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0. Intro dução 

Na A mérica Latina, devido à intensa relação entre brasileiros e hispano-
americanos, sobretudo depois da cri ação  do Mercosul, surgiu uma espécie d e pidgin 
deno minada “ portunhol”. Para evitar seu uso, tornou-se fundamental encontrar os 
principais pontos de estrangulamento para os aprendi zes de esp anhol no Brasil e de 
português nos países hispano-ameri canos. Sendo os dois idiomas em qu estão do mes mo 
tronco lingüístico, é notória a necessidade d e desenvolvi mento de estudos nessa área, já 
que o mercado brasileiro conta com pou cos materiais dirigidos a aprendizes de espanhol 
luso-falantes . Assi m, o con ceito de “ interlíngua” (Selinker, 1972), ainda que passível de 
questionamentos hoje em dia, tem suas di mensões au mentadas quando se trata do 
contato entre fal antes dess es dois idiomas, já que, para os brasileiros, o espanhol não é 
simpl es mente uma língua estrang eira, mas uma língua “especial mente estrangeira”, 
devido à proxi mid ade. O risco de fossilização de erros e de “criação de formas híbridas” 
é algo  rel evante que dev e ser lev ado em consideração  por professores e aprendizes.  
 A linguagem é o meio pelo qual uma vasta g ama de relaçõ es se exp ressa e seu 
papel é indiscutível na pro moção d as rel ações  co merciais e políticas e no 
desenvolvimento de recu rsos humanos , segundo consta nos Parâmetros Curricul ares 
Nacionais (PCN). São  os PCN que nos ajudam a entender e contextualizar a busca 
cres cente nos últimos anos pelo ensino da língua espanhola no Brasil, já que, co m 
relação aos critérios para definir que língua(s) estrangeira(s) dev e(m) ser ensinada(s), 
deve-s e considerar o v alor edu cacional e cultural das línguas , além d as necessidades 
lingüísticas da sociedade e suas prioridades econô mi cas, d e acordo com a geopolítica de 
u m determin ado mo mento histórico. Como resultado, o ensino do espanhol v em 
conquistando um significativo espaço em nosso país. Prova disso é a verdad eira 
irrupção d e cu rsos de língua espanhola qu e co meçaram a ser oferecidos no p aís nos 
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últimos anos. Muitas es colas especializadas em outras línguas (em inglês, 
principal mente) p assaram a mont ar programas de ensino e a contratar pessoas que 
soubessem castelhano, sem se p reocup ar co m su a fo rmação lingüística, o que tamb ém 
tem sido u m fator neg ativo no ensino d e língua espanhola e qu e precisa ser repensado 
pelas instituições e pelos docentes . É ness e contexto que começou a o ferecer-se a 
habilitação "Espanhol " nos cursos de L etras e de onde su rge minha preocup ação para a 
realização dest e trabalho. 
 
1. Fundamentação Teórica 
1.1. A A bordagem Instrumental e a Análise de Necessidades 
 

A Abordagem Instru ment al (AI) é u ma abordagem de ensino de línguas 
destinada a u m público especí fico , que possui objetivos e necessidades especí ficas 
(aqui, co m rel ação à língua espanhola), sendo estes objetivos e necessidades definidos e 
atingidos pela situação -alvo em qu e se utilizará a língua. Segundo Robinson (1980), 
Espanhol Instrumental (EI) é u m tipo de curso que possui u m propósito específico e que 
visa ao d esempenho, b em sucedido , tanto d e papéis profissionais quanto educacionais.  
Basei a-se nu ma análise rigoros a de necessidades dos alunos, o que faz com que o curso 
tenha de ser feito "sob  medida".  
 De acordo co m Hutchinson & Water (1987), AI repres enta uma abordag em de 
ensino de línguas  na qual todas as decisões referentes ao cont eúdo e ao  método de 
aprendizagem são baseadas no  motivo do aluno para aprender a língua. Para estes dois 
autores, a característica mais i mportante d e u m d esenho de curso co m A I é a análise de 
necessidad es. Segundo eles, há dois tipos de necessidades: target needs (necessidades 
da situação-alvo) e learning needs (necessidades de aprendizagem). A primeira 
preocup a-se co m o  uso da língua, ao p asso que a segunda nos indica como as pessoas 
aprendem a fazer o qu e el as têm d e fazer co m o idio ma. As n ecessidades d a situação-
alvo classi ficam-s e em necessities (n ecessidad es), lacks (lacun as) e wants (desejos). As 
"necessidades " co mpreendem o tipo de necessidade determinada pela situação-alvo ou o 
que o aluno dev e saber para atuar nela de forma efetiva. Por "lacunas " entende-se a 
diferença entre a profi ciên cia-alvo e a profi ciência que o aluno já possui da língua; em 
outras palavras, é a di feren ça entre "o qu e o aluno já sab e" e "o qu e precisa sab er". Por 
"desejos " podemos entender o que o aluno quer para aprender a língua e atingir seus 
objetivos.  

  
1.2. As Estra tégias de Leitura  e as Teorias  de A prendi zagem  
 
 Para orientar meus alunos no processo de tomad a de cons ciênci a das 
estratégias  que podem utilizar-se p ara u m bom desempenho na leitura d e textos em 
língua estrang eira, baseei-me nas técni cas d e leitura propostas por Françoise Grellet 
(1981). A autora afirma qu e skimming e scanning são recu rsos que auxiliam uma leitura 
rápida e eficiente. O pri meiro consiste em d ar uma olhad a rápida p elo texto para extrair  
sua idéia principal e, o segundo, em t entar localizar informações esp ecíficas no texto. 
Grellet também chama a at enção para o fator da motivação , afi rmando que ele é de 
grande i mportân cia n a leitura e que pode d esen cadear-se co m mais liberdad e e 
participação dos alunos na escolha dos tópicos  que eles  querem ou  necessitam ler.    
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 Com rel ação às estratégi as de aprendizag em, busqu ei resp aldo teórico em 
alguns autores  co mo Reb ecca Oxford (1990). Segundo esta auto ra, as estrat égias de 
aprendizagem são passos que os alunos tomam para apri morar suas próprias fo rmas de 
aprender e consistem em op erações  utilizadas pelos aprendizes para ajudá-los quanto à 
aquisição, armazenamento, recup eração e uso de informaçõ es. No caso da 
aprendizagem d e idiomas, tais estratégias são essenci ais para desenvolver a 
comp etência comunicativa. Esta autora afirma ainda que as estratégi as de aprendi zag em 
são imprescindíveis , pois os aprendizes não podem ter o pro fessor sempre por perto para 
guiá-los quando estiverem fora da sala de aula. 
 Para abordar o con ceito de ap rendizagem e d esenvolvi mento, há que 
considerar-se a noção  de "Zona de Des envolvi mento  Proxi mal" (ZPD) de Vygotsky 
(1984), que mostra que a aprendizagem d eve anteceder o d esenvolvi mento. Pode-se 
dizer que a ZPD se constrói na experi ência, no con flito consigo mes mo e co m o outro, e 
que o uso de estratégias pode facilitar o processo de aprendizagem e propici ar u m 
desenvolvimento efetivo, proporcionando ao indivíduo o desenvolvimento de suas 
funções psicológicas superiores. Faz-se importante tamb ém a pesquisa de K ramsch 
(2000), na qu al a autora afirma qu e a aprendizagem de u ma segunda língua não está 
somente no conh ecimento das formas lingüísticas do novo idio ma, mas há necessidade 
de se ap render a construir, trocar e interpretar signos cri ados por outros indivíduos.   

 U m fator muito i mport ante que dev e estar pres ente em qualquer curso , mas 
sobretudo nu m curso que t em como bas e a Abo rdagem Instrumental, é a qu estão da 
"motivação". Para Willians & Burden (1997), a motivação pode ser construída co mo u m 
estágio de conheci mento cognitivo e emocional, que leva a uma decisão consciente p ara 
agir, que causa o surgi mento de um período de es forço físico e/ou intelectu al sustentado 
a fi m d e al can çar-se um objetivo (ou objetivos) previamente estabelecido . Eles 
acrescent am que a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. No caso dos 
respondentes do questionário aqui descrito, a motivação dos p articipantes é extrínseca, 
pois a utilização d a língua estrangeira é motivad a pelo fato de qu e o castelhano é a 
principal língua utilizada nas situações d e estudo, ou seja, os interesses dos  aprendizes 
estão diretamente relacion ados ao seu desempenho acad êmi co e futuro profissional. 
Ademais, tais autores chamam a atenção para o fator de valorização que o indivíduo 
associa à atividade, ou seja, quanto maio r for o v alor que os indivíduos derem à 
realização ou envolvi mento n a atividade, mais motivados el es estarão: tanto p ara se 
engajarem nela inicial mente qu anto para manterem seus es forços para obterem sucesso 
na atividade. Se as  pessoas associarem um alto valor ao resultado da atividade, elas 
serão mais motivadas a realizá-la. E m outras palavras, será i mprescindível considerar, 
em u ma situação d e sal a de aula co m os  alunos que responderam ao questionário, que 
muitos podem não t er u ma motivação positiva para cursar determinad a disciplina, 
podem fazê-lo apenas por "obrigação"; é i mportante que os alunos também tenham a 
consciênci a de que o curso é i mportant e para eles , pois propiciará seu desenvolvi mento 
lingüístico em espanhol (e, cert amente, acadêmico-p ro fissional) . A conscientização não 
é só a pri meira unidade de u m cu rso instrumental: ela o permeia.   

 Hol mes (1981) afirma que em u m cu rso de Esp anhol Instrumental deve hav er 
u ma divisão de especialidades n a qu al o aluno é o especialista em sua área de atuação 
(pro fissional ou acadêmica) e o pro fessor u m especialista em espanhol e em p rocessos 
de aprendizag em. Portanto, deve hav er u ma interação entre professor e aluno e, 
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conseqüentemente, u ma cooperação entre ambos, o qu e me l eva a sugerir u ma 
comp aração d esta afi rmação de Hol mes com o par mais co mpetent e ou mais 
desenvolvido de Vygotsky (1984) pois, em determinados momentos, u m dos dois 
assu me o papel  de par mais desenvolvido ou  mais competente. 

 
 
3. Meto dologia 

 
 Os instrumentos de coleta de dados que se utilizarão nest e trabalho 
investigativo serão um questionário , intitulado " Qual a relevância de aprend er espanhol 
e que motivos o levaram a decidir aprender esse idio ma? " e u ma breve entrevista feita 
posteriormente.  

As perguntas feitas no questionário aplicado aos alunos do Curso de Letras de 
u ma universidade priv ada na Zona Sul d e São Paulo -SP procuraram extrair o máxi mo 
possível de info rmaçõ es a respeito das situações-alvo d e utilização do idio ma 
castelhano , do uso conveniente da habilidade de leitura, d as expectativas que os 
estudantes têm qu anto à disciplina etc. O qu estionário e a entrevista foram aplicados a 
u m grupo de do ze alunos; porém, as prin cipais consideraçõ es feitas neste trabalho 
referir-s e-ão a dois alunos, que aqui serão designados por A e B. Esta escolha se deve ao 
fato de que, do ponto de vista institucional/acad êmi co, o p ri meiro é o que apres enta o 
desempenho mais satis fatório do grupo e, o segundo , o menos satis fatório. Além disso, 
de acordo co m minh as observações em sal a de aul a e co m os dados obtidos pelo 
questionário e pela entrevista, A e B tiveram motivos muito diferentes para a escolha do 
idioma espanhol em sua formação. Assi m, pareceu-me interessante ver em que medida 
seus interess es e envolvimento  na atividade proposta convergem ou  divergem.  

Os dados conseguidos co m o questionário levaram-me à aplicação de u ma 
atividade de leitura intitulada "Conociendo lo que ya se cono ce".  Esta atividade 
consistiu em u m trabalho com elementos co esivos (tais co mo conjunções , preposições 
etc.) utilizados na leitura. Após ter conversado co m o pro fessor de "História da Cultura 
Ocidental ", p rocurei buscar algo que falasse sobre algu ma personagem histórica da qu al 
os alunos já tivessem conheci mento e es colhi um texto sobre "Cristóbal Colón". Assi m, 
considerando os pressupostos da Abord agem Instru mental - já que, aqui, os alunos 
precisam do idio ma para ler textos acadêmicos , ou seja, há u m fi m especí fico - e de 
algu mas estratégias d e leitura - como skimming e scanning -,  levei a cabo a atividade a 
fi m d e v er se u m t exto sobre algo ou  alguém conhecido facilitaria a leitura.       

 
4. Discussão dos R esultados 
 
 A escolha da atividade de leitura do texto sob re Cristóbal Colón se deveu aos 
dados obtidos co m a aplicação do questionário. A inten ção era, pri meiramente, 
descobrir qu ais motivos haviam trazido os alunos às aul as de espanhol e qual era a 
relevância, para eles, de ap render esse idio ma estrangei ro. Pôde-se const atar que é de 
i mportân cia para ambos aprend er espanhol, apes ar de A tê-lo escolhido para não estudar 
inglês e querer trab alhar co m a língua portuguesa. Porém, ele considera i mportant e ter  
u ma língua estrangei ra em sua formação . Já para B, é de suma import ância o estudo do 
espanhol pois, além d e gostar, pret ende ser pro fessora do idio ma. Assi m sendo , e 
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considerando  que, seja qu al fo r o motivo, ambos t êm de estudar espanhol e obter bons 
resultados na disciplina Prática de L eitura em Esp anhol II, co mecei a pensar em formas 
de tornar as aul as mais proveitosas, considerando o que os d ados do questionário 
apontaram sob re o conheci mento de mundo e a relevância qu e os textos têm para o 
grupo. 
 A aplicação d a atividade se deu em duas aulas s eguidas de cinqüenta minutos 
cada. Os alunos fizeram a leitura do texto , considerando os conceitos de skimming e 
scanning que lhes foram explicados ant es da atividade. Eles se dividiram em pequenos 
grupos, de dois ou três alunos, e co meçaram a deb ater sobre os pontos principais do 
texto, palavras que puderam d eduzir pelo contexto, palavras que não conh eciam, mas 
que não eram ess enciais p ara a sua co mpreensão et c. O  texto, argumentativo, estava 
repleto d e "operador es de coh esión textual " e tratava dos pontos positivos e neg ativos 
da descoberta e colonização do Continente Americano. Remet endo-nos à comp aração 
feita entre o conceito de divisão de especialidades de Hol mes (1981) e o par mais 
desenvolvido ou mais co mpetente de Vygotsky (1984), notemos que no caso da 
atividade com o texto sobre "Colón ", mes mo eu sabendo alguns fatos i mpo rtantes sobre 
sua vida e su a história, a maioria dos alunos tinha mais conh eci mento, pois o havia 
estudado recentemente e de maneira mais  ap ro fundad a. 
 Algo muito i mportante qu e me chamou a aten ção foi o fato de os alunos terem 
chegado à con clusão de que conseguiram extrair a idéia central do texto, mes mo sem 
saber todas as palavras e, ademais, também foram capazes de encontrar in formações 
especí fi cas quando  interpel ados. Ficou evidente que o conheci mento d e mundo, qu e se 
refere aqui a u ma personag em histórica que já havia sido estudada em textos 
acad êmi cos de outra disciplina, desempenhou u m papel muito importante na 
comp reens ão do texto, tanto para B, qu e tem bastante afinidade co m o idio ma, quanto 
para A, que não se sente tão familiarizado co m a língua. 

 O conceito de "experi mentação em conjunto ", p roposto por Liberalli (1996), 
permeou minha p rática na atividade proposta p ara a realização deste trabalho 
investigativo. Procurei o ferecer aos alunos novas formas de produzirem o que 
necessitam e esti mul ar-lhes  o des ejo de participar mais efetivamente no processo de 
ensino/aprendizagem e de tomar consciência sobre a rel evânci a do que têm d e ler na 
matéria qu e l eciono, Prática de L eitura em Esp anhol.  
 Neste estudo, creio que também se pôde tratar a questão de co mo o 
conheci mento de mundo in flu encia na l eitura de textos em língua estrangei ra; acredito 
que pudemos trab alhar co m o fator "cons cientização". Dent ro dos pressupostos da 
Abordagem Instru mental que, co mo já s e disse, é uma abo rdag em d e ensino de línguas 
que considera a ap rendizagem em u m âmbito especí fico, foi possível trabalhar 
i mportantes aspectos da leitura e houve u ma tomada de consciênci a de que u m texto não 
é lido "p alavra por palavra".  

 
5. Co ncl usão 

 
O exame dos dados obtidos co m este trab alho investigativo aponta para a 

i mportân cia do questionamento das açõ es habituais dos professores. O distanciamento 
de algumas práticas meramente instrucionais pode levar-nos a ter mais  cons ciência de 
nossas ações e a trans fo rmar nossos discursos. At ravés de um questionamento reflexivo 
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podemos , co mo professores , reconstruir nossas ações. Os alunos, por sua v ez, ao to mar 
parte em todo esse pro cesso, podem constituir-se em sujeitos mais aptos a repensar 
práticas e concepções, construindo formas mais refl exivas de conh eci mento e atuação, 
já que muitos s erão  pro fessores futuramente. 

Enfi m, as reflexõ es acerca dos instru mentos de pesquisa aqui discutidos 
tiveram em vista os p ressupostos da Abord agem Instrumental e seu  pap el foi o  de u m 
valioso instru mento para a obtenção dos dados  que propiciaram mud anças positivas 
para mi m e para o meu grupo de alunos. Espera-se que este trab alho possa servir de 
reflexão àqueles  que crêem qu e, em educação , s empre se pod em buscar novos e 
melhores caminhos.  

 
RESUMO: O  objetivo deste trabalho é r efletir acerca dos dados r evelados pelos 
instrumentos de coleta de dados ref erentes à(s) situação(ões)-al vo de uso  da língua 
espanhola por alunos do curso de Letras de uma universidade privada de São Paulo na 
disciplina de Prática d e Leitura. 
 
PALAVRAS-CHA VE: an álise de necessidades; ensino de línguas; Espanhol 
Instru mental; curso de Let ras. 
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