: colá, mas também contá piada (risos) 
12. Gustavo: eu vô pôr pra xingá os outro 
13. Julio: i pra fala mal, só pra isso memo 
14. Davi: com os pais né 
15. Davi: ô, vô pôr iaiko aqui 

          (Tradução jajko= ovo em polonês)  
16. Julio: é iaiko memo. Eu coloquei meus iaiko na XXX  

(Tradução jajko= ovo em polonês) 
17. Gustavo: um iaiko, dois iaiko 

          (Tradução iaiko/ jajko= ovo em polonês)                      
18. Julio: galinha tem bastante, é (: :) Kurka 

      (Tradução kurczaka= galinha em polonês) 
19. Davi: o quê? 
20. Julio: eu xxx junto com a galinha, é kurk/inha/ (galinha no diminutivo) então 

(risos) 
21. Julia: viagem é com “g”?  
22. Adalto: psora, posso i no banheiro? 
23. Professora: terminou? 
24. Adalto: uhum! 
25. Gustavo: ô Felipe! Cubaçá! 

                           (Tradução Ковбаса= linguiça em ucraniano) 
26. Felipe: tem Cubaçá?  

                  (Tradução Ковбаса=linguiça em ucraniano) 
 

O segmento acima pertence a uma das aulas gravadas na turma do terceiro ano. 

Neste dia, houve um momento em que a professora solicitou aos alunos faltantes em datas 

anteriores e que não haviam preenchido os questionários por nós aplicados, que o 

fizessem enquanto os demais realizavam a atividade proposta para o dia.  

No turno 1, vemos que a primeira língua a ter seu reconhecimento efetivado pelos 

falantes é a língua oficial, apontada por Julio, enquanto idioma pertencente a seu 

repertório linguístico, explanação à qual se adiciona a legitimação do conhecimento de 

outra língua, o espanhol (linha 3). A realidade multilíngue presente no contexto é 

reforçada ainda na fala de Julio, pois, conforme evidenciam os registros dos turnos 6, 8, 

16, 18, 20, toma-se ciência de que o repertório linguístico do estudante é composto 

também por uma LH, sendo uma variedade do polonês brasileiro.  

No entanto, o panorama linguístico da comunidade se desvela também nas falas de 

outros estudantes, como Davi (linhas 4 e 15), por Gustavo (linhas 17, 25) e reforçado por 

Felipe (linha 26). Dessa maneira, o enquadre interacional permite a visibilidade do 

cenário sociolinguisticamente complexo que constitui a comunidade e as salas de aulas, 

conforme apontam os turnos 25 e 26, reflexos de uma conversa entre Gustavo e Felipe 
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em que ambos apontam referentes pertencentes à língua ucraniana brasileira, mas também 

às variedades rurais do português brasileiro, permeadas por influências das línguas 

eslavas como se pode observar no turno 6.  

No referido turno, Julio pronuncia a palavra “burro” com o fonema /r/ tepe alveolar, 

quando na maioria das vezes, ouve-se o vocábulo sendo pronunciado com uma fricativa 

velar /x/. Esse fenômeno é explicado por Druszcz (1983, apud NIEWIADOMSKI, 2019), 

enquanto interferências fonéticas do polonês no português. Em seu estudo, o autor expõe 

cerca de dezenove casos desse fenômeno, dos quais dez acontecem no vocalismo e nove 

no consonantismo.  

O pesquisador entende tais ocorrências enquanto dificuldades enfrentadas por 

falantes do polonês na realização de alguns segmentos do português em decorrência de 

influências advindas do primeiro sistema linguístico mencionado, como no caso em que 

se fez alusão no fragmento acima. Esse fenômeno é assim explicado pelo autor:  

 

Na língua polonesa existe somente a vibrante simples, sendo produtiva 

em qualquer posição. Para o pesquisador, o fonema /r/ é uma das 

dificuldades de distinção mais notadas na “pronúncia” do português 

pelos descendentes, mesmo que o falante saiba dessa existência entre o 

português e o polonês “fará confusão e inversão entre os sons das 

vibrantes no português (DRUSZCZ, 1983, p. 126, apud 

NIEWIADOMSKI, 2019, p. 39). 
 

Ainda que o postulado acima seja uma explicação plausível para o fenômeno 

aludido, entendemos que tais ocorrências podem resultar das vivências de Julio com seus 

pais (linha 14) bem como do convívio com outros familiares e amigos descendentes de 

primeira e segunda geração dos primeiros imigrantes que aportaram na comunidade, e 

que ainda mantém suas línguas com os traços a elas pertencentes. Ainda que não seja o 

caso de Julio, vale lembrar que em decorrência desse tipo de falar, muitos falantes são 

inferiorizados e buscam, por conta do estigma a eles direcionado, camuflar suas 

identidades.  

Com base nas últimas afirmações, Smaha e Loregian-Penkal (2019), em um 

trabalho desenvolvido em torno das crenças que provocam atitudes negativas e 

desfavoráveis à manutenção da língua ucraniana na região de Prudentópolis, explicam 

que essa estigmatização advém da dinâmica de distribuição dos imigrantes que chegaram 

ao Brasil, sendo que a grande maioria foi direcionada às zonas rurais, às roças.  

Em decorrência da distância que se encontravam em relação aos centros urbanos e 

da falta de assistência por parte do Estado, houve o isolamento destes povos e atraso da 
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assimilação. Formaram-se então as já mencionadas ilhas étnicas e ilhas linguísticas 

conforme Pupp-Spinassé (2008) que, por fim, resultaram na preservação das línguas e das 

culturas dos imigrantes.  

Desta maneira, conforme pontuam os diversos pesquisadores citados nesta 

dissertação, o mesmo processo que contribuiu positivamente para a preservação das 

línguas de imigração também atribui-lhes certo desprestígio. Por conta de viverem 

afastados nas colônias e por serem menos favorecidos pela política governamental, essa 

população passou a ser menos prestigiada pelo restante da sociedade brasileira. Tais 

fatores direcionaram a estes povos manifestações de preconceito através da denominação 

“colono”, nomenclatura que, por fim, denominou também as suas línguas, consideradas 

“línguas de colonos” (MARGOTTI, 2004).   

Nesse viés, a denominação “língua de colono” é reflexo do preconceito linguístico 

(Cf. BAGNO, 1999) que causa estigma ao falante, motivo pelo qual muitos ainda buscam 

camuflar as suas identidades e as suas línguas por conta do estereótipo que se atribui às 

línguas, como à língua ucraniana, por exemplo, considerada por muitos como “língua de 

colono”, fenômeno que se estende também aos falantes de polonês bem como de outras 

línguas.  

Ao darmos continuidade às analises, percebemos que as linhas 2 e 4, expõem a 

circulação e possíveis conhecimentos dos alunos a mais uma língua, a variedade romani, 

a qual os estudantes intitulam “cigano”, língua falada por uma parcela expressiva de 

pessoas pertencentes a esta etnia, residentes próximos à escola. Imaginamos que esta 

denominação não se defina somente por uma linha de estigmatização, ainda que o 

estigma, conforme discutido durante as análises dos gráficos, configure a vida destes 

povos, pelo contrário, imaginamos que tal denominação seja embasada pelo 

desconhecimento de uma nomenclatura para a língua mencionada.   

Com base nas declarações de Davi, ainda que se saiba que a língua nem sempre é 

para ser afirmada, e tendo vista o não apontamento de nenhum referente nessa última 

língua, pressupomos que o idioma é ouvido pelos estudantes, seja na escola, seja nos 

arredores da instituição, evidenciando o contato frequente entre as diferentes línguas no 

cotidiano dos falantes da comunidade, sejam aqueles pertencentes ao quadro escolar ou 

aqueles que convivem fora dele.  

Diferentemente do que acontece com a “língua cigana” que não evidenciou sua 

presença observável em referentes pertencentes a seu sistema linguístico, conforme se 

nota, ocorre o contrário com as línguas eslavas, pois, os dados expõem palavras 
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integrantes das variedades brasileiras dos idiomas polonês e ucraniano, usadas 

alternadamente com o português.  

Tais referentes das línguas eslavas tornam-se visíveis nas linhas 6, 8, 15, 16, 17, 18 

e 20, em que palavras como iaiko e Kurzaka (kurczaka), (ovo, galinha), por exemplo, 

manifestam as diversas linguagens constituintes da língua polonesa, mas também, da 

língua ucraniana, como se nota nos turnos 25 e 26, nos quais o vocábulo cubaçá (linguiça) 

é inserido no diálogo estabelecido entre os dois últimos falantes do excerto analisado.   

Vemos nesses turnos interacionais a alternância entre as línguas sendo mediada pela 

negociação do conhecimento entre os colegas (linhas 5 e 6) em que Gustavo demonstra 

dúvidas acerca de uma possível palavra em polonês, sendo imediatamente corrigido por 

Julio no turno seguinte, bem como no turno 8, visto que Gustavo não compreende o que 

foi dito por Julio e volta a questioná-lo. A dinâmica das práticas de ensino e aprendizagem 

estabelecidas entre os colegas se encerra no turno 9, com uma nova pergunta lançada por 

Gustavo, agora voltada para o preenchimento do questionário por nós aplicado como 

forma de coleta de dados.  

A partir das linhas 9, 10, 11, 12 e 13 torna-se perceptível um jogo de interesses que 

trazem à tona, assim como evidenciado durante a análise dos gráficos já na introdução 

deste capítulo, os usos das Línguas de Herança sendo subsidiados por interesses dos 

alunos em legitimar seus saberes em benefícios próprios, visto que, conforme relatado 

pela professora regente, esta não tem conhecimento em nenhuma dessas línguas, exceto 

algumas poucas palavras em polonês, aprendidas com sua sogra e esposo. 

Seguindo por essa linha de afirmações e com base nas declarações presentes no 

segmento em análise, vemos que os saberes dos alunos se manifestam pela necessidade 

de seus interesses, seja para colar na prova, seja para falar mal de alguém e xingar, quando 

não desejam que aqueles que não dispõem dos mesmos conhecimentos linguísticos 

acompanhem o diálogo. Revela-se, desta forma, outra faceta das práticas linguísticas 

perpassando o contexto, sendo usadas como ferramentas de exclusão de outros falantes 

que não dispõem dos mesmos saberes que os participantes integrantes do exemplo acima.  

Diante desses argumentos, torna-se evidente o estabelecimento de políticas 

linguísticas levantadas pelos próprios estudantes que encontram brechas no padrão de 

práticas linguísticas estabelecidas em sala de aula onde imperam o português e o espanhol 

como línguas que estruturam as interações. Nesse viés, o gerenciamento das línguas 

conduzido pelos alunos passa a articular práticas linguísticas plurilíngues, não só no 
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sentido da coexistência de diferentes línguas, mas como uma postura linguística plural 

frente à diversidade em que se encontram (BROCH, 2014).  

Assim, os falantes se articulam e inserem nestes espaços suas línguas, legitimando-

as e traçando uma manutenção contínua que tem início em seus lares (linha 14). Logo, os 

registros das interações evidenciam que as alternâncias linguísticas, neste caso, a partir 

de variedades do português ↔ polonês/polaco ↔ ucraniano, não correspondem à simples 

troca de códigos, pelo contrário, funcionam como prática social, pois além de marcar 

proximidade ou distanciamento entre os falantes, desempenham um importante marcador 

de identidades etnolinguísticas, tal como discutido anteriormente.  

As análises empreendidas no fragmento acima nos dão indícios de como se 

organizam os falantes do contexto em prol da legitimação local de suas línguas, pois, sem 

um amparo da legislação no que tange à preservação desses idiomas, são os falantes que 

usam artifícios diversos com vistas às manutenções de suas Línguas de Herança.  

Essas ações podem se caracterizadas como políticas linguísticas em sentido bottom-

up (Cf. SHOHAMY, 2006), ou políticas linguísticas insurgentes (Berger, 2015), ou seja, 

que se articulam em um movimento de baixo para cima, configurando práticas linguísticas 

oriundas de um número menor de falantes e de línguas minoritárias e minorizadas (Ponso, 

2017) que foram, em decorrência das políticas linguísticas empregadas no Brasil em 

tempos passados, se tornando invisíveis aos olhos do Estado.  

Através da gestão de línguas empreendidas pelos estudantes, percebeu-se que estes 

inserem suas línguas em interações maiores, seja no que tange ao número de indivíduos 

que compartilham das mesmas línguas, seja pelas próprias línguas vistas como línguas 

legítimas, línguas mais valorizadas, como uma forma de resistências às políticas 

linguísticas em sentido top down que prezam pelo uso da língua majoritária, o português, 

nos distintos espaços da comunidade e, nas salas de aulas, em que grande parte das 

práticas linguísticas são efetuadas nessa língua ou em outras de maior prestígio social e 

econômico, como é o caso do inglês e mesmo do espanhol.  

Com base nos primeiros excertos analisados podemos visualizar os indícios de dois 

tipos de gestão de línguas funcionando na sala de aula de espanhol: um gerenciado pela 

docente que mantém o português e o espanhol em sua práxis, em que a primeira língua 

tem o papel de organizar a aula, mas também de ser um suporte no ensino da língua 

espanhola que, por sua vez, funciona como objeto de ensino; e outro tipo de gestão de 

línguas sendo levantada pelos alunos, que usam suas línguas em momentos de interação 

com os colegas, funcionando também enquanto prática social.  
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Nossas afirmações acerca da constatação de políticas linguísticas postas em prática 

localmente como forma de resistência às políticas linguísticas silenciadoras empreendidas 

ao longo dos anos no país ganham suporte e legitimidade nas declarações constituintes 

dos fragmentos a seguir. Os registros analisados, condizentes às falas dos alunos, nos dão 

indícios de haver na comunidade, uma atitude político linguística visando a preservação 

das línguas em prol da manutenção de uma relação de identidade como patrimônio, 

confirmando a existência de uma língua com status de língua de herança. 

 

5.7. A convocação das línguas de herança a partir da práxis docente 

 

Conforme notamos nos fragmentos acima, a manifestação das línguas em sala de 

aula surgiu em meio a momentos mais descontraídos, sem o incentivo da professora, ou 

seja, as línguas vieram à tona a partir das necessidades de seus falantes exporem e 

legitimarem seus conhecimentos em tais idiomas, mas também, como forma de 

manutenção de suas identidades etnolinguísticas.  

No entanto, o contrário pode ser evidenciado abaixo, a partir dos registros coletados 

na turma do segundo ano (fragmento 12), quando as atividades de pós leitura do gênero 

textual reportagem eram discutidas pelo grande grupo através do intermédio docente.  

A partir da discussão acerca das dificuldades, principalmente atreladas à língua 

(turnos 1 a 6), enfrentadas por hondurenhos migrantes em busca de melhores condições 

de vida, percebe-se que a docente contextualiza o debate envolvendo a realidade do 

contexto.  

Assim, há uma espécie de convite aos alunos a compartilharem seus saberes 

linguísticos, como se pode notar nos turnos 9, 10, 11 e 22. Em tais turnos notam-se 

questionamentos levantados em língua espanhola. Esses questionamentos eram feitos 

pela professora e tinham como foco o incentivo à adoção da Língua Estrangeira como 

ferramenta de trabalho, mas, também, com vistas a aproximar o ensino à realidade dos 

alunos.  

Alguns estudantes são solidários ao chamado e adotam o espanhol em suas 

respostas (linhas 19 e 21), outros exercem um movimento contrário e optam pelo 

português (turnos 7, 8, 12, 20, 23, 31, 32, 33, 34 e 35) bem como alternam entre o 

português e o ucraniano com vistas ao compartilhamento de seus saberes (turnos 28 e 29). 

Esse processo de negociação do conhecimento, seja das Línguas de Herança ou dos 
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costumes locais, continua no fragmento abaixo, parte integrante do enquadre interacional 

acima:  

 

Fragmento 12 

 

1. Professora: porque a veces mismo comprendiendo lo que dice la persona 
2. cuando no conocen a nadie, nos quedamos en un rincón afastados de las otras 
3. personas porque “lo que estoy haciendo aquí? No conozco a nadie!”. Hablen 
4. también sobre eso. ¿Hubo alguna situación parecida? llegaron en algún 
5. rincón, un sitio y se quedaron así como se fuera una persona de otro país o 
6. de otro planeta? Sí? 
7. Ana: o Tiago conhece  
8. Roberto: tinha uns lá em Prudentópolis assim. (Aluno ri) 
9. Professora: é, é, ↑ vuestros abuelos, ↓cuando están hablando en su lengua 
10. nacional, italiano, polonés, ucraniano, ustedes comprenden lo que ellos 
11. hablan?   
12. Antonio: só às veiz 
13. Alice: Borsch 

(Tradução: Borsch/ борщ = sopa de beterraba) 
14. João: mate bozha  

(Tradução: Мати Божа =Mãe de Deus) 
15. Maria: matka bozha   

(Tradução polonês: Matka Boża = Mãe de Deus) 
(Tradução ucraniano: Мати Божа =Mãe de Deus) 

16. Ana: hospody pomealuy (hospody pomyluy) 
(Tradução: господи помилуй= senhor tenha piedade) 

17. Francisco: mate bozha  
(Tradução: Мати Божа=Mãe de Deus) 

18. Professora: solo algunas palabras?  
19. Maria: sí! 
20. Vera: não 
21. Lia: sí! 
22. Professora: qué palabras que más escuchan en casa?  
23. Roberto: num vô dizê (Risos) 
24. Lia: mate bozha! (Risos) 

(Tradução: Мати Божа = Mãe de Deus) 
25. João: mate bozha. (Risos) 

(Tradução: Мати Божа = Mãe de Deus) 
26. Alice: Ah, bastante coisa em ucraino!  
27. Professora: hable algunas porque yo nunca conocí. 
28. Alice: ah, bastante alimento né, falam bastante(.) ah, moloko; jajko, Korova, 
29. Kapusta, é (:) buryak, borsch, svynya, ah tem bastante coisa 
Traduções: (Moloko/молоко=leite), (jajko=ovo); (Korova/корова=vaca); 
(Kapusta/капуста=repolho), (Buryak/буряк=beterraba), (Borsch/борщ=sopa de 
beterraba), (svynya/свиня= porco) 
30. João: kapusta!  
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31. Ana: fale em espanhol, João! 
32. João: eu? 
33. Ana: A Alice, ela sabe! 
34. Miguel: elas sabem xxx 
35. Alice: eu sei tudo, eu sei tudo (ri) 

 

Como se pode observar, o convite feito pela professora incentivou a manifestação 

das línguas do contexto, tal como se nota nas linhas 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29 e 

30. Nesses turnos os alunos expõem saberes contemplando o léxico da língua ucraniana: 

mate bozha, hospody pomyluy, borsch, moloko; Korova, Kapusta, buryak, svynya, matka 

bozha.   

No entanto, esses conhecimentos linguísticos são permeados pelos fenômenos de 

empréstimos e influências entre as línguas, como se torna perceptível na última expressão 

mencionada no turno 15, a qual ressalvamos derivar em alternâncias entre as línguas 

polonesa e ucraniana. Nesse viés, embora não resulte em incompreensões e embates entre 

os falantes, a linha 15 marca os fenômenos decorrentes dos contatos linguísticos no 

contexto, derivando em mesclas entre os idiomas polonês e ucraniano. Tal afirmação se 

verifica a partir da expressão matka bozha. 

Para fundamentarmos nossa afirmação, acreditamos ser necessário organizar a 

oração produzida pela falante seguindo as estruturas de cada idioma. Sendo assim, na 

língua ucraniana a expressão seria construída da seguinte maneira:  mate bozha, 

pronunciada como mate boja, grafada em alfabeto cirílico como: Мати Божа. Em polonês 

a construção dessa expressão se efetivaria da seguinte maneira: matka boga e seria 

grafada como: Matka Boża.  

Logo, na enunciação proferida por Maria, a mescla ocorre da seguinte maneira: 

insere-se o vocábulo inicial, matka, pertencente ao sistema lexical do idioma polonês, 

sendo pronunciado conforme a sua fonética e, em seguida, adiciona-se o vocábulo bozha, 

pertencente ao sistema lexical da língua ucraniana e também com pronúncia seguindo a 

respectiva fonética. 

Esse fenômeno surge a partir de alternâncias lexicais que podem ter acontecido ao 

longo dos anos na vida da comunidade, seja em decorrência dos casamentos interétnicos, 

conforme debatido nas análises das respostas obtidas a partir da aplicação dos 

questionários. Ribeiro, Puh e Krause-Lemke (2019), explicam esses fenômenos pelos viés 

dos processos históricos que envolveram países europeus como invasões e dominações 
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dos quais a Polônia e a Ucrânia foram alvos, que, por fim, resultaram em mesclas e 

interferências entre os idiomas, chegando ao Brasil com essa mesma estrutura.  

Ainda assim, o processo de contatos linguísticos e dialetais ajudam a explicar o 

fenômeno, pois tal como pontua Pupp Spinassé (2008), nesse processo povos de distantes 

partes do mundo e de diversas regiões de uma mesma nação entraram em contato, 

promovendo também o contato entre suas línguas e dialetos.  

Estando em território brasileiro todas essas línguas e dialetos passam por mais 

outros fenômenos: os empréstimos da língua local e de outras línguas de imigrantes, e o 

processo de variação natural a que estão sujeitas todas as línguas vivas em seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, fatores que se diferenciaram da evolução em seus 

territórios de origem. Assim, podemos entender os surgimentos não só das influências, 

empréstimos, mas também, o surgimento de palavras novas, como é o caso dos 

neologismos identificados nos fragmentos posteriores.  

 A respeito de nossas afirmações, trazemos estudos recentes que comprovam essa 

tese acerca dos fenômenos resultantes dos processos de línguas em contato na região do 

estudo, como é o caso da pesquisa desenvolvida por Niewiadomsky (2019), em um 

município vizinho ao nosso contexto estudado. Em sua pesquisa envolvendo a descrição 

dos aspectos sonoros da língua polonesa falada no município de Cruz Machado, no 

Paraná, dentre seus achados, a pesquisadora destaca a percepção de possíveis 

empréstimos lexicais, além de neologismos baseados na estrutura das palavras 

portuguesas como em milija (milho), por exemplo. Tal vocábulo, no polonês vigente na 

Polônia, pronuncia-se kukurydza, e no polonês brasileiro, pronuncia-se milija.  

Como se vê, os empréstimos ocorridos entre o polonês e português decorrem dos 

contatos linguísticos em solo brasileiro. Além disso, a pesquisadora afirma que tais 

ocorrências estão ligadas às faixas etárias dos informantes e suas inovações linguísticas, 

postulado sustentado com outros exemplos:   

 

[...] se levarmos em consideração a variável idade, constatamos que, 

com o passar dos anos, os falantes mais jovens adquiriram novos itens 

lexicais em função do contato polonês/português. Situação semelhante 

acontece com a palavra macaco, em polonês małpa, cuja vocábulo é 

produzido pelos dois informantes mais velhos, 8 com 89 anos, e 7 com 

70 anos. Os demais participantes da pesquisa realizaram como em 

português. Quanto ao vocábulo médico, no polonês, também é 

produtivo como doktor. Percebemos que o contato entre os dois 

sistemas linguísticos, interferiu em algumas especificidades 

morfológicas mantidas na fala em polonês e possivelmente em 

português. (NIEWIADOMSKI, 2019, p. 113) 
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Ao nos embasarmos nos estudos acima, podemos afirmar que fenômeno semelhante 

pode estar acontecendo na localidade que abriga a escola frequentada pelos estudantes de 

nossa pesquisa, porém, envolvendo outras línguas, como o polonês brasileiro e o 

ucraniano brasileiro, conforme já explicado acima, mas também, o português. Para 

exemplificar esta última afirmação, trazemos um trecho retirado do fragmento 12, 

discutido no sub tópico anteriormente analisado:   

 

18. Julio: galinha tem bastante, é (: :) Kurka (Tradução: kurczaka= galinha em 
polonês) (...)  

20. Julio: eu xxx junto com a galinha, é kurk/inha/ então (risos).  
 

Nesse trecho da interação já analisada, Julio demonstra seu conhecimento 

linguístico em língua polonesa, fato perceptível no uso do referente Kurka que, para o 

falante, significa galinha/frango, neste caso, produzido no polonês brasileiro, para o qual 

temos kurczaka/kurczak (galinha) no polonês europeu. No entanto, ao termos o referente 

no idioma origem da palavra, vemos que em território brasileiro o vocábulo sofreu uma 

transformação, pois, dele foi suprimido uma sílaba, cza (tsch+a) e, posteriormente, 

adicionada à raiz polonesa da palavra galinha, prefixo kurk (kurcz), o sufixo /inha/, 

pertencente ao sistema linguístico do português brasileiro.  

Ligamos estes fenômenos aos postulados de Kawka (1982, apud 

NIEWIADOMSLY, 2019), que, em sua pesquisa de mestrado, de mesma linha 

investigativa de Niewiadomsky, atribui a transformações semelhantes ocorridas na língua 

polonesa em território brasileiro o contato entre os dois sistemas linguísticos resultantes 

em palavras híbridas, tal como ocorre em kurk/inha/, por exemplo.  

Tal fato nos mostra que as línguas naturais sofrem transformações ao longo dos 

anos a depender dos objetivos estabelecidos por seus falantes nas situações interativas 

diárias. Neste caso em específico, acredita-se que tanto a supressão de fonemas quanto a 

adição de términos linguísticos do português estão ligados às vivências diárias do 

adolescente, como ao fato de este não dispor de conhecimentos linguísticos para fazer a 

flexão de grau nos substantivos, caso a língua comportasse tal fenômeno.   

Segundo Silva, Guimarães e Cantoni (2012, apud NIEWIADOMSKY, 2019), 

quando as transformações linguísticas acontecem pelo fenômeno do apagamento de 

alguns segmentos, os processos recebem a denominação de lenição, um fenômeno 
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fonológico que se repete nas línguas naturais e atinge, em sua maioria, os segmentos 

consonantais.  

Outro exemplo que pode ser resultante dos fenômenos mencionados que derivaram 

em empréstimos entre as línguas, e que com o passar do tempo e frequência dos usos 

linguísticos leva seus falantes a não distinguirem mais a qual sistema linguístico pertence 

determinado vocábulo, pode ser notado no turno 28.  

Nesse turno, Alice, descendente de poloneses e ucranianos, expõe seus 

conhecimentos linguísticos em ucraniano, mas, dentre as palavras relatadas, menciona o 

vocábulo jajko (ovo), pertencente ao léxico do polonês. Tais ocorrências não impedem o 

estabelecimento da boa comunicação entre os falantes, pois, assim como visualizado no 

fragmento, parece que todos entenderam o que Alice falava.   

Nessa perspectiva, os registros analisados não só nos fornecem uma visão do 

multilinguismo do contexto e dos fenômenos a ele inerentes, como também nos dão pistas 

das possibilidades de manutenções das línguas locais, pois como se nota, os alunos 

referem-se às línguas ligadas à religião e à culinária.  

Ao último campo mencionado, encontra-se a palavra Borsch, grafada também como 

borstch, aludindo a uma sopa à base de beterrabas, tradicional em diversos países do Leste 

Europeu como a Ucrânia, Polônia, Rússia, etc., e que no Brasil é uma das referências às 

cultura ucraniana. Assim, ao vincularmos a palavra citada pelos alunos à culinária 

ucraniana, temos indícios da configuração dos usos linguísticos nas células familiares que 

se expandem a aspectos ligados à dinâmica da vida no campo: moloko; Korova, Kapusta, 

buryak, svynya.  

Tais menções deixam transparecer que muitos dos costumes e formas de vida 

trazidas com os primeiros imigrantes voltadas ao cultivo e criação de animais para o 

próprio sustento, continuam vivas na comunidade. Logo, os registros expõem a realidade 

de uma gestão de línguas funcionando também na comunidade, sendo sustentada por uma 

Política Linguística in vivo (Cf. CALVET, 2002). Esse tipo de Política Linguística 

funciona através das missas, da leitura dos textos religiosos, dos cantos, do trabalho na 

lavoura, dos modos de vida, da culinária, tec.). Temos assim, uma Política Linguística 

gerida pelos agentes locais que agem em favor da manutenção das línguas nas práticas 

cotidianas, direcionando as funções dessas línguas, usadas também para reforçar a 

identidade de grupo.  

No tocante às expressões Mate Bozha e hospody pomyluy, temos os seguintes 

significados que vão além de simples traduções diretas: “Mãe de Deus”, que nos ritos 
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religiosos segue a tradução e expressa devoção a uma divindade, mas também, é uma 

expressão usada para manifestar espanto/susto/indignação frente a algum acontecimento. 

No segundo exemplo, tem-se um fragmento de oração pertence à estruturação da missa 

ucraniana em resposta à enunciação do padre quando este solicita aos fiéis: V myri 

Hospodevi pomolimsya/ В мирі Господеві помолімся (Rezemos ao Senhor), de onde 

temos a seguinte réplica: hospody pomyluy/господи помилуй (Senhor, tende piedade), 

ou conforme pronunciado pela estudante: hospode pomealuy.  

Tais expressões, como visto, estão ligadas ao campo religioso, e sugerem referentes 

que deixam transparecer a atuação de instituições como a igreja que, guiada também por 

seus interesses, lança estratégias para a preservação da língua eslava. Nesse caso, a 

manutenção da língua ucraniana está vinculada à manutenção da religiosidade dos povos 

locais, à promoção e conservação de ensinamentos, valores, tradições bem como de um 

certo monitoramento e revitalização dos grupos étnicos, como se fazia em anos anteriores, 

conforme visto no decorrer deste estudo, talvez, neste momento, de maneira mais sutil.   

A partir dos registros torna-se perceptível o que havíamos discutido no capítulo três 

desta dissertação, no que tange às variedades de cada língua, ou seja, afirmamos que tanto 

o português quanto o ucraniano brasileiro possuem uma variedade mais formal. No 

primeiro caso, temos uma variedade da língua sendo usada na escola, na igreja, nas 

instituições oficiais, e uma variedade usada no cotidiano dos alunos e professores, 

diversidade à qual acrescenta-se outra variedade do português, a variedade de base rural 

falada por alguns alunos e seus entes queridos.  

Percebe-se, a partir desses resultados, que quando a escola não está preparada para 

receber as variantes dessas línguas, adota-se a concepção de que tais línguas já não são 

mais faladas.  

Ainda assim, com relação ao idioma ucraniano, este possui uma variedade usada 

durante as missas, na catequese e nas aulas desta língua frequentadas por alguns alunos, 

como Alice, por exemplo, mas também, como se nota à linha 16, uma variedade popular 

decorrente, das já mencionadas, transformações inerentes às línguas naturais.  

Constatamos tal ocorrência, por exemplo, na expressão hospody pomealuy que 

reflete a variação linguística da variedade padrão da língua usada na igreja, hospody 

pomyluy. Tal variação é ocasionada pela adição do ditongo “ea”, o qual seria “u”. Ainda 

que não implique incompreensão comunicativa, entendemos que esse fenômeno advém 

da versatilidade da língua que possibilita aos sistemas linguísticos suas transformações 

ao longo dos anos. Neste caso, pode ter surgido a partir de um equívoco à escuta da 
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expressão durante as missas, resultando em uma inversão na construção fonética da 

palavra, ou ainda, advindo das escutas familiares, resultando em adição de segmentos.  

Estes fatores contribuem para a descrença de língua enquanto um sistema fechado, 

estanque e autônomo, mas, aberto e sujeito às influências externas (Rajagopalan, 2003).  

O excerto também põe em evidência uma problematização (linhas 1 a 6) acerca das 

situações cotidianas e desconfortáveis enfrentadas por falantes (migrantes ou não) de 

outras línguas e seus possíveis interlocutores que, por não compartilharem dos mesmos 

conhecimentos linguísticos, mas também culturais, criam uma espécie de isolamento e 

recusa frente às diferenças encontradas, julgadas como fora do padrão.   

O turno-resposta (8), expõe os processos de rejeição e preconceito lançados àqueles 

que se apresentam como diferentes ao padrão estabelecido pelo senso comum da maioria, 

mesmo que essa maioria seja constituída também pelas diferenças, como é a realidade do 

contexto em estudo e, em espacial, da sala de aula em que a atividade se desenvolve. Nos 

turnos citados os estudantes referem-se, ironicamente, a povos da cidade vizinha, 

Prudentópolis. Ainda que o local seja marcado pela presença de outros grupos étnicos, 

estudos apontam que a comunidade ucraniana sobressai a essa diversidade, com forte 

presença da língua, costumes e tradições, fatores que possibilitam à cidade a designação 

de “a pequena Ucrânia no Brasil” (Cf. SMAHA, 2019).  

A fala de Roberto em resposta aos questionamentos da professora deixa 

transparecer seu desconforto ao chegar à cidade vizinha e não se sentir pertencente ao 

local, seja por questões linguísticas ou culturais, ou mesmo em decorrência de questões 

ligadas ao contexto em que o estudante esteve inserido. Por outro lado, ao analisarmos a 

fala docente vinculada à fala do aluno, podemos entender que a declaração deste último 

liga a imagem dos povos prudentopolitanos a pessoas marcadas por traços que os definem 

como diferentes aos olhos do estudante: “tinha uns lá em Prudentópolis assim”, ou seja, 

que pareciam de outro planeta.  

Tal confirmação subsidia-se pela ironia estabelecida no enunciado do aluno, 

constatada pela análise também das pistas prosódicas. Sendo assim, a declaração do 

estudante que parece estar permeada por crenças, pode ser analisada pela perspectiva dos 

postulados de Goffman (1988), acerca do estigma no qual se enquadram “uns” 

prudentopolitanos diferentes dos padrões estabelecidos como “normais” por Roberto. 

Partindo dessa constatação, percebe-se que as atitudes do adolescente não condizem 

com a sua realidade, visto que o estudante deixa transparecer em sua resposta (turno 23) 
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uma vida familiar constituída pela diversidade linguística e cultural do contexto em que 

vive, fatores que constituem, possivelmente, sua etnicidade.  

Nessa perspectiva, podemos entender as relações interpessoais sendo marcadas 

pelos processos de descoberta das diferenças constituintes daqueles que poderiam ser 

considerados como iguais, e que por fim, refletem a afirmação identitária e recusa às 

diferenças. Assim, a concepção de grupos que se identificam através de culturas e línguas, 

vistos como uniformes, homogêneos e estáveis (Cf. ROCHA; MACIEL, 2015), tornam-

se fluídos, heterogêneos, com pensamentos, crenças, e valores distintos entre si.  

Os debates envolvendo a temática da imigração hondurenha e realidade linguística 

e cultural do contexto em estudo continuam presentes no fragmento abaixo. No excerto, 

ainda é possível visualizar as manobras efetivadas pela docente em torno de um 

gerenciamento de línguas voltado à manutenção da Língua Estrangeira como língua de 

interação (turnos 2, 3, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42) e sua 

consequente valorização em ambiente escolar.  

Nesses casos, o espanhol é usado para levantar questionamentos como forma de 

trazer à superfície as línguas do entorno na tentativa de uma possível legitimação destas 

em sala de aula. Por outro lado, o espanhol é a língua ferramenta de contextualização da 

temática em torno da diversidade linguística que extrapola a localidade e se faz presente 

na vida familiar da docente (e fora dela).  

No que tange às inserções do português durante suas falas, a língua é usada quando 

a profissional julga ser melhor compreendida durante a contextualização da atividade e 

do que pretende informar, em alguns casos, resultando no exercício de heterofacilitação, 

turno 1, reflexo de uma dúvida relacionada ao léxico da língua espanhola, levantada por 

Marcelo, a partir de um vocábulo encontrado no texto e que se torna estranho para o 

adolescente, esclarecido no turno seguinte pela profissional. 

Ainda assim, a língua oficial subsidia a busca pelo conhecimento docente às línguas 

locais (5, 14, 16, 18, 19, 21), processos que levam à inversão da organização dos papéis 

comumente estruturantes do quadro aula, pois, nestes casos analisados bem como no 

anterior, a negociação do conhecimento retira a professora do lugar de detentora do saber, 

conferindo aos alunos os papéis de professores.  

A adoção da língua oficial nos turnos citados passa a funcionar como forma de 

aproximação à realidade dos alunos, mas também, passa a traçar uma comparação acerca 

das particularidades que aproximam as línguas, principalmente o idioma ucraniano, às 
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línguas orientais (24), em um movimento de incentivo e apoio aos alunos na busca pelo 

conhecimento e preservação de suas línguas (27).  

Tal gesto possibilita uma abertura na administração das línguas levantada pela 

docente com vistas à promoção da língua espanhola em sala, permitindo assim que outras 

línguas constituam a interação, como o português, por exemplo, funcionando como língua 

de interação, como se nota nos turnos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 

30, 33, quando os aprendizes usam a língua oficial para compartilharem seus saberes nas 

línguas de herança. A língua oficial também facilita que os falantes exponham pistas dos 

níveis de conhecimento linguístico nessas línguas, tal como afirma Alice, que diz saber 

tudo (Fragmento 13, turnos 26 e 35), enquanto que outros, assim como Antônio do 

fragmento anterior, afirmam usar as línguas só às vezes (12), ou saber poucas palavras, 

conformem pontuam as estudantes dos turnos 19 e 21, no fragmento anterior.  

Ao seguirmos com nossas análises, agora, a partir de um exame do excerto abaixo 

(14), percebemos, mais uma vez, os processos de contatos entre as línguas, promovendo 

os fenômenos de influências e empréstimos linguísticos. Tal afirmação se confirma na 

fala de Alice (9), em reposta à pergunta da professora (5 e 8), ao tentar explicar à docente 

que avó em ucraniano é baba e não babcia. Embora saibamos que este referente integra 

o léxico da língua polonesa, para Alice o vocábulo pertence ao idioma ucraniano.  

Para a estudante, os referentes citados fazem parte de um mesmo sistema 

linguístico, e, sendo assim, o que os diferencia não são as línguas às quais pertencem, 

mas, o sotaque com que são pronunciados, ou seja, para ela há uma explicação fonética 

que justifica os empréstimos. Esse posicionamento se estende para os turnos 15 e 17 

quando a estudante tenta explicar para a docente que dido e dziadzio significam a mesma 

coisa, avô, e ambas as palavras pertencem ao idioma ucraniano, portanto, as diferenças 

não estão relacionadas aos sistemas linguísticos distintos, mas, conforme explana, ao 

“sotaque” com que são pronunciados.  

Nessa perspectiva, temos dados que nos dão um panorama da situação linguística 

do contexto, no qual não existem fronteiras linguísticas demarcando espaços de usos e 

línguas, pois estas se cruzam e entram em contato o tempo todo, independentemente dos 

níveis de conhecimentos dos falantes que, a depender da situação comunicativa, de seus 

objetivos e de suas necessidades linguísticas, lançam mão de todas as línguas a que têm 

acesso durante a interação. Nesse viés, vemos, mais uma vez, que as fronteiras culturais 

e linguísticas, vistas ao longo dos anos como demarcadas, vão sendo diluídas pelos 

processos decorrentes das relações humanas.    
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No entanto, ainda que a diluição das fronteiras aponte seus aspectos positivos, há 

um viés negativo que se constrói a partir disso tendo por base os conhecimentos 

diferenciados dos falantes, pois, conforme mencionado, Alice teve acesso ao 

conhecimento formal da língua ucraniana (assim como os demais que frequentaram as 

aulas durantes a catequese) mas não da língua polonesa, o que implica em julgamentos 

acerca das produções linguísticas ligadas ao último sistema, ou à mescla resultante do 

contato entre os dois idiomas.  

Nesse sentido, quando a adolescente menciona que: “É a mesma palavra só que as 

vezes eles trocam algumas palavras, o dzia, eles trocam essas palavras bastante daí talvez 

isso...” (fragmento retirado do excerto 14), torna-se perceptível, que dentro daquilo que 

costumamos imaginar enquanto comunidade homogênea, há escalonamentos 

relacionados aos saberes linguísticos, produzindo julgamentos entre os que se 

reconhecem como constituintes dessa “comunidade”, marcando dessa maneira, também 

as relações humanas entre esses semelhantes.  

Assim, o conhecimento da língua também caracteriza a noção de estigma da qual 

se busca fugir, pois, quanto maior o nível de conhecimento, menores são as chances de 

ser considerado como “uns ucranianos, umas pessoas que falam assim[...]” (Fragmento 

13, turno 9), ou seja, que falam com sotaque, que demonstram um conhecimento 

diferenciado, superficial, fragmentado e incompleto, aos olhos da estudante.  

 

Fragmento 13 

 

1. Marcelo: o que que é hambre? 
2. Professora: fome! (3 segundos pausa) La última pregunta es: ((Ustedes conocen 
3. algo respecto a esto?)) Ya respondemos! É (::) Cómo se llama vó em ucraniano?  
4. Alice: baba! 

(Tradução: baba/ба́ба = vó)  
5. Professora: baba? E babcia é em polonês?  

(Tradução: baba/ба́ба = vó) (Tradução: babcia= avó) 
6. Antonio: você num sabe? 
7. Alice: cumé que é? 
8. Professora: babcia! 

(Tradução: babcia= avó) 
9. Alice: é que tem uns ucranianos, umas pessoas que falam assim as mesmas 
10. palavras só que com sotaque diferente sabe?  
11. Professora: uhum!   
12. Alice: É a mesma palavra só que as vezes eles trocam algumas palavras, o dzia, 
13. eles trocam essas palavras bastante daí talvez isso...  
14. Professora:   dziadzio? 
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(Tradução: dziadzio ou dziadek= avô) 
15. Alice: é, na verdade, é dido!  

(Tradução: Didu/ дідусь = Avô) 
16. Professora: dido?  

(Tradução: Didu/ дідусь = Avô) 
17. Alice: é, é dido, mas eles falam dziadzio.  

(Tradução: Didu/ дідусь = Avô) (dziadzio ou dziadek= avô) 
18. Professora: é em ucraniano que tem umas palavras que não tem vogais daí mesmo 
19. assim se pronunciam?  
20. Alice: é, é uma letra só que se fala uma palavra.  
21. Professora: uhum, uhum! 
22. Alice: tipo (:) o alfabeto ele é bem assim xxx djé, jé, xxx tipo é uns desenho as letra, 
23. uma palavra lá e se lê djé 
24. Professora: talvez como em japonês, chinês que também são letras e a gente num.  
25. Alice: é, tem um livro lá que eu fiz o curso daí tem o alfabeto inteiro assim, tem 
26. essas palavra. 
27. Professora: que bom que você fez o curso lá pra aprendê né. É (:), mi esposo sabe 
28. algunas palabras solo en polonés. Y generalmente cuando las personas van a 
29. hablar en otra lengua, es para qué?   
30. Roberto: para xingá, os outros (risos) 
31. Professora: eso! (ri) porque la persona no va a comprender. Si está con una rabia 
32. muy grande, entonces habla xxx porque la persona no está comprendiendo. 
33. sí! Generalmente los alumnos preguntan algunas palabrotas, que seriam 
34. palavrões em espanhol, “cómo se llama esto en español, profesora?” cómo 
35. que es eso? Porque de eso no se olvidan. Aquí no ocurrió, pero en las otras 
36. escuelas, la primera cosa que preguntan es: “como que é ônibus em español, 
37. professora?” E daí como tem vários países que falam espanhol, cada país tem su, 
38. su propio nombre, camión, guagua colectivo, ómnibus, autobús, y otros más.  E 
39. daí, “ah, mas tem outro, professora!” Eso no es ómnibus, es micrómnibus! 
40. Pequeno ônibus, né! É isso vocês sabem no? (risos) las palabrotas se quedan más 
41. fáciles en nuestra cabeza no, Tiago? (risos) 

 

Ao continuarmos com o estudo dos registros acima, percebemos que as intenções 

da docente não residem somente no plano da aprendizagem das línguas de herança como 

forma de valorização à diversidade local, mas, se estendem e retornam para o ensino da 

Língua Estrangeira, o espanhol.  

Assim, a professora estabelece relação com as discussões que promoveram a 

negociação do conhecimento nas línguas do entorno e inicia uma explicação acerca da 

diversidade linguística espanhola atrelada à geografia mundial, mas não às influências 

decorrentes da proximidade entre português/espanhol e nem mesmo aos empréstimos 

linguísticos, como veremos em sua posição adotada no fragmento 20. 

Mesmo assim, a reflexão estabelecida acima em torno da variação linguística 

espanhola, pode ser compreendida como um processo que levará, mesmo que 
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inconscientemente, os alunos a pensarem na diversidade linguística que constitui cada 

uma de suas línguas, dentre elas, a língua portuguesa.  

Essa negociação do conhecimento em favor da manifestação das línguas do 

contexto em sala de aula tem continuidade no segmento abaixo, na turma do primeiro 

ano:  

 

Fragmento 14 

 
1. Professora: não sei se vocês se lembram, como que é colher em espanhol? (..) Tem 
2. muitos sobrenomes aqui em Irati com esse nome, com essa palavra. 
3. Adriane: cuchara! (Fala bem baixinho) 
4. Maria: cuchara, cuchara!  
5. Professora: cuchara, eso! Já viram alguém com esse sobrenome? (.. ninguém 
6. responde) Colher! Vocês sabem como que chama aquela pazinha que puxa a 
7. cinza?  
8. Antônio: kutchiuba!   
9. Professora: ãh? 
10. Antônio: Kutchiuba! 
11. Professora: a minha sogra disse que era mais ou menos cuchara 
12. Luis: é Kutchiuba! Kutchiuba! 
13. Professora: é! Então... parecido, né?! Eu não vô lembra outra palavra que ela 
14. Falava também era parecido, (não lembra) às vezes também essas pessoas que 
15. geralmente na oração, na reza, eles rezam a língua deles.  
16. Maria: os ucranianos 
17. Professora: os ucranianos rezam na língua deles 
18. Caio: mas você fica perdido 
19. Professora: é! nós ficamos perdidos. A minha sogra, ela rezava o terço, ela rezava 
20. em polonês. Daí quando ela ia com o grande grupo, o que muitos falavam ela não 
21. conseguia nem pronunciar. Tipo “mulheres” ela não conseguia dizê “mulheres”, 
22. não xxx e ela não conseguia. É (pausa 2 segundos) ((¿Cuál será el mayor problema 
23. que enfrentarán las personas si llegan al destino?)) 
24. José: discriminação  
25. Professora: discriminación! Qué mais?   
26. Felipe: fome, pobreza, falta da família, crise 

 

Os dados acima foram registrados na turma do primeiro ano. Nesta turma, assim 

como na sala do segundo ano, discutia-se o texto Por qué salieron los hondureños de su 

país? A cada trecho lido, traçava-se uma reflexão e discussão em torno da leitura 

realizada. Em dado momento, no entanto, a professora menciona que dentre as 

dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, estão aquelas relacionadas à língua.  
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A partir disso, a profissional expõe à turma a sua curiosidade acerca do idioma 

polonês, do qual seu esposo e sogra eram falantes, fatores que a levaram a aprender 

algumas palavras, conforme visualizado no fragmento anteriormente analisado.   

A partir disso, e por acreditar ter alguma relação com o contexto, inicia-se uma 

contextualização (turno 1), feita pela professora, através da abordagem da palavra 

“xícara”, que traduzida para o espanhol produz-se cuchara. Assim, a alternância entre o 

português → espanhol auxilia a profissional em seu objetivo, a primeira para estruturar a 

organização da aula, e a segunda para contextualizar a palavra em língua estrangeira.  

Nesse sentido, no decorrer de sua fala, a docente fornece pistas da tradução da 

palavra em debate para o espanhol, relacionando-a com os possíveis sobrenomes locais, 

rapidamente desvendadas e respondidas pelos alunos (turnos 3 e 4), respostas 

confirmadas e validadas pela professora (turnos 5, 6). 

A partir de então, levantou-se um questionamento (turnos 6 e 7) a fim de nomear, 

em língua polonesa, um objeto em formato de uma colher plana, utilizado para retirar as 

cinzas do fogão à lenha. Assim, vemos que a partir da palavra cuchara traçou-se um 

paralelo com os conhecimentos estudantis objetivando a exposição das línguas do 

contexto, sem perder de fato a relação com a língua em estudo. A partir disso, os alunos 

puderam estabelecer, através das reflexões da professora (turnos 11 e 13) relações de 

proximidade entre algumas palavras de suas línguas, como kutchiuba (8, 10, 12) e a língua 

em estudo, através do vocábulo cuchara (3, 4).  

Outros dados importantes evidenciados no fragmento16, condizem à confirmação 

da participação da igreja no estabelecimento de uma política linguística local em favor da 

manutenção da língua ucraniana (turno 17), ainda que por trás dessas lutas da igreja 

existam outros interesses já mencionados. A declaração presente no turno 17, deixa 

transparecer que não há um mesmo envolvimento da igreja no tocante à manutenção do 

idioma polonês. Sendo assim, a língua falada pelos descentes de poloneses condiz à 

variedade aprendida ao longo dos tempos, de maneira oralizada. Ainda assim, a língua 

tem sua manutenção garantida nos núcleos familiares, como se torna perceptível nos 

registros abaixo:  

 
Fragmento 15 
 

1. Miguel: antes ela falava, xxx  xingá a gente 
2. Mario: xingá 
3. Professora: se lembra de alguma palavra que ela falava?  
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4. Mario: escuitem! 
5. Miguel: a mãe, quando ela tava braba ou quando ela ficava surpresa, que a mãe é 
6. Polaca, ela falava Matko bozha 

(Tradução polonês: Matka Boża = Mãe de Deus) 
(Tradução ucraniano: Мати Божа =Mãe de Deus) 

7. Professora: Mãe de deus! 
8. Mario: a baba falava mate bozha!  

(tradução: mate bozha/Мати Божа = Nossa Senhora) 
9. Jonas: mate bozha, uhum! 

(Tradução: mate bozha/Мати Божа = Nossa Senhora) 
10. Miguel: É matko bozha! 
11. Maria: pra fazê um xxx antigamente, bisavô meu que mandava os cachorro fica 
12. quieto ele dizia chico xxx 
13. Professora: a minha sogra dizia cichutki, fique quieto! 
14. Maria: cichutki (ri/alunos repetem e riem) 
15. Carlos: mate  o quê? 
16. Miguel: matko bozha! 

(Tradução polonês: Matka Boża = Mãe de Deus)  
(Tradução ucraniano: Мати Божа =Mãe de Deus) 

17. Carlos: matko bozha (repete e ri) 
18. André: cichutki!  (risos)  
19. Antonio: o pai quando senta ele diz xxxx 
20. Professora: e o que que significa? 
21. João: ai de bão sentá! Quando senta e tá cansado. (alunos riem)  
22. Professora: A (:) minha sogra sempre, pras crianças né, dependendo de qual tipo 
23. de santo que era, ela chamava de Bozha (Божа), bozh/inha/ (бож/inha/), né. “Ó 

cichutk бож/inha/não gosta!” 
24. Mário: é verdade a xxx   

 

Os dados acima foram coletados na turma do primeiro ano durante a realização da 

leitura e atividades de interpretação do texto Por qué salieron los hondureños de su país?  

Como já explicado, após a leitura e discussão do texto, eram feitas as atividades de 

interpretação e posteriores correções. Durante esse processo, como já dito, a docente lança 

mão de movimentos investigativos em torno da realidade linguística dos estudantes, e 

através de perguntas (turnos 3 e 20) e relatos próprios (13, 22) promove a exposição e 

conhecimento da complexidade linguística que constitui o seu contexto de trabalho, seja 

condizente às línguas de herança, polonês brasileiro (6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 24) e 

ucraniano brasileiro (8, 9) bem como as variedades do português (1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 19, 

21, 22) que permeiam o espaço.   

Ainda que se busque a descoberta dos conhecimentos linguísticos dos alunos do 

primeiro ano, como um gesto de solidariedade e valorização dessa diversidade, vemos 

que nesta turma, conforme se constata através do exame do fragmento anterior, mas 
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também dos dados acima em análise neste momento, a língua de trabalho eleita pela 

docente é o português, seja para investigar os saberes dos adolescentes (3), seja para 

confirmar seu conhecimento em torno de algumas palavras como cichutki, bozha (7, 13, 

23) auxiliando seus alunos a expandirem seus vocabulários em língua polonesa, mas 

também para contextualizar a origem de seu aprendizado, conforme revelam os turnos 

mencionados.  

Seguindo os seus passos, os aprendizes fornecem suas respostas e levantam os seus 

questionamentos na mesma língua e assim, as línguas do entorno surgem para 

contextualizar e expor os saberes concernentes a estes idiomas, tanto por parte da 

professora quanto dos alunos.  

Sendo assim, mesmo sendo inseridas palavras ou expressões pertencentes ao 

ucraniano e ao polonês, neste caso, nota-se um gerenciamento linguístico em favor do 

português como língua de trabalho. Tal ocorrência pode estar atrelada a uma forma de 

aproximação da professora à turma que compartilha do português como uma língua 

comum, mas também, pode decorrer dos julgamentos da profissional sobre os níveis de 

conhecimentos linguísticos dos adolescentes em língua espanhola. Logo, ao português é 

destinado o lugar de língua estruturante de toda a aula.   

 Ainda assim, a diversidade linguística que se expõe no enquadre, mesmo que ligada 

a poucos referentes e expressões pertencentes às línguas de herança, funciona, como nos 

demais exemplos analisados, como um mapeamento linguístico local, momento em que 

se evidenciam ações de preservação dessas línguas.  

Nesse sentido, os dois primeiros turnos elencam alguns dos principais motivos 

desencadeadores dos usos linguísticos em torno do polonês brasileiro falado nas células 

familiares. Como se nota, os alunos asseveram que, na maioria das vezes, as línguas são 

usadas para xingar, ou seja, chamar-lhes a atenção quando cometem algo errado. Tais 

declarações evidenciam práticas linguísticas sendo guiadas pela afetividade que rege, 

neste caso, alternâncias linguísticas entre o português e o polonês ou ucraniano, com 

função regulatória (Mello, 2009), neste caso, repreensiva, para demonstrar aborrecimento 

e expor a necessidade de reparo ao erro cometido. 

No turno (8) há a inserção de conhecimentos voltados para a língua ucraniana, 

confirmando políticas de preservação linguística sendo desempenhas pelas babas, mas 

também, pelas mães (5) e pelos bisavôs (11) que repassaram suas línguas às gerações 

seguintes (20). São pessoas que atuam e atuaram para a manutenção dos seus idiomas, 

mas também, para a identidade dos grupos, perpetuando seus conhecimentos até as 
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gerações atuais. Tais ações se desenvolveram pelo viés afetivo de ensino/aprendizagem 

das línguas, empreendidas em espaços distantes dos holofotes do Estado que, por não 

regular, também não auxilia no processo. Sendo assim, através de estratégias pensadas 

para a continuidade da preservação da língua, aplicam-se táticas de uso (Certeau, 1998), 

e os falantes levam adiante os conhecimentos que têm, empreendendo políticas 

linguísticas locais.  

Conforme mencionado nas discussões acima, os turnos 8, 10, 12 abrigam, mais uma 

vez, os reflexos das transformações linguísticas que atingiram as línguas naturais ao longo 

dos anos, seja em torno das influências, empréstimos e também, dos neologismos criados 

pelos falantes, como é caso da menção à palavra kutchiuba, designação atribuída a uma 

espécie de pá de tamanho pequeno, utilizada para retirar as cinzas dos fogões à lenha.  

Ainda que não tenhamos encontrado tal nomenclatura em pesquisas direcionadas 

ao estudo dessa palavra, sabemos que o referente foi usado pelas gerações passadas, tal 

como pontua a professora à linha 11, visto que sua sogra é falante da língua polonesa e 

usava expressão parecida. A ressalva que se faz aqui é a de que o vocábulo pode condizer 

a um neologismo, tendo em vista que, conforme esclarece a docente, a expressão 

produzida pela sogra era parecida com cuchara, implicando que transformações na 

pronúncia, na adição ou supressão de segmentos linguísticos bem como influências de 

outras línguas podem ter mudado a palavra.  

Os fenômenos ocasionados pelas línguas em contato continuam perpassando o 

enquadre interacional, como podemos constatar nos turnos (6, 10, 16, 17), seguindo os 

moldes debatidos no excerto anterior, ou seja, as influências linguísticas seguem a 

estrutura inicial ligada ao léxico da língua polonesa matko, mas com o segundo referente 

marcado pela influência fonética do ucraniano, bozha (божа), criando-se, desta maneira, 

uma mescla linguística. De acordo com os registros, essa expressão foi ensinada às 

gerações seguintes que, por sua vez, dão continuidade ao processo. Esse mesmo 

fenômeno pode ser verificado na palavra бож/inha/, neste caso, a influência linguística 

decorre através do acréscimo do sufixo /inha/ do português ao referente Божа (bozha), 

em ucraniano.  

Essas transformações podem advir dos processos históricos discutidos 

anteriormente, e também, dinâmica da língua baseada nas vivências proximais entre os 

falantes e de suas relações interétnicas, afirmações que se apoiam em Rajagopalan (2003, 

p. 68), ao afirmar que “as línguas naturais não são estanques, mas, pelo contrário, são 

suscetíveis a toda sorte de influência externa.” Desta menira, com base nos dados, 
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podemos dizer que as mesclas linguísticas não implicam percalços na comunicação mas, 

demonstram ajustes necessários para que os falantes consigam enunciar determinadas 

palavras nas línguas em uso e, desta forma, estabelecer a comunicação. 

Nossas afirmações ganham respaldo nas falas dos participantes do enquadre, pois, 

conforme explana a docente, sua sogra tinha ascendência polonesa, mas, como pudemos 

notar, seu vocabulário constituía-se de palavras pertencentes ao léxico da língua polonesa 

(cichutki) quanto da língua ucraniana (bozha). No entanto, em alguns casos podem haver 

desavenças entre os participantes de uma interação, mesmo que se compreendam os 

objetivos comunicativos constituídos pelas alternâncias linguísticas, constituídas, muitas 

vezes, pelos fenômenos das mesclas. 

Quando esse último fenômeno perpassa a interação, ao mesmo tempo em que 

apresenta uma faceta positiva auxiliando os falantes durante o processo comunicativo, no 

entanto, pode revelar o lado negativo do processo, pois, ao contrário do que se observou 

no fragmento examinado anteriormente, no fragmento em análise, notam-se correções 

entre os colegas em torno da expressão matko bozha. Miguel afiram que a expressão está 

de acordo com os parâmetros da língua polonesa (6), mas é reprovada por Marcio e Jonas 

(8, 9).  

Às correções de Marcio e Jonas recorre Miguel ao afirmar que a expressão correta 

e aceita será conforme pronunciada pelo mesmo, que, em um gesto de afirmação e 

propagação de seu conhecimento, através do exercício de heterofacilitação, auxilia Carlos 

(15) a entender a expressão enunciada anteriormente, (10), validando sua fala e não as de 

seus colegas. Nesse sentido, vemos que a língua, ao mesmo tempo em que aproxima seus 

falantes, pode exercer um movimento inverso, afastá-los a partir de julgamentos em torno 

do correto e adequado. Assim, os exemplos analisados são contornados, mesmo que 

implícita e inconscientemente, pela concepção de saberes totais sobre as línguas, ou seja, 

uma concepção monolíngue de língua.   

Através das análises dos registros acima, tornou-se perceptível a dinâmica da sala 

de aula constituída de alternâncias linguísticas entre o português e o espanhol para a 

promoção das línguas locais em sala de aula, mas também, em torno da promoção e 

incentivo à adoção da língua estrangeira. Nesse sentido, pudemos constatar alternâncias 

multilíngues, aquelas que não apresentam problemas de entendimentos relacionados aos 

usos linguísticos, mas que funcionam como prática social, não só em sala de aula, mas 

também fora dela.   
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Vimos ainda que dos estudantes falantes de ucraniano e polonês, alguns têm um 

conhecimento mais avançado que outros sobre as suas línguas, o que descaracteriza os 

postulados sobre o falante ideal e as comunidades linguísticas e línguas homogêneas. 

Estes níveis diferenciados de saberes podem ter ligações com as políticas linguísticas 

anteriores, não como aplicações destas no momento atual, mas como reflexos delas. No 

entanto, tendo conhecimento do contexto em que se inserem e as dinâmicas de trabalho 

locais, podemos levar em conta as condições e interesses dos grupos étnicos dedicados 

ao tempo de ensinar línguas às gerações seguintes.  

Ao falarmos disto nos referimos aos papéis destinados a moradores locais, tal como 

as avós que, muitas vezes, passam a exercer papéis de babas e babás dos netos, e nesse 

movimento, repassam-lhes valores, crenças, atitudes através de suas línguas, maternas ou 

não, e assim, agem na manutenção da identidade étnica e cultural de seu grupo. Todavia, 

nesses espaços, pode haver um silenciamento, resultando em um movimento inverso à 

manutenção de uma língua. Tal movimento pode ser analisado pela perspectiva da 

metáfora do luto da língua (Cf. Coracini, 2007) em que muitos falantes buscam apagar as 

cicatrizes deixadas pelo tempo, seja no tocante às políticas linguísticas repressoras 

aplicadas pelo Estado, ou por questões afetivas relacionadas às perdas familiares, que 

podem ser revividas na e pela língua.  

Ainda assim, a sobrevivência de uma língua também pode depender de outras 

instituições, como é o caso da igreja que, no tocante à língua ucraniana, desempenha 

importante papel em sua manutenção e visibilidade. O inverso, no entanto, pode acontecer 

com outras línguas locais, como acontece com a língua polonesa, por exemplo, que não 

tem espaço nos ritos religiosos.  

As formas como as línguas são ensinadas e preservadas na comunidade, bem como 

o acesso de seus povos a elas, culminam em diferentes níveis de conhecimento. Muitos 

estudantes, como observamos nos fragmentos e nas análises dos gráficos, dizem ter 

saberes parciais em suas línguas, outros como Alice que frequentou aulas do idioma 

ucraniano na cidade vizinha, Prudentópolis, tem um conhecimento mais aprofundado. 

Essas nuances nos dão uma visão da realidade linguística local, mas também, favorecem 

a desconstrução de teorias linguísticas defendendo, conforme propõe Rajagopalan (1998), 

o desenho de um falante ideal, tal como postulado nas teorias inatistas.  

Os dados analisados nos dão visibilidade das possibilidades de trabalho que o 

professor de língua estrangeira pode desenvolver na sala de aula ao levar em consideração 

os conhecimentos linguísticos de seus alunos:  



 
 

149 
 

 

Fragmento 16 
 

1. Professora: Como que vocês chamam aquele galho que cai do pinheiro ali? 
2. Mario: galho que cai do pinheiro? 
3. Professora: é, que vocês fazem fogo 
4. Miguel: sapé! 
5. João: grimpa decerto 
6. Professora: sapé! Xxx o meu vô veio de Santa Catarina, o meu vô paterno. Os dois, 
7. os bisavós eram da Itália, mas o meu vô paterno era ali de Santa Catarina. Lá eles 
8. chamam de grimpa!  
9. Carlos: cumé que é?  
10. Maria: grimpa!  
11. João: é faiulka! 
12. Professora: e como que vocês chamam aquela madeirinha pequeninha que o 
13. pessoal xxx? 
14. Mario: cavaco!  
15. Maria: é  tcholske!   
16. Sergio: pau! (ri) 
17. Carlos: cavaquinho  
18. Professora: pois é, e eu conheço por graveto.  
19. Maria: é  tcholske! 

 

O enquadre interacional em análise pertence às aulas registradas na turma do 

primeiro ano, sendo parte integrante do excerto anteriormente estudado. Neste momento 

da aula, (linha 1) percebe-se a iniciativa docente em continuar sua didática voltada ao 

incentivo à manifestação das línguas de herança com vistas ao estudo da variação 

linguística em torno da língua portuguesa, enfocando as palavras “sapé” e “graveto”.   

Ainda que o objetivo fosse obter respostas nas línguas de herança, vemos que os 

estudantes elegem a língua oficial ao mencionar denominações como sapé (4), grimpa (5) 

este último referente sendo legitimado pela docente (8).  

Para o segundo referente “graveto”, as denominações em língua portuguesa 

condizem a: cavaco (14), pau (16), cavaquinho (17), respostas não descreditadas pela 

docente que, por sua vez, acresce o vocábulo graveto (18) para exemplificar as inúmeras 

designações a uma única palavra pertencente ao léxico do português. Faiulka (11) e 

Cholske (15, 19) são as denominações para “sapé” e “graveto”, mencionados por João e 

Maria para legitimar seu entendimento acerca da proposta docente em torno da exposição 

de seus conhecimentos em suas línguas.  

Em buscas por traduções relativas aos vocábulos mencionados, vemos que estes 

não constituem as línguas em interação acima. Ainda que tais referentes estejam 
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relacionados a possíveis neologismos criados a partir de situações diversas, conforme 

debatido anteriormente, usados, nestes casos, para nomear objetos e plantas pertencentes 

ao contexto onde vivem os alunos, percebe-se que nas interações cotidianas eles são 

compartilhados pelos falantes como legítimos à situação comunicativa, funcionado para 

expressar os sentidos que se buscam expressar.   

No enquadre interacional acima tornou-se perceptível que novos contornos 

envolveram a sala de aula de língua estrangeira, pois, esta é transformada em espaço de 

debate em torno da variedade linguística do português brasileiro, com decorrente 

contextualização nas línguas locais. Em nossa ótica, ainda que aconteça uma 

problematização voltada à realidade multilíngue do país, e que esta problematização se 

estenda, de maneira inconsciente, às línguas locais, ainda assim, a práxis seguiu um viés 

monolíngue de ensino. Tal ação se efetivou através de uma gestão de línguas em torno do 

português, levantada a partir do questionamento inicial que estruturou as discussões e 

que, por fim, fomentou o entendimento de que essa negociação do conhecimento poderia 

contemplar grande percentual de respostas efetivadas na língua oficial.  

Ainda assim, levando em conta a prática docente que se constituiu de práticas 

linguísticas mescladas, as quais possibilitaram os surgimentos das línguas de herança em 

sala de aula bem como a discussão de costumes, valores e crenças, podemos aproximar 

sua práxis a de um ensino intercultural, tal como pontuam Foerst; Born e Dettmann 

(2019). Para Fleuri (2002, p. 11), a perspectiva intercultural:  

 

[...] implica uma compreensão complexa de educação, que busca – para 

além das estratégias pedagógicas e mesmo das relações interpessoais 

imediatas – entender e promover lenta e prolongadamente a formação 

de contextos relacionais e coletivos de elaboração de significados que 

orientam a vida das pessoas. 

 

Essa perspectiva de ensino também é discutida Foerst; Born e Dettmann (2019) em 

um trabalho investigativo no qual são trazidas reflexões acerca das práticas linguísticas 

docentes em comunidades pomeranas nas quais alunos e professores bilíngues 

protagonizam o Programa Educação Escolar Pomerana (PROEPO), criado em 2005 e 

desenvolvido em municípios capixabas com forte presença dos descendentes de 

pomeranos.  

Tal projeto foi elaborado para dar soluções aos desafios enfrentados por professores 

que lecionam para alunos de ascendência pomerana, através do qual, discute-se, por 

exemplo, o currículo escolar que responde às necessidades locais em torno da manutenção 
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e cultura pomerana, pensa-se e elabora-se a produção de materiais bilingues e formação 

continuada aos professores.  

Todos esses aspectos retornam para as salas de aulas dando espaço a uma pedagogia 

intercultural bilíngue pomerano-português que surge para ensinar a língua da escola, mas 

também, para valorizar e respeitar as línguas e culturas locais, como os costumes, as 

crenças, modos de vidas voltados para o trabalho local, etc. Segundo os pesquisadores, o 

professor, nesse sentido, é um intelectual da cultura que, com suas práticas dá vida a um 

currículo mais alternativo, dialogando com outras culturas da escola bem como 

valorizando e dialogando com os conhecimentos dos estudantes, problematizando, desta 

maneira, um currículo homogeneizante.  

A promoção de uma educação intercultural, conforme se nota, não deve estar 

reduzida a ações ou atividades desenvolvidas em momentos e disciplinas específicas, mas 

deve contemplar desde a elaboração do currículo, as práticas pedagógicas, o 

envolvimento e capacitação de todo o quadro. A educação intercultural também não deve  

 

[...] focalizar sua atenção exclusivamente em determinados grupos 

sociais. Trata-se de um enfoque global que deve afetar todos os atores 

e todas as dimensões do processo educativo, assim como os diferentes 

âmbitos em que ele se desenvolve. No que diz respeito à escola, afeta a 

seleção curricular, a organização escolar, as linguagens, as práticas 

didáticas, as atividades extraclasse, o papel do/a professor/a, a relação 

com a comunidade etc. (CANDAU, 2009, p. 170, apud SILVA; 

REBOLO, 2017, p. 181).  
 

Até o momento, tivemos uma visão de como se efetivam as alternâncias linguísticas 

em sala de aula, espaço no qual, a partir de um convite docente, nas línguas do contexto 

os alunos puderam expressar conhecimentos linguísticos a mais, mas também, instituir 

vozes sociais no espaço. A partir de agora, analisaremos excertos nos quais operam, 

basicamente, duas línguas, o português (e suas variedades) e o espanhol e suas variedades, 

como se vê no turno 3, por exemplo. 

 

5. 8. As práticas linguísticas em torno da Língua Oficial e da Língua Espanhola    

 

O fragmento a seguir expõe, mais uma vez, a dinâmica em sala de aula no tocante 

à gestão das línguas que permeiam o espaço, neste caso, sem a participação das línguas 

de herança em sala:  
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Fragmento 17 
 
1. Professora: Alguma dúvida do vocabulário da família? (Alunos conversando)  
2. Miguel: psora, posso i no banhero? (Alunos conversando) 
3. Professora: pode! (..) que que es un ahijado?  
4. Jonas: afilhado! 
5. Professora: afilhado! E ↑  Hijastro?  
6. Jonas: intiado! 
7. Professora: enteado, muy bien! E como que eu digo madrinha em espanhol? 
8. Vinicius: madrina! 
9. Professora: madrina! E madrastra? ↑ Madrastra, é tão má que é drastra, né?! 
 

Os dados expostos acima compreendem uma atividade voltada ao estudo do 

vocabulário da família, em espanhol, realizada na turma do primeiro ano. Como se pode 

observar no excerto, as línguas são administradas da seguinte maneira: o português é 

língua que mantém e organiza a interação, o espanhol, por sua vez, é a língua usada para 

contextualizar a atividade. Com base nisso, é perceptível que a interação tem início com 

o questionamento da professora na linha 1, de onde se busca averiguar o nível de 

entendimento dos alunos no que tange à realização da atividade bem como de uma 

apuração acerca do nível de conhecimento da turma a respeito do conteúdo em foco.  

A organização do enquadre interacional é mediada exclusivamente pela docente, 

conforme apontam as linhas 3, 5, 7 e 9, seguindo os princípios da sequência triádica de 

ações I-R-A, discutidas anteriormente neste capítulo. A partir da linha 10 há uma 

contextualização do conteúdo sendo subsidiada, basicamente, pelo português, momento 

em que se alterna para a língua espanhola para tratar do conteúdo, o relato de um 

acontecimento.  

Nota-se assim, que as práticas linguísticas em língua espanhola são realizadas 

apenas pela professora, como dito, em momentos de contextualização do conteúdo, sendo 

que as respostas dos alunos se efetivam em português. Logo, percebe-se que as 

alternâncias entre as variedades do português (turnos 1, 2 e 6) e as variedades do espanhol 

(turno 3), caracterizam alternâncias linguísticas do tipo multilíngues, pois não são 

manifestados problemas de entendimento ao se abordar um item lexical na língua 

estrangeira, visto que os estudantes fornecem as traduções rapidamente, como se nota nas 

linhas 4, 6 e 8. O Fragmento tem continuidade abaixo, seguindo, porém, por uma outra 

temática, voltada à discussão do portunhol interlíngua.  

 

5. 9. Alternâncias exolíngues entre português e espanhol 
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Fragmento 18 
 
10. (:: ) eu contei a piadinha pra vocês que tinha um jogador que que ele queria  
11. fingir que sabia falar espanhol. Daí o repórter perguntou em espanhol como  
12. que ele fazia pra ser um tão bom jogador. Daí ele quis mostrar que fala espanhol 
13. né, falou assim: yo pego miabuela y chuto, chuto, chuto.  
14. Jonas: chuto (risos), traduza!  
15. Professora: yo pego (barulho de mãos batendo), pegar é bater em espanhol né. 
16. Abuela?   
17. Jonas: vó! 
18. Professora:  então ele bate na avó e chuta, chuta, chuta (alunos riem) 
19. Então, como seria essa frase em espanhol, pego minha bola e chuto? 
20. Vinicius: pego ... 
21. Professora: ↑cojo mi pelota y chuto (.) (Passando no quadro) que ele falou: 
22. pego miabuela y chuto! 
23. Ana: nossa senhora! 
24. Professora: vejam a importância de saber uma língua, né! Nós chamamos isso 
25. do que? quando misturam o português e o espanhol?   
26. Jonas: burrice! (Risos)  
27. Professora: ↑Portunhol, né?! É quando misturam o português com o espanhol 
28. pra mostrar que você sabe o, o espanhol.  
 

Ainda que o excerto acima pertença ao fragmento anteriormente analisado, na linha 

10, no entanto, há o redirecionamento das reflexões para as semelhanças linguísticas entre 

o português e o espanhol, resultando, segundo as palavras da professora, em misturas 

entre os idiomas que dão origem ao portunhol, fenômeno contextualizado a partir do 

relato de uma piada em que se produziu a seguinte oração em espanhol: yo pego miabuela 

y chuto, chuto, chuto (linha 13).  

Essa nova temática introduzida a partir da oração acima, causa estranheza e dúvidas 

aos alunos quanto ao enunciado proferido pela professora, conforme explicita José (linha 

14), ou seja, os alunos demonstram não entender o que foi dito em língua espanhola, 

fenômeno que exige da docente um movimento de tradução (linha 15) para que os alunos 

entendam a oração e seu viés humorístico.  

A administração dos idiomas efetuada pela profissional dá origem a alternâncias 

exolíngues, aquelas usadas como recursos de heterofacilitação, conforme apontam as 

linhas 15, 21, 22, ou seja, quando a professora lança mão de movimentos de usos das 

línguas em sala e adota a língua comum entre todos para abordar e conceituar a temática 

em debate: o portunhol.  

 Essa gestão das línguas é movida pela percepção de possíveis dificuldades de 

entendimento dos alunos em decorrência de um conhecimento linguístico que muitos 
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podem não ter, caso fosse-lhes explicado na língua estrangeira, processo perceptível na 

linha 14, quando Jonas expõe, claramente, sua incompreensão diante da fala da 

professora, solicitando que ela traduza o que diz. Tais ocorrências, mais uma vez, nos 

mostram que uma mesma situação comunicativa pode ser constituída tanto por 

alternâncias exolíngues quanto multilíngues, mais uma vez, ligadas aos objetivos 

comunicativos.  

Embora o relato seja fictício e siga pelo viés humorístico trazendo descontração 

para a sala de aula, o acontecimento serve para ilustrar as ocorrências reais e cotidianas a 

que estão sujeitos falantes de português, neste caso, aprendizes um sistema linguístico 

subsequente, o espanhol. Nesse processo, a depender dos níveis de conhecimento 

linguístico na língua alvo, os falantes tendem a manter traços de sua primeira língua no 

sistema linguístico segundo, (Cf. BARALO, 2004), originando o que se denomina 

portunhol.  

Vale lembrar que o portunhol não se restringe a contextos formais de ensino, tendo 

em vista que um outro tipo de fenômeno linguístico a que se denomina Portunhol, é 

praticado por falantes que vivem nas regiões fronteiriças entre Brasil e Paraguai, 

Argentina, Uruguai, etc., por exemplo, onde o contato linguístico e a mescla entre 

português e espanhol origina uma língua usada nas práticas linguísticas dos falantes de 

fronteira, como é o caso dos países citados acima.   

No caso deste estudo, entendemos que embora o objetivo fosse abordar o portunhol 

interlíngua, percebe-se na fala da professora um julgamento negativo quanto ao 

fenômeno, visto enquanto reflexo de um saber incompleto do idioma, causa de vergonha 

ao falante por não dispor de conhecimento aprofundado da língua na qual busca interagir 

e expressar suas intenções. Neste caso, há uma abertura para o surgimento ou 

fortalecimento de estereótipos lançados não só com relação ao espanhol aprendido em 

diversos níveis, mas também às demais línguas do contexto.  

Ao analisarmos a oração acima pelo viés da alternância linguística, percebemos 

alternâncias tanto no nível lexical e semântico, quanto sintático: yo pego miabuela y 

chuto, chuto. Com base nas declarações presentes no excerto acima, entende-se que o que 

se impõe como um modo errado de falar espanhol, condiz, por exemplo, ao emprego do 

verbo “pegar”, que tem oscilação de sentido no português e no espanhol e do emprego de 

pronomes possessivos seguindo a estrutura sintática do português, bem como o fenômeno 

da ditongação de um substantivo para tentar encaixá-lo na estrutura do espanhol.  
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No primeiro idioma o vocábulo “pego”, significa apanhar algo, enquanto que na 

segunda língua significa bater/brigar, o que, na ótica docente, dificulta a 

intercompreensão de seu interlocutor, caso este não seja falante de português. Em 

decorrência da proximidade entre os idiomas, o falante segue a estrutura do sistema 

linguístico do português, empregando o pronome possessivo “minha”, traduzido para o 

espanhol como mia, antes do substantivo feminino “bola”, traduzido para o espanhol 

como buela.  

A analogia baseada no uso dos pronomes do sistema linguístico do português não 

se “encaixa” formalmente no espanhol, pois, sua estrutura sintática impede o uso do 

pronome possessivo tônico antes do substantivo. Nessa mesma oração, há também, o 

fenômeno da ditongação de itens lexicais do português para se encaixar no outro idioma, 

como do substantivo “bola”, traduzido para o espanhol como buela.  

O portunhol, neste caso fictício citado, reflete uma oração estruturada a partir de 

processos de ditongação bem como de usos de heterosemanticos, mas como dito, surge 

também em interações reais de falantes de português aprendizes de espanhol. Assim, com 

base nas declarações das linhas 24, 25, 26 e 27, percebe-se que as reflexões rotulam o 

portunhol como reflexo negativo do saber linguístico do aprendiz de língua espanhola, 

pois, como se nota nos discursos, o portunhol é visto como domínio linguístico 

insuficiente.  

Nesse sentido, o portunhol é visto apenas como “misturar o português com o 

espanhol pra mostrar que você sabe o, o espanhol”, afirmações que não acompanham o 

crescimento do falante durante o processo de aprendizado da língua espanhola, caso 

contemplasse um evento comunicativo real, ou seja, o fenômeno é visto apenas como um 

produto da falta de competência linguística do falante e não como o desejo se estabelecer 

a comunicação, de construir um discurso mais claro e compreensível pelo interlocutor. 

O falar misturado, na visão dos participantes do fragmento, implica um saber 

incompleto e está associado ao erro, pois, “a importância de saber uma língua” (linha 24) 

está atrelada ao domínio não só das regras gramaticais mas também das escolhas lexicais 

desse idioma. Para muitos, o fenômeno implica “burrice”, conforme pontua o estudante 

Jonas (linha 26), expressando um depoimento carregado de crenças por parte dos falantes, 

aprendizes ou não, do espanhol, que não levam em consideração a flutuação nos contextos 

sociais que são permeados pelos objetivos e interesses dos falantes. 

Com base nisso, Zolin-Vesz (2014), em um estudo embasado nas teorias da 

sociolinguística e dos estudos do discurso, busca descontruir a concepção negativa do 



 
 

156 
 

portunhol que se produz na sala de aula de espanhol. Sendo assim, o autor parte da 

discussão proposta por Dufva, Suni, Aro e Salo (2011, 2012), para quem o ensino de 

línguas estrangeiras apresenta, na maioria das vezes, quatro características que podem 

estar associadas a uma concepção monolíngue de conceito de língua, a saber:  

 

a) O conceito de língua nacional; 

b) Língua como uma gramática; 

c) Língua como forma; 

d) Língua como representação escrita. 

 

Na primeira concepção a língua é vista como um sistema fechado e autônomo, 

diferente de outras línguas que, segundo Zolin-Vesz, está atrelado a um território 

geográfico possuidor de uma língua comum, uma língua padrão. Portanto, a primeira 

característica de conceito de língua constitui um ensino de línguas permeado por 

ideologias do nacionalismo em que entra em cena a concepção de purismo linguístico que 

valoriza e legitima uma única variedade de língua. Nesse sentido, estigmatiza-se e busca-

se apagar as outras variedades dessa mesma língua e as línguas minoritárias que compõem 

o território geográfico, vistas como ameaças que “corrompem a “pureza” da língua-mãe” 

(ZOLIN-VESZ, 2014). 

Conforme o autor, a segunda característica, língua como gramática, ainda associada 

ao conceito de língua nacional, vem acompanhada da concepção de que uma língua pode 

ser dominada através do ensino descontextualizado das regras gramaticais, ou seja, o 

ensino da gramática será capaz de fornecer ao aluno a maneira “correta” de usar a língua, 

momento em que, mais uma vez entra em foco a concepção de purismo linguístico.  

A terceira característica, língua como forma, interligada às duas características 

anteriores, nas palavras de Zolin-Vesz (p. 324), estabelece a excelência das formas e das 

estruturas linguísticas para a aprendizagem de línguas, ou seja, o foco está no estudo 

formal das línguas: “a língua é separada do contexto social, de suas funções como 

ferramentas de interação, de seu potencial para a significação, de seu uso, o que parece 

ser o mais importante para a maioria dos aprendizes”. 

A última característica está ligada à excelência das práticas de escrita nas aulas de 

línguas, onde entrelaçam-se o conceito de língua nacional com a ideia de gramática 

formal, descontextualizada, presente na forma escrita. Nesse viés, o aluno aprende a 

língua memorizando o conhecimento formal do idioma: “essa característica contribui para 
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produzir, de acordo com Dufva et al. (2011, 2012), uma epistemologia monológica que, 

na sala de aula, resulta na política da resposta correta, da voz singular e da autoridade” 

(ZOLIN-VESZ, 2014, p. 324). 

Frente aos postulados acima, podemos entender que os posicionamentos dos 

falantes e aprendizes de espanhol não se manifestam enquanto concepções atuais de 

imposição de um falar bem espanhol, mas são reflexos da inter-relação entre as quatro 

características do conceito monolíngue de língua. A partir dessa inter-relação, dita-se, 

conforme pauta o pesquisador, a concepção de “uma língua, uma norma”, em que as 

línguas são vistas como sistemas autônomos devendo ser mantidos em paralelo, sem 

interferências e influências de uns nos outros. Neste caso, o portunhol, passa a ser visto 

como um fenômeno negativo, pois falar bem implica não cometer nenhum deslize, 

nenhum erro, falar sem influências de português, sem deixar traços e marcas no espanhol.  

No entanto, Zolin-Vesz (2014), vê o portunhol como algo natural durante o 

processo de aprendizagem. Nesse sentido, podemos encarar fatos semelhantes ao narrado, 

permeados de objetivos, como por exemplo, a necessidade de demonstrar um grau de 

conhecimento na língua objeto, ou ainda, um movimento de aproximação com o 

interlocutor e a demonstração de solidariedade linguística, como no caso do evento 

narrado, ao adotar a língua do repórter para fornecer a entrevista.  

Com base nisso, o autor propõe para o ensino de línguas uma pedagogia translíngue 

que se atente e conduza de maneira positiva os possíveis movimentos que os estudantes, 

enquanto aprendizes do espanhol, desenvolvem rumo à criação de sentidos, de novas 

identidades, de posicionamentos enquanto usuários de línguas a depender dos inúmeros 

usos e línguas de que dispõem. Para o autor: 

 

Uma pedagogia translíngue para o ensino de línguas proporciona, 

portanto, construir uma sala de aula pautada na equidade entre os 

alunos, em que todos detêm oportunidades iguais para participar, já que 

o objetivo é criar sentidos. Em vez de “a resposta correta” e “a voz 

singular”, múltiplas vozes, múltiplas línguas são convocadas para que 

o aluno desenvolva sua consciência multilíngue e, de conseguinte, a 

tolerância à diversidade linguística. (ZOLIN-VESZ, 2014, p. 328) 

 

Com base nas declarações do autor, além de oportunizar um ensino pautado no 

reconhecimento e valorização dos saberes linguísticos refletidos nas diversas línguas que 

os alunos trazem para a escola, entra em cena, com os exemplos do excerto em discussão, 

também, a desconstrução da concepção do portunhol enquanto contaminação linguística, 

de que falar portunhol em sala de aula é falar errado. Sendo assim, que se pensem as 
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construções de práticas linguísticas flexíveis e que se perceba o fenômeno enquanto um 

movimento de ir e vir entre as fronteiras linguísticas da língua portuguesa e espanhola, 

ou seja, um “aprender movendo-se”, pois, conforme pauta o autor, essas fronteiras 

linguísticas em contexto escolar se tornam mais maleáveis, permeáveis, maximizadas 

pela semelhança ou proximidade entre os idiomas.  

Ao darmos continuidade às análises, abaixo trazemos outro enquadre interacional 

permeado por alternâncias exolíngues, decorrentes de ajustes realizados nos discursos da 

professora com vistas a promover a melhor compreensão dos alunos acerca da realização 

do trabalho de pesquisa voltado ao estudo das festas hispânicas.  

 

Fragmento 19 
 

1. Professora: Cómo se llama la fiesta y por qué? (..)↑Próxima. ¿Dónde ↑ y 
2. cuándo se celebra? Ou seja, o local e a data né de onde se celebra. (.) Próxima. 
3. ↑ Qué hace la gente, qué hace la gente en esa fiesta?  
4. Gustavo: o que, psora? 
5. Professora: qué hace la gente en esa fiesta?  
6. Mari: xxx nessa festa? 
7. Professora: o que que as pessoas fazem nessa festa. (.) próxima! 
8. Mari: jogam tomate na cabeça do outro (risos)   
9. Professora: hay  (..) vestimentas (..) coma, baile (3 segundos) 
10. Gustavo:                 [ baile? 
11. Professora: o comidas típicas? 
12. Gustavo: música ou comidas típicas?] 
13. Professora: há algo especial, há algo típico nessa festa? Vestimenta típica, 
14. Alguma dança típica, uma música ou comida típica nessa festa? Y ultima, (..) qué 
15. otras cosas curiosas puedes decir de esa fiesta? No Trabalho vocês não vão fazer 
16. como se fossem respondendo essas perguntas. É um texto, vocês vão 
17. respondendo essas perguntas, mas, não assim por ponto. Y ultima, (..) qué otras 
18. cosas curiosas puedes decir de esa fiesta?(alunos conversando) ↑XIU! (.) vocês 
19. vão entregar o Trabalho escrito para mim 
20. Lia: até quando? 
21. Professora: eu já vou dizer a data. E (::) as apresentações 
22. Gustavo: quanto que valê isso? 
23. Professora: vai valer, acho que cinco pontos esse e cinco da música. Não vai ter 
24. Prova esse bimestre  

 
Os registros acima foram coletadas na turma do terceiro ano. Neste dia de aula, a 

professora fornecia explicações aos estudantes acerca da realização de uma pesquisa em 

torno das festas hispânicas que, posteriormente, culminaria em uma apresentação oral em 

que seriam compartilhados os resultados obtidos. Após algumas orientações para a 
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realização do trabalho avaliativo, houve um ditado das perguntas norteadoras para a 

efetivação da atividade, a serem respondidas em formato de texto. 

As alternâncias linguísticas seguem pelo viés exolíngue, do espanhol ↔ português, 

funcionando como estratégias de heterofacilitação por conta de ajustes necessários em 

relação aos saberes linguísticos dos alunos na língua alvo, tal como se nota nos turnos 1 

e 2 quando dita-se o enunciado em língua espanhola e alterna-se para o português para 

explicar o que se pede na pergunta. 

No turno 4, Gustavo demonstra não ter compreendido a pergunta, repetida no turno 

seguinte pela docente, em espanhol. Na linha 6, Maria também expõe dúvida a respeito 

de como responder a pergunta norteadora e assim, a docente percebe a necessidade de 

fornecer uma breve explicação em língua portuguesa (7), julgando que tal prática em 

língua estrangeira geraria novas incompreensões.  

Os registros transparecem incompreensão linguística ligada aos enunciados da 

professora e em relação à realização da tarefa, data de entrega e valor atribuído, tal como 

se pode observar nos turnos seguintes (10, 12, 20, 22). Tais dúvidas são sanadas em 

português, como acontece nos turnos 13 e 14, em que há explicação do enunciado das 

linhas 9 e 11, dos quais Gustavo se mostra confuso. Na linha 15, o espanhol é usado pela 

docente durante o ditado da pergunta, alternando rapidamente para o português para 

facilitar a compreensão dos alunos acerca da realização da tarefa, processo que se repete 

nas linhas 17, 18, 19.  

Por fim, adota-se por completo o uso do português em sala, tanto pelos estudantes 

quanto pela docente quando, a partir do turno 10, uma das alunas levanta um 

questionamento acerca da data de entrega, e no turno 11 há indagação em relação à nota 

atribuída.  

Ainda que o terceiro ano tenha tido mais tempo de contato com a língua espanhola 

em anos anteriores, o português continua subsidiando as explicações, como se torna 

perceptível também no fragmento a seguir, onde, notadamente, as alternâncias 

linguísticas entre o português e o espanhol ainda seguem pelo viés exolíngue, constituídas 

por movimentos de heterofacilitação: 

  

Fragmento 20 
 

1. Professora: o dia do meu nascimento em espanhol é cumpleaños. Mi 
2. cumpleaños es en octubre. Aniversario é a comemoração do aniversário de uma 
3. cidade, quando for de uma cidade. Ou, é (:: ) de casamento, de tantos anos de 
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4. casamento, daí seria aniversário. Mas, o aniversário do nascimento da pessoa 
5. que é a data de nascimento, é cumpleaños. (..) se eu quero falá meu aniversário 
6. é dia vinte e sete de outubro, mi cumpleaños es veinte y siete de octubre.  (..) y 
7. procesión?  
8. Lia: profissão? 
9. Professora: procissão! (..)  villancico?  
10. Lia: triciclo? 
11. Professora: canções natalinas! E XXX?  O que significa? (.) tem nas feiras, nas 
12. festas de igreja. Agora na verdade não fazem mais, mas antigamente fazia 
13. Lia: tambor? 
14. Professora: quermesse! 
15. Lia: que que é isso? 
16. Gustavo: que que é isso? 
17. Professora: eles sorteiam, é (:: ) como se fosse um bingo, é, eles vendem as 
18. coisas e fazem sorteios . (..) corridas?  
19. Ana: corridas, corridas (risos)  
20. Lia: corridas 
21. Lia: que que é reyes? (alunos conversando) 
22. Professora: lá os três reis magos reis (alunos conversando) é (:: ) não sei 
23. se vocês sabem, na Espanha a gente comemora como se fosse dois aniversários, 
24. dois natais. 
25. Lia: por quê? 
26. Professora:  Eles recebem presentes no natal e no dia dos reis magos também. 
27. Quando que Jesus ganhou os presentes?  
28. Lia: ah, eu já ouvi falá! 
29. Professora: no dia dos reis magos! No dia do aniversário do nascimento e no dia 
30. do teu santo. Vamos supor, meu nome é Maria, e eu nasci no dia vinte e sete de 
31. outubro, meu aniversário de nascimento. E daí meu aniversário de santo seria 
32. daí no dia vinte e sete de novembro que é dia de Nossa Senhora das Graças, por 
33. isso! 
34. Ana: hum!  

 

Os dados acima pertencem a outra aula gravada na turma do terceiro ano, ainda 

voltada à temática das festas hispânicas, mas, em uma atividade envolvendo um exercício 

em que os alunos deveriam preencher lacunas e completar enunciados sobre determinadas 

festas. Após copiarem a atividade da lousa, a professora partiu para uma explicação sobre 

a realização da tarefa. No entanto, durante a leitura dos enunciados ao perceber que os 

estudantes teriam dificuldade frente a algumas palavras, a docente passa a traduzi-las e 

contextualizá-las com vistas a facilitar a compreensão de todos. 

Essas constatações podem ser localizadas nos turnos de 1 a 4, nos quais a fala da 

professora é constituída de alternâncias entre o português e o espanhol, para 

contextualizar as diferenças de sentido entre as palavras cumpleaños e aniversario. Para 
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tanto, usa-se a primeira língua mencionada para traçar explicações e a segunda para tratar 

dos referentes em discussão na língua alvo.  

Na linha 6, após entender que a sua explicação tinha sido compreendida, e seguida 

de um momento de pausa para que os alunos expusessem suas dúvidas, a professora volta 

a alternar para a língua espanhola e assim dar seguimento à atividade. No entanto, as 

dúvidas dos alunos voltam a surgir (8, 10, 13) quando questionados acerca dos 

significados de algumas palavras, como procesión, villancico (7, 9), sendo sandas através 

de rápidas traduções. Na linha 11, depois de mencionar uma palavra em espanhol, há uma 

espera para a respostas dos alunos, todavia, estão não surgem, fenômeno que leva a 

docente a lançar mão de uma nova contextualização efetivada através de pistas para 

facilitar as respostas (11, 12).  

Nesse movimento, as respostas sugerem novas dúvidas, tal como se nota na linha 

13, quando Lia demonstra insegurança em sua resposta, por fim, traduzida na linha 14 

pela docente. Ainda assim, os alunos não compreendem o significado da palavra 

“quermesse” (linhas 15, 16), o que exige nova explicação docente (17). Após alguns 

segundos de pausa, sem novos questionamentos, segue-se com a aula, alternando 

novamente para o espanhol para tratar de questões relacionadas ao léxico pertencente às 

festividades hispânicas (linha 18). Neste espaço de tempo, percebe-se que os alunos 

fornecem as respostas esperadas, conforme apontam os turnos 19 e 20.  

Um dado importante que sobressai às análises é a questão da incompreensão 

linguística e de significado atreladas à palavra “quermesse”, que mesmo traduzida para o 

português, gera dúvidas nos alunos quanto ao significado mais amplo da palavra. Ainda 

que não tenha envolvido as vivências do contexto, onde as “quermesses” condizem às 

festas das igrejas em que os leilões de prendas, muitas vezes produzidas localmente, são 

constantes, em uma explicação mais simples e ainda contextualizada, a docente esclarece 

as dúvidas dos alunos. Tal fato expõe a necessidade de o professor ser consciente do local 

e dos participantes que permeiam seu espaço de trabalho, levando em conta os costumes 

locais, a diversidade cultural e linguística de sua sala de aula bem como a faixa etária que 

compõe esse espaço.  

No turno 21, Lia assume o lugar da professora e faz a pergunta: “que que é reyes?”. 

Em seguida obtém uma resposta seguida de uma contextualização a partir dos costumes 

europeus envolvendo a data de seis de janeiro. Tal explicação, por ter sido mais 

superficial, gera novas dúvidas, (linha 25), respondidas nos turnos seguintes, através de 

uma rápida reflexão erguida com um questionamento final para que os alunos pudessem 
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traçar relações com os costumes adotados no acontecimento bíblico e assim pudessem 

compreender sua explicação. Como Ana fornece uma resposta duvidosa (28), a 

profissional volta a fornecer sua explicação de maneira mais aprofundada, explicando 

através de nova contextualização, que os dois natais referem-se à data em si e ao dia do 

nascimento do indivíduo (29, 30, 31, 32, 33), por fim, aceita pela aluna.  

Acima, nos fragmentos 20, 21, e 22, vimos a dinâmica da sala de aula permeada 

por alternâncias entre o português e o espanhol caracterizadas enquanto alternâncias 

exolíngues, quando a professora, a partir de dificuldades de entendimento baseadas nos 

usos linguísticos, que se apresentavam em níveis distintos entre docente e alunos/alunos, 

lançava mão de estratégias de explicação subsidiadas, em sua maioria, pelo português. 

Abaixo, no entanto, há um movimento inverso, pois, ainda que se apresentem 

dúvidas por parte dos alunos em torno do local onde deveriam colocar o título do texto, 

levantadas em português, estas são sanadas em espanhol, e compreendidas pelos alunos, 

como veremos.  

 

5.10. Alternâncias multilíngues envolvendo o português e o espanhol   

 

Fragmento 21  
 

1. Professora: yo voy a poner en la pizarra el título del texto  (.) copien el título del 
2. texto! 
3. Léo: uhum! 
4. Marta: aonde, psora?  
5. Professora: no en el cuaderno, en la hoja 
6. Vitor: num copiá no caderno, intão? 
7. Professora: no, en la hoja! 
8. Guto: o meu tá diferente, psora 
9. Sergio: copiá? 
10. Sofia: ah, não! É pa copiá na folha! 
11. Professora: ↑ y apunten sus nombres en la hoja 
12. Michel: por nome, né?! 
13. Professora: nombre 
14. Michel: nombre 
15. Michel: nombre embaixo 
16. Guto: é pra entrega isso? 
17. Professora: sí (:)! 
18. Michel: nombre, nombre, número 
19. Nestor: serie também! 
20. Marcia: creo que sí (baixinho)  
21. Professora: listos? 
22. Angelo: carma lá! 



 
 

163 
 

23. Professora: sí? 
24. Suzana: sí! 

 

Os registros acima pertencem a uma das aulas ministradas na turma do segundo 

ano. Neste dia, a atividade contemplava a leitura e discussão de um texto, já mencionado 

anteriormente nas primeiras análises deste capítulo, intitulado ¿Por qué salieron los 

hondureños de su país?, do qual cada estudante recebeu uma cópia e, posteriormente, fez-

se a leitura em voz alta e compartilhada, momentos em que cada aluno lia um fragmento 

da reportagem e a professora intermediava o processo fazendo perguntas de inferência, 

localização, mas também, explicando palavras, expressões e fragmentos não 

compreendidos.  

Como se nota acima, após distribuir as cópias à turma e ao detectar problemas de 

impressão do título do texto, a professora o expõe na lousa e solicita, em espanhol, que 

seja copiado (linha 1). Após sua introdução, alguns estudantes demonstram dúvidas se 

deveriam copiá-lo na folha recebida ou em seus cadernos, se deveriam colocar seus 

números e entregar a atividade ao final da aula (turnos 4, 6, 9, 12 e 16). Tais dúvidas, ao 

que se percebe, não se originam a partir de incompreensão dos usos linguísticos, mas, 

pelo simples fato de essas informações não terem sido repassadas no início da aula.  

As dúvidas dos alunos são levantadas em português, mas, sanadas em espanhol 

(turnos 5, 7, 11, 13, 17), processos que evidenciam uma gestão de línguas em prol da 

adoção da língua em estudo por todos da sala, objetivo atingido em alguns momentos 

como se pode notar nos turnos 14, 15, 18, 20, 24. 

Essa gestão de línguas adotada em busca da adoção da língua espanhola como 

língua de trabalho por todos os componentes do contexto segue no enquadre interacional 

abaixo, na qual é realizada uma espécie de pré-leitura através do exame da imagem 

presente na reportagem. Durante essa atividade de precalentamiento foram levantadas 

hipóteses acerca do possível assunto a ser tratado no texto, uma forma de motivar os 

alunos à leitura do texto. 

A discussão acerca da possível temática da reportagem é iniciada pela docente 

através da pergunta do turno 1, feita em espanhol, língua adotada pelo aluno da linha 2, 

em uma breve repetição da palavra abajo, processo rejeitado por Alice (turno 3) ao 

levantar sua hipótese em português. Marta (linha 4) acompanha Paulo num movimento 

de adoção da língua proposta pela docente para a realização da atividade, gesto não 



 
 

164 
 

compartilhado mais uma vez por Alice que nas linha 5 e 8, volta a levantar hipóteses 

acerca da imagem em análise.  

No turno 9, ao perceber que muitos alunos buscavam opinar sobre a imagem a eles 

distribuídas, a língua espanhola surge como ferramenta para que a docente possa retomar 

o conteúdo em pauta. Essa mesma atitude se repete nos turnos 17, 20 e 24, nos quais a 

professora alterna entre o português e o espanhol para inserir determinados alunos na 

discussão, caracterizando, mais uma vez, alternâncias linguísticas multilíngues. Neste 

viés, vemos que no enquadre abaixo, o português é usado quando a professora se reporta 

a um aluno em específico, e o espanhol, por sua vez, quando direciona sua fala para a 

turma em geral. 

Sendo assim, embora não se verifiquem problemas de compreensão no que tange 

ao emprego das línguas, a alternância de línguas se faz necessário quando a professora 

percebe que alguns estudantes estão dispersos e há conversas paralelas na turma. Mello 

(2009), caracteriza esse tipo de mudança de línguas como as de tipo instrucionais, usadas, 

dentre tantas possibilidades, para controlar as interações em sala de aula.  

 

Fragmento 22 
 

1. Professora: Qué les parece la imagen abajo?  
2. Paulo:   [ abajo 
3. Alice: parace que eles tão  
4. Marta:     mataron personas  
5. Alice:        fugindo! 
6. Marta:        eles mataron personas  

                          (8 minutos suprimidos) 
7. Alice: ↑ parece que tem uma guerra e tão querendo passá de um lugar pro otro, 
8. pulando a cerca.  (Alunos falam ao mesmo tempo) 
9. Professora: ↑Tá, tá, uno de cada vez! Yo no puedo escuchar todos juntos!  Les 
10. parece una situación tranquila? Chicas! 
11. Marta: no! 
12. Marcia: no! 
13. Lia: no! 
14. Professora: por qué? 
15. Lia: tem uns morto. Ali xxx (alunos falando junto) 
16. Marta: a expressão parece ser de agonia, parece ser triste (alunos conversando) 
17. Professora: triste! Qué más, qué otros sentimientos les parece? 
18. Alice: tristeza  
19. Julia: desespero! 
20. Professora: desespero, tristeza! Carlos qué cree que pasa con esas personas?  
21. Carlos: no comprendo! (Ri/alunos riem) 
22. Alice: qué pasa con esas personas? (repete para o amigo, alunos estão rindo) 
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23. Carlos: é (::) ? tão com medo e tão fugindo 
24. Professora: puede ser! (..) Alice, você! (..) qué pasa con esas personas? Outra 
25. respuesta que no sea esta. 
26. Alice: Ah!  > Parece que eles tão (:), sei lá, algo político será que eles não 
27. querem daí eles tão fugindo tentando migrar pra otro lugar. 
28. Ricardo: pobreza 
29. Professora: muy bien! ( 2 segundos pausa) Cuál es la posible ciudad o país 
30. en que pasa la situación? 
31. Mateo: XXX 
32. Lia: Venezuela!  
33. Cristiano: Estados Unidos 
34. Carlos: Guatemala 
35. Lia: San Pedro Sula (fala baixinho) 
36. Marcela: Honduras (fala muito baixo) 
37. Professora: Honduras, México! é (:) la nuestra colega acertó! Es sobre 
38. migración! Las personas están ↑-huyendo! Em espanhol fugindo é huyendo!  
39. Carlos: > huyendo! < 

 

Ao darmos continuidade à análise da sequência interacional acima, vemos que há 

um gerenciamento de línguas efetivado em um movimento implícito pela adoção da 

língua objeto de aprendizagem, iniciado na linha 1, atendido pelos alunos dos turnos 4 e 

6. A dinâmica da professora em favor do uso da língua estrangeira se estende por outros 

turnos, como 9, 14, 17, 20, 24 e 29, em que de maneira implícita, através dos 

questionamentos feitos na língua objeto, busca-se o estabelecimento da língua estrangeira 

para reger as interações. Em alguns momentos os alunos cedem e usam a língua proposta 

para a interação (turnos 11, 12, 13, 21, 22, 35, 39), porém, há outros momentos em que 

isso não acontece, tal qual nos turnos 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 28. Nestes casos, 

acreditamos que a preferência pelo português seja subsidiada pela segurança no uso da 

língua para a exposição das hipóteses uma vez que que a este idioma os estudantes 

compartilham da ideia de que todos têm o mesmo nível de conhecimento.  

O turno 21 expõe uma tentativa de quebra nas investidas voltadas para o uso do 

espanhol em sala. Carlos usa a própria língua estrangeira para tentar quebrar o processo 

de usos linguísticos estabelecidos para a comunicação entre professora e alunos. Neste 

caso, o aluno alega não compreender as colocações feitas pela docente em espanhol no 

turno anterior, na tentativa de que esta redefina sua metodologia e passe a usar o português 

nas discussões.  

Ao analisarmos a fala de Carlos, percebemos que este ri ao final de sua colocação, 

comportamento que deixa transparecer o inverso do que propõe o estudante. Nossa 

afirmação ganha suporte no turno seguinte quando a colega de Carlos repete exatamente 
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o mesmo discurso efetuado pela professora, usando também a mesma língua, e o aluno, 

no turno 22, responde em português, sem questionar a repetição da colega. Isso demonstra 

que não havia problema nenhuma no tocante aos usos linguísticos, mas, resistência por 

parte do aluno em participar da atividade proposta.  

Tal fato serve também como um espelho das nuances da sala de aula, demonstrando 

há quebras de paradigmas estabelecidos pela proposta I-R-A, em que o professor assume 

o papel de portador do conhecimento bem como de administrador da estruturação de uma 

aula, visto que, como revelam nossas análises, muitas vezes os alunos tomam 

posicionamentos e ocupam o lugar de professor, auxiliando os colegas e a professora em 

suas colocações, estruturando as interações, favorecendo a continuação, como neste caso, 

da gestão das línguas com vistas à manutenção da língua eleita para a interação.  

Por fim, a sequência interacional termina com a confirmação da professora acerca 

da temática a ser debatida no texto, seguida da adoção do uso da língua espanhola em sala 

de aula, representada em uma repetição da palavra huyendo.  

Nossas análises em torno da gestão de línguas em salas de aulas têm continuidade 

com o excerto a seguir via registros pertencentes a uma das aulas gravadas na turma do 

primeiro ano:   

  

Fragmento 23 
 

1. Professora: un país, una ciudad, un estado muy tranquilo, no?! (3 segundos 
2. pausa) ¿Por qué hay esa discriminación?  
3. Miguel: diferenças 
4. Professora: Por qué más que ocurre (.) esa discriminación? 
5. Miguel: cor de pele, né? 
6. Carlos: ?de medo 
7. Professora: del color de la piel. (.)  porque toda cosa que es diferente a 
8. nosotros, causa tenemos una…?  
9. Carlos: resistência! 
10. Professora: un pensamiento, una barrera, no? Hablen más sobre eso! Ustedes 
11. ten xxx que estoy hablando?  Parece xxx, está acabando la xxx ↑ los gitanos 
12. aquí de Gonçalves Junior, ¿qué son gitanos? 
13. Carlos: Ciganos 
14. Professora: muy bien! (2 segundos de pausa) tienen contacto con ellos? 
15. Miguel: sí!  
16. João: sim  
17. Professora: antes de conocieren los gitanos, qué sabían de ellos?  
18. Carlos: que logravam as pessoas (sussurrado)  
19. Professora: que logravam las personas. Qué más? Que llegaban até ustedes y 
20. xxx qué que hacían? (aluno ri) 
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21. Marcos: jogavam pragas  
 

Os registros revelam um movimento voltado para uso do espanhol em sala de aula, 

em alguns momentos atendido pelos alunos, em outros não. Esse gerenciamento da 

línguas tende a movimentos implícitos de reconhecimento do espanhol como língua de 

trabalho constituídos de perguntas levantadas pela docente conforme os 1,2, 4, 7, 8, 10, 

11, 12, 14, 17, 19, este último permeado pelas alternâncias entre o português e o espanhol. 

Como se nota, a gestão de línguas em prol da manutenção da língua estrangeira 

como organizadora da aula não é acolhida pelos alunos, o que não implica solidariedade 

às atitudes e ações docentes, pois, em nosso entendimento a não acolhida à língua 

estrangeira pode estar ligada ao pouco tempo de contato com a língua (na escola) e ao 

nível de conhecimento destes em relação ao idioma.  

Mesmo assim, vemos que não há problemas de incompreensão em torno das 

enunciações da professora, fatores que justificam a sua perseverança em estabelecer uma 

língua comum para a interação. A atitude docente, está baseada na realidade momentânea 

em que se insere, pois, ao perceber que os alunos não apresentam dificuldades de 

compreensão linguística, julga possível estabelecer o espanhol como língua objeto de 

estudo e estruturante da aula.    

A temática da discussão, tendo suporte nas alternâncias linguísticas entre o 

português (pelos alunos) e espanhol (pela professora), expõe reflexões e desenho de uma 

linha comparativa acerca dos estereótipos lançados sobre os imigrantes e a consequente 

discriminação que sofrem nos países destinos, expandindo-a ao contexto em que os 

participantes desta pesquisa se inserem, trançando, desta forma, reflexões acerca dos 

estereótipos lançados à etnia cigana.  

Assim, as práticas linguísticas multilíngues que estruturam uma discussão em torno 

dos processos de recusa ao diferente, resultantes em discriminação e exclusão de pessoas 

que, em decorrência de suas características físicas, culturais (turnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

às quais podemos incluir também as maneiras de falar, passam a viver às margens das 

sociedades.  

Em vista disso, nos turnos 6 e 9, Carlos faz observações acerca das possíveis causas 

motivadoras da discriminação, o medo e a resistência. No primeiro turno podemos 

entender que o aluno tenta centrar as crenças lançadas a tudo que se torna diferente e 

desconhecido, ao que não se encaixa dentro dos padrões estabelecidos por uma maioria 

dentro de uma sociedade.  
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O segundo, a resistência, pode ser entendido como o reflexo do medo causado pelo 

diferente, daquilo que precisamos nos proteger para não nos tornarmos o que nos 

amedronta, ao que pode levar à assimilação e à suposta deterioração de uma identidade. 

Tais movimentos levam à luta e à estigmatização do Outro (GOFFMAN, 1988, p. 11), 

que, como resposta, em alguns casos, busca “corrigir diretamente o que considera a base 

objetiva de seu defeito”.  

Durante a discussão fica visível que o objetivo é conscientizar toda a turma para o 

respeito às diferenças, possibilitado, na concepção docente, através da aproximação e 

busca pelo conhecimento das características culturais de cada grupo, neste caso, dos 

ciganos. Com base nisso e em nossas afirmações e análise do referido enquadre 

interacional, podemos entender que a identidade se constrói pela diferença, seja pela 

perspectiva de combate ao diferente, seja pela adoção dos traços a ele pertinentes, seja 

pela manutenção dos atributos e características constituintes de ambas as partes.   

Isso nos mostra que a sala de aula da Língua Estrangeira não deve estar voltada 

somente para o ensino/aprendizagem da língua e cultura a ela ligadas, mas, que contemple 

a realidade do contexto em que essa língua é ensinada, seja ele local, regional ou nacional, 

bem como as realidades que constituem os diversos países e espaços nos quais se fala 

essa língua em estudo, problematizando também as relações interpessoais e de poder que 

marcam sua vitalidade.  Ainda, podemos entender que esse espaço da sala de aula é um 

local em que se pode realizar a gestão das línguas em prol da valorização e 

reconhecimento do repertório linguístico dos alunos e da complexidade sociolinguística 

do contexto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através das análises dos registros obtidos tornou-se perceptível que o contexto onde 

esse situa a escola estudada, configura-se como um comunidade sociolinguisticamente 

complexa tendo em vista o número de culturas e línguas (e suas variedades) que nela 

circulam.  

Ainda que muitos tenham mencionado conhecimentos variados nas línguas alemã, 

italiana, estas não se manifestaram em sala de aula. Duas explicações podem ser aplicadas 

a estas descobertas: a primeira pode ser aplicada pela perspectiva de um conhecimento 

considerado como ilegítimo, entra em jogo a legitimidade de uma língua, visto que muitos 

alunos afirmam que seus saberes condizem a poucas palavras e assim, consideram seus 

saberes ilegítimos e irrelevante para manifestá-los, atitudes permeadas pelos discursos 

sobre as línguas e pelos reflexos das ações políticas do Estado em tempos passados e que 

ainda se refletem na atualidade. Em segundo, analisando pela perspectiva do estigma, 

esses mesmos estudantes podem estar tentando se encaixar ao grupo maior, tendo em 

vista a necessidade de não se diferenciar pelos saberes linguísticos de que dispõem.   

A língua ucraniana e polonesa, por outro lado, parecem ser as línguas com maior 

número de falantes na comunidade e às quais são direcionadas políticas linguísticas locais 

para suas manutenções, realizadas com a frequência à missa, na realização das tarefas 

diárias como o trabalho na roça, dos ensinamentos das culinária, etc. Todavia, a primeira 

é a que recebe maior apoio de outras instituições, como a igreja, por exemplo, que 

contribui para a coesão da comunidade, para a preservação da língua e para a manutenção 

da identidade etnolinguistica e religiosa dos povos, bem como para a busca de novos 

praticantes e consequente ampliação de espaço e número de praticantes atingidos. O 

contrário, no entanto, acontece com a língua polonesa que passa a ter sua manutenção 

restrita às células familiares, o que faz com que esta língua tenha menor número de 

falantes se comparada à primeira.  

As análises evidenciam o português como língua mais usada na sala de aula língua 

estrangeira, tanto pelos alunos quanto pela professora, seja para a organizar a aula, 

levantar e sanar dúvidas, usada como ferramenta de ensino da língua estrangeira. Esta 

última apareceu, em maior frequência, ligadas às atividades metalinguísticas, sendo a 

língua a qual se atribui um aprendizado materializado pelo viés econômico.  

As práticas pedagógicas usadas para interagir com as turmas possibilitaram o 

surgimento das línguas de herança em sala de aula, caracterizando interações plurilíngues, 
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baseadas na multiplicidade de posicionamentos, crenças e atitudes voltadas à legitimação 

de saberes e manutenção de uma identidade etnolinguística, muitas vezes grupal 

constituídas de escalonamentos.  

No entanto, essas práticas de gerenciamento de línguas adotadas na maioria das 

aulas, também direcionaram os comportamentos linguísticos dos alunos e determinaram 

quais línguas seriam aceitas na interação, momentos em que se evidenciou uma gestão de 

línguas orientando usos monolíngues em língua espanhola.  

Em outros momentos, dentro dessa mesma pedagogia, flutuava-se para o português, 

quando uma palavra ou expressão, bem como regulação do comportamento da turma se 

fazia necessário. Em resposta erguia-se uma gestão de línguas por parte dos estudantes 

que solidarizavam-se com as posturas docente quando os usos linguísticos se faziam 

transparentes e de fácil compreensão e adotavam o espanhol em suas falas, mesmo que 

ligadas a gestos de confirmação e expressões afirmativas. Ora optavam pelo português 

por julgar seus conhecimentos ainda parciais na língua em aprendizagem ou porque se 

sentiam mais seguros e à vontade para efetivar réplicas às perguntas da professora. Tais 

ocorrências, caracterizaram as alternâncias multilíngues em sala.   

No entanto, essa gestão de línguas passa por reformulações e as práticas se alternam 

entre o espanhol e o português e suas variedades, caracterizando as alternâncias de tipo 

exolíngues. Tais acontecimentos decorrem de necessidades de ajustes na comunicação 

para uma compreensão geral das explicações quando os usos linguísticos em língua 

espanhola não se faziam transparentes e compreensíveis a todos, quando uma fala de 

aluno indicava incompreensão linguística ou de conteúdo.  

Ainda, tornou-se perceptível que nas salas de aulas, mesmo que o plurilinguismo 

enquanto prática social seja constante, em alguns momentos a diversidade linguística, do 

ponto de vista da variação, é encarada pelo viés monolíngue de ensino. Esta concepção é 

dirigida por crenças relacionadas aos discursos públicos sobre as línguas, tal como se viu 

nas análises das repostas dos alunos, mas também, durantes os estudos e exames dos 

registros das aulas, explicitamente marcadas nos fragmentos 1 e 20. Assim, parece haver 

um encobrimento à realidade local quando se trata de ensinar a língua estrangeira, em que 

cada língua deve ser abordada em blocos isolados.   

Essa gestão de línguas, na maioria das ocorrências, teve por base a adoção da língua 

como forma de mantê-la enquanto objeto de aprendizagem, ações que respondem a uma 

Política Linguística de Estado, silenciadora. Tal concepção resulta em uma gestão de 

línguas que não responde à realidade linguística do entorno escolar, logo, a escola age 
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estigmatizando as línguas locais por não entender as representações dessas línguas para 

seus falantes.  

Os registros também forneceram um panorama das transformações que atingem as 

línguas naturais, evidenciados por conta das relações interpessoais que perpassaram e 

ainda permeiam a comunidade, culminando em influências e empréstimos entre as línguas 

bem como da criação de neologismos entre os falantes, fenômenos advindos também da 

necessidade e objetivos dos falantes estabelecidos aos longo dos tempos bem como 

durante as interações momentâneas. Tais fenômenos favorecem a desconstrução do mito 

do falante ideal bem como da língua enquanto um sistema autônomo e estanque.  

Essas relações humanas mostraram, também, que os grupos passam a ser compostos 

pela solidariedade linguística que define quem pertence e quem não pertence ao círculo. 

Por outro lado, evidenciaram-se marcas de relações de poder que se estabelecem dentro 

das comunidades daqueles que poderiam ser considerados semelhantes pela língua e 

cultura que compartilham, baseadas nos saberes linguísticos de cada falante, 

transformando a concepção que temos de comunidade homogênea e lealdade de grupo.  

O surgimento das línguas do entorno durante as aulas bem como os dados obtidos 

via aplicação de questionários nos forneceram o conhecimento das políticas linguísticas 

erguidas localmente pelos próprios falantes que mesmo após tantos anos ainda preservam 

alguns costumes que, por sua vez, preservam as línguas.  

Essas políticas de manutenção linguística vêm em sentido contrário àquelas 

fomentadas pelo Estado em favor de línguas hegemônicas como é o caso da última 

política monolíngue lançada em favor do inglês como língua a ser ensinada nas escolas 

de todo o Brasil. A preservação das línguas locais acontece se efetivam por ações 

pensadas e aplicadas localmente, nas pequenas frestas encontradas no sistema.  

Na comunidade, as línguas têm um valor econômico e humanitário, mantendo 

ensinamentos e conhecimentos voltados à realidade de vida local, à agricultura, ao campo, 

aos valores, às crenças, tradições e memórias de povos que, mesmo após tantos anos de 

uma tentativa de silenciamento linguístico e identitário, conseguiu mantê-las sob o véu 

da segregação imposta pelo Estado.    

Com base em nossas discussões e descobertas, entendemos a necessidade de 

fomento a novas pesquisas em dados contextos para descortinar a realidade linguística 

brasileira como a da pesquisa, a fim de proporcionar maior visibilidade aos grupos e 

línguas locais, e, consequentemente, às suas culturas que circulam nas salas de aulas de 

modo camuflado.  
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Desta forma, que se pensem ações voltadas à formação de professores prontos a 

unir seus conhecimentos à prática no desenvolvimento de práticas plurilíngues, ou 

interculturais, para atuar em contextos de diversidade linguística e cultural, promovendo 

não só as línguas e culturas, mas também, uma pedagogia descolonizadora que promova 

rupturas nas ideias homogeneizantes, e assim promova lutas contra toda e qualquer forma 

de discriminação e perpetuação da desigualdade tal como propõem Rocha e Maciel 

(2015). Uma pedagogia mais humanizada que promoverá a coesão social e participação 

democrática de todos nas salas de aula e sociedade.  

Nesse sentido, entra em jogo a imprescindibilidade da formação docente embasada 

por uma educação linguística que abrangeria:  

 

[...] o conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência 

de um indivíduo, lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o 

conhecimento de/sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo 

mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. Desses saberes, 

evidentemente, também fazem parte as crenças, superstições, 

representações, mitos e preconceitos que circulam na sociedade em 

torno da língua/linguagem e que compõem o que se poderia chamar de 

imaginário linguístico ou, sob outra ótica, de ideologia linguística. 

Inclui-se também na educação linguística o aprendizado das normas de 

comportamento linguístico que regem a vida dos diversos grupos 

sociais, cada vez mais amplos e variados, em que o indivíduo vai ser 

chamado a se inserir (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 63). 

 

Segundo os autores, dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que a educação 

linguística de um indivíduo inicia-se em âmbito familiar quando, em suas interações com 

a família e a comunidade, adquire sua (s) língua (s) materna (s) e, junto com ela (s), 

progressivamente, toda uma cultura de linguagem característica de seu meio social. Para 

Seguindo por essa perspectiva, Bagno e Rangel, em muitas sociedades, como a brasileira, 

a educação linguística pode ser objeto de uma formalização, de uma sistematização, de 

uma institucionalização, enfim, promovida pelas instâncias de poder que constituem o 

aparato estatal, da qual a escola faz parte.  

Logo, a formação de professores seguida pela perspectiva da educação linguística, 

tal como pontua Oss (2013), promove nos alunos o conhecimento do outro e de si mesmos 

através do conhecimento das diferenças e das semelhanças advindas de uma educação 

linguística que valorize e respeite a diversidade a partir da sala de aula e da própria 

realidade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Pais ou responsáveis 

 

Prezado(a) Pai, Mãe, ou Responsável, 

 

O seu filho(a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “Um estudo 

acerca do ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira em um contexto escolar 

multicultural e multilinguístico na região Centro-Sul do Paraná, Brasil”, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski, sob a orientação da Professora Doutora 

Cibele Krause-Lemke, do Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

UNICENTRO. O estudo tem por objetivo, descrever, analisar, entender e desenvolver 

conhecimento sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, neste caso, o 

espanhol, em um contexto de diversidade cultural e linguística, estabelecendo-se como foco a sala 

de aula de língua espanhola, do Colégio Estadual Goncalves Junior, C E C-Ef M. O procedimento 

adotado consiste na observação e gravação em áudio de aulas de língua espanhola, bem como na 

realização de entrevistas e aplicação de questionários visando analisar, através de registros 

etnográficos, como se efetiva este processo e, assim, contribuir para uma melhor formação de 

futuros professores a atuar em contextos como este.  

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 3.002.944 

 

Data da relatoria:___/____/201___ 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Como se trata de pesquisa qualitativa, de viés etnográfico, 

a participação dos alunos restringe-se às atividades previstas na disciplina, aplicadas em aulas 

ministradas pelo professor (a) regente, sem qualquer intermediação do pesquisador. As aulas serão 

gravadas em áudio para que, posteriormente, seja possível analisá-las, enfatizando que o foco das 

gravações é o processo interacional que envolve o ensino e aprendizagem do espanhol como 

Língua Estrangeira. As gravações visam tornar possível entender a prática pedagógica do 

professor de língua espanhola em contexto multilíngue e, por sua vez, analisar de que maneira os 

alunos aprendem essa nova língua; quais as línguas usadas durante o processo interacional e qual 

é o papel destinado a cada uma das línguas. Objetiva-se gravar as aulas com gravador, em áudio. 

Lembramos que para preservar as identidades dos alunos, não serão divulgados os nomes, 

endereços ou qualquer outra informação que possibilite o reconhecimento dos participantes. 

Lembramos, ainda, que a participação é voluntária e o seu filho tem a liberdade de não querer 

participar, podendo desistir, em qualquer momento, sem nenhum prejuízo a ele. 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: As gravações das aulas e das entrevistas em áudio e aplicação 

de questionários não apresentam riscos aos participantes do projeto. Caso o seu filho(a) sinta-se 
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incomodado(a) em participar da pesquisa será enfatizado que, em qualquer momento, ele(a) pode 

desistir de participar, sem lhe causar qualquer problema escolar. Caso o (a) senhor(a) julgue 

necessário, poderá entrar em contato com a pesquisadora Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski, a 

fim de marcar um horário para conversa. Caso seu filho (a) precisar de algum tratamento, 

orientação, encaminhamento etc., por se sentir prejudicado (a) por causa da pesquisa, ou sofrer 

algum dano decorrente da mesma, a pesquisadora se responsabiliza por prestar assistência 

integral, imediata e gratuita. 

   
3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com esta pesquisa se dão no sentido de permitir uma 

aproximação entre universidade e escola. O estudo objetiva compreender mais profundamente o 

ambiente da sala de aula de um contexto cultural e linguisticamente complexo e como se efetiva 

o ensino e a aprendizagem de espanhol como língua estrangeira no referido local, e desta forma, 

analisar e entender como se dão as interações entre professor (a) e os alunos. A pesquisa objetiva 

o desvelamento da composição étnica e linguística do contexto em estudo contribuindo, desta 

forma, para uma melhor formação de professores para atuar nesses locais que invocam novas 

práticas e didáticas escolares que levem em conta tais realidades. Tais ações podem ampliar o 

entendimento dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem acerca dos fenômenos que 

podem permear a sala de aula de língua estrangeira constituída por falantes de minorias 

linguísticas, possibilitando às línguas do entorno escolar sua visibilidade, com vistas a criação de 

políticas linguísticas de apoio, reconhecimento, legitimação e manutenção das línguas 

minoritárias, bem como da língua estrangeira presente no currículo escolar. A pesquisa será 

devolvida à comunidade em forma de apresentação dos dados em publicação de artigos 

científicos, bem como em apresentação de trabalhos em eventos e em forma de dissertação de 

mestrado. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o seu filho(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas por intermédio das observações e das gravações serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. A fim de preservar a identidade do seu filho (a) e da turma em que estuda, utilizaremos 

pseudônimos (nomes fictícios). As gravações ficarão em segredo e os nomes dos alunos não 

aparecerão em lugar nenhum, nem mesmo quando os resultados forem apresentados.  

 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável 

 

 

Nome da pesquisadora responsável: Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski 

(UNICENTRO, Campus de Irati) 

Endereço: PR 153, KM 07, Bairro Riozinho, Irati - PR 

Telefone para contato: (42) 9 99557795 

E-mail: herribeiro13@gmail.com 

Horário de atendimento: Segundas e quartas-feiras pela manhã, das 08h às 11h. 
 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o filho (a) do (a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.          

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo com a 

participação de seu filho deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.   

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

mailto:herribeiro13@gmail.com
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oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. E, por estar de acordo, assina o 

presente termo. 

 

 

 

Irati, _______ de ________________ de _____. 

 

 

  

_______________________________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do (a)  Aluno (a) 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

(Professora de Espanhol do Ensino Médio) 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Um estudo acerca do 

ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira em um contexto escolar multicultural 

e multilinguístico na região Centro-Sul do Paraná, Brasil”, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski, sob a orientação da Professora Doutora Cibele Krause-

Lemke, do Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. O 

estudo tem por objetivo descrever, analisar, entender e desenvolver conhecimento sobre o 

processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, neste caso, o espanhol, em contexto de 

diversidade cultural e linguística. O procedimento adotado consiste na observação e gravação em 

áudio de aulas de língua espanhola, bem como na realização de entrevistas e aplicação de 

questionários visando a analisar, através de registros etnográficos, como se efetiva este processo 

e, assim, contribuir para uma melhor formação de futuros professores a atuar em contextos como 

este.  

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 3.002.944 

 

Data da relatoria:___/____/201___ 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao concordar com este termo, você (professora) se 

disponibilizará a participar da pesquisa de maneira a permitir a gravação em áudio de suas aulas, 

de acordo com as atividades previstas na disciplina, aplicadas e ministradas por você, professora 

regente, e participar de entrevista com vistas ao levantamento dados em relação ao entendimento 

das práticas por você empregadas para ensinar a Língua Espanhola como Língua Estrangeira para 

alunos que podem ser falantes de outra(s) língua(s) bem como de que maneira estes alunos 

aprendem essa nova língua, quais as línguas usadas durante este processo e qual é o papel 

destinado a cada uma delas. Nesse sentido, também participará da pesquisa ao propiciar 

momentos de suas aulas para a aplicação de questionários aos alunos e conceder espaços para a 

realização de entrevistas com os discentes em que se busca uma investigação acerca das línguas 

por eles utilizadas nas células familiares, no entorno escolar e em sala de aula. As aulas e a 

entrevista realizada com você serão gravadas em áudio para que posteriormente seja possível 

transcrever este material e realizar as análises. Lembramos que para preservar as identidades dos 

alunos e sua identidade, não serão divulgados os nomes, endereços ou qualquer outra informação 

que possibilite o reconhecimento dos participantes.  Lembramos, ainda, que a sua participação é 

voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, 

sem nenhum prejuízo para você. 
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2. RISCOS E DESCONFORTOS: As gravações das aulas em áudio e aplicação de questionários 

não apresentam riscos aos participantes do projeto. Caso você, professora sinta-se incomodada 

com o trabalho proposto, será enfatizado que, em qualquer momento da pesquisa, pode desistir 

de participar, sem lhe causar qualquer problema profissional. Caso você julgue necessário, poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski, a fim de marcar um 

horário para conversa e para que seja modificado o procedimento adotado. Se você precisar de 

algum tratamento, orientação, encaminhamento etc., por se sentir prejudicada por causa da 

pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, a pesquisadora se responsabiliza por prestar 

assistência integral, imediata e gratuita. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com esta pesquisa se dão no sentido de permitir uma 

aproximação entre universidade e escola. O estudo objetiva compreender mais profundamente o 

ambiente da sala de aula de um contexto cultural e linguisticamente complexo e como se efetiva 

o ensino e a aprendizagem de espanhol como língua estrangeira no referido local, e desta forma, 

analisar e entender como se dão as interações entre professor (a) e os alunos. A pesquisa objetiva 

o desvelamento da composição étnica e linguística do contexto em estudo contribuindo, desta 

forma, para uma melhor formação de professores para atuar nesses locais que invocam novas 

práticas e didáticas escolares que levem em conta tais realidades. Tais ações podem ampliar o 

entendimento dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem acerca dos fenômenos que 

podem permear a sala de aula de língua estrangeira constituída por falantes de minorias 

linguísticas, possibilitando às línguas do entorno escolar sua visibilidade, com vistas a criação de 

políticas linguísticas de apoio, reconhecimento, legitimação e manutenção das línguas 

minoritárias, bem como da língua estrangeira presente no currículo escolar. A pesquisa será 

devolvida à comunidade em forma de apresentação dos dados em publicação de artigos 

científicos, bem como em apresentação de trabalhos em eventos e em forma de dissertação de 

mestrado. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que você, professora, nos fornecer ou que 

sejam obtidas por intermédio das observações e das gravações serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. A fim de preservar a sua identidade e da turma em que leciona, utilizaremos 

pseudônimos (nomes fictícios). As gravações ficarão em segredo e os nomes dos participantes 

não aparecerão em lugar nenhum, nem mesmo quando os resultados forem apresentados.    

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora responsável.    

 

 

Nome da pesquisadora responsável: Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski 

(UNICENTRO, Campus de Irati)  

Endereço: PR 153, KM 07, Bairro Riozinho, Irati - PR 

Telefone para contato: (42) 9 99557795 

E-mail: herribeiro13@gmail.com  

Horário de atendimento: Segundas e quartas-feiras pela manhã, das 08h às 11h. 
 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso você aceite participar da pesquisa, não receberá 

nenhuma compensação financeira.          

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se a Sra. estiver de acordo com a sua participação 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você.   

 

 

 

mailto:herribeiro13@gmail.com
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  E, por estar de acordo, assina o 

presente termo. 

 

 

 

 

Irati, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura da Professora 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

185 
 

ANEXO 3 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

Termo de assentimento para criança e adolescente (maiores de 6 anos e menores de 18 

anos) 
  

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa Um estudo acerca do 

ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira em um contexto escolar multicultural 

e multilinguístico na região Centro-Sul do Paraná, Brasil, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski, sob a orientação da Professora Doutora Cibele Krause-

Lemke, do Mestrado em Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. O 

estudo tem por objetivo, descrever, analisar, entender e desenvolver conhecimento sobre o 

processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, neste caso, o espanhol, em um contexto 

de diversidade cultural e linguística, estabelecendo-se como foco a sala de aula de língua 

espanhola. A pesquisa será realizada no Colégio Estadual Gonçalves Junior, com os alunos do 

primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio. O procedimento adotado consiste na 

observação e gravação em áudio de aulas de língua espanhola, bem como na realização de 

entrevistas e aplicação de questionários visando a analisar, através de registros etnográficos, como 

se efetiva este processo e, assim, contribuir para uma melhor formação de futuros professores a 

atuar em contextos como este. Após, os dados coletados em virtude da gravação das aulas e das 

entrevistas serão transcritos. Porém, qualquer informação que possa vir a identificar o participante 

será mantida em sigilo. É válido expor que tal atividade não representa riscos para os participantes 

e serão realizadas conforme sua disponibilidade. Os jovens que participarão desta pesquisa têm 

entre 14 e 18 anos de idade.  

Desse modo, nomes, endereços, e outras indicações pessoais não serão divulgados em 

hipótese alguma. Os participantes dessa pesquisa não serão submetidos a nenhum risco. Se 

eventualmente esta pesquisa causar qualquer tipo de dano ao participante, o pesquisador 

compromete-se a reparar este dano, ou prover meios para a reparação. Se você precisar de algum 

tratamento, orientação, encaminhamento etc., por se sentir prejudicado (a) por causa da pesquisa, 

ou sofrer algum dano decorrente da mesma, a pesquisadora se responsabiliza por prestar 

assistência integral, imediata e gratuita. A qualquer momento, o participante poderá solicitar 

esclarecimentos sobre a pesquisa que está sendo realizada e, sem qualquer tipo de cobrança, 

poderá desistir da participação. O participante é um voluntário da pesquisa, não recebendo por 

ela qualquer tipo de pagamento. Caso aconteça algo errado, você pode procurar a pesquisadora 

Hermínia Aparecida Ribeiro Blanski pelo telefone (42) 9 99557795.  
Como aspectos positivos, citamos que a pesquisa visa o desvelamento da composição 

étnica e linguística do contexto em estudo contribuindo desta forma para uma melhor formação 

de professores para atuar nesses locais que invocam novas práticas e didáticas escolares que levem 

em conta tais realidades. Tais ações podem ampliar o entendimento dos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem acerca dos fenômenos que podem permear a sala de aula de língua 

estrangeira, constituída por falantes de minorias linguísticas, possibilitando às línguas do entorno 

escolar sua visibilidade, com vistas a criação de políticas linguísticas de apoio, reconhecimento, 

legitimação e manutenção das línguas minoritárias, bem como da língua estrangeira presente no 

currículo escolar. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar os nomes dos 

participantes. Quando terminarmos a pesquisa os dados serão publicados em periódicos, eventos, 

artigos científicos e dissertação de mestrado.  

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. O telefone consta acima neste texto.  

====================================================================

======== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
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Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa Um estudo acerca 

do ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira em um contexto escolar 

multicultural e multilinguístico na região Centro-Sul do Paraná, Brasil.  

 Entendi os aspectos positivos e negativos que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que isso não causará prejuízo ou constrangimento.  

  Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

  Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

 

Irati, ____de _________de __________. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do menor  
  _________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora  
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ANEXO 4 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS ACERCA DA COMPOSIÇÃO 

ETNICA E LINGUÍSTICA E USO DA(s) LÍNGUA (s) DE IMIGRAÇÃO ENTRE 

OS (as) ALUNOS (as) DO COLÉGIO ESTADUAL GONÇALVES JUNIOR  

 

Aluno (a): ______________________________série/turma:____ data:__________ 

 

Nas perguntas abaixo, assinale com X a sua resposta 

1- Você é descendente de:  

( ) Ucranianos ( ) Poloneses ( ) Alemães ( ) italianos ( ) Ciganos ( ) Outros ___________ 

 

2- Qual (quais) das línguas abaixo você sabe falar? 

( ) Ucraniano ( ) Polonês ( ) Italiano ( ) Alemão ( ) Português ( ) Espanhol ( ) Cigano ( ) 

Outros __________ 

 

3- Onde você mais usa essa (s) língua que você assinalou acima?  

( ) Em casa e na escola   ( ) Somente em casa  ( )Com amigos  ( )Às vezes em casa   ( ) 

Às vezes na escola, no recreio, corredores, em sala de aula 

 

4- Em que momentos você usa a língua que marcou na questão 2 e 3? 

( ) Para trocar ideias com amigos ( ) Falar mal dos outros e xingar ( ) Colar na prova ( ) 

contar piada ( ) tirar dúvida  

 

5- Qual língua você aprendeu a falar primeiro? 
( ) Ucraniano ( ) Polonês ( ) Italiano ( ) Alemão ( ) Português ( ) Espanhol ( ) Cigano ( ) 

Outros __________ 

 

6- Com quem você aprendeu a falar essa língua? 

( ) Em casa com os pais              ( ) Na escola                     ( ) Com os amigos 

 

7- Em sua casa é comum escutar a língua:  

( ) Ucraniano       ( ) Polonês       ( ) Italiano      ( ) Alemão    ( ) Português     ( ) Espanhol                                   

( ) Variedade Romani (“língua cigana”)                ( ) Outros __________ 

 

8- Quem fala a língua que você marcou acima em casa ou em sua família? 

( ) Seus avós  ( ) Pais  ( ) Irmãos ( ) Você  ( ) Outros 

  

9- Qual língua abaixo você usa para conversar com amigos? 

( )Ucraniano    ( ) Português    ( )Polonês        ( ) Espanhol        ( ) Italiano      ( ) Alemão     

( ) Variedade Romani (“língua cigana”)                    ( ) Outra _______ 

 

10- Em sua comunidade é comum ouvir as pessoas se comunicando em:  

( ) Ucraniano       ( ) Polonês        ( ) Italiano       ( ) Alemão    ( ) Variedade Romani 

(“língua cigana”)       ( ) português             ( ) Outros___________     

 

11-  Qual língua você mais gosta de falar? Por quê? 

 

12- Dessas línguas qual você considera a mais importante de se aprender: 
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( ) Ucraniano     ( ) Português      ( ) Espanhol     ( ) Inglês     ( ) polonês   ( ) italiano 

( ) Alemão ( )Variedade Romani (“língua cigana”) 

 

13- E por qual motivo é mais importante aprender esta língua que você 

marcou? 

 

14- O que você acha de aprender o espanhol, difícil, fácil, importante? Por quê?  

 

15- Você considera importante falar outras línguas? Justifique.  


