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A coerência de um hábito cultural somente 

pode ser analisada a partir do sistema a que 

pertence. 
(LARAIA, 2004).  
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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico foi desenvolvido com base no método qualitativo, com caráter 

etnográfico. Nele nos propusemos a analisar o processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira através dos elementos culturais no curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo, em uma instituição pública na cidade de Goiânia/GO. O objetivo geral foi constatar 

o aprendizado da língua estrangeira, tendo como foco as temáticas culturais. E em  particular, 

verificar “se” e “como” esses ensinamentos contribuíram para o aprendizado e para a 

formação de profissionais da área do turismo. Coletamos os dados no período de agosto de 

2009 a dezembro de 2009. A teoria foi apresentada evidenciando conceitos traçando paralelos 

no sentido de demonstrar a relação dos estudos termos culturais aliada ao processo de ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira. Após a análise dos dados verificamos que este trabalho é 

importante para o contexto específico de ensino de língua estrangeira se estamos pensando no 

ensino com uma abordagem cultural. 

 Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Língua Estrangeira. Cultura. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo monográfico fue desarrollado basado en el método cualitativo con carácter 

etnográfico. Este estudio se propone analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de lengua 

extranjera a través de los elementos culturales en la carrera Superior de Tecnología en Gestión 

de Turismo en una institución pública en la ciudad de Goiânia/Go. El objetivo general de 

constatar el aprendizaje de lengua extranjera teniendo como direcciones las temáticas 

culturales. Y en particular verificar ‘si’ y ‘como’ esos informaciones contribuyen para el 

aprendizaje y para la formación de profesionales de turismo. Colectamos los datos en el 

período de agosto de 2009 a diciembre de 2009. La teoría fue presentada evidenciándose los 

conceptos trazando paralelo en el sentido de demostrar la relación de los estudios de los 

términos culturales asociada al proceso de la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. 

Después del análisis de los datos verificamos que este trabajo se tornó aun más importante 

para el contexto específico de la enseñanza de lengua extranjera cuando pensamos en la 

enseñanza con un abordaje cultural.  

Palabras-clave: Enseñanza y Aprendizaje. Lengua Extranjera. Cultura. 
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TRABALHANDO EM UMA PERSPECTIVA CULTURAL 

 

Pensar (...) sobre cultura pode nos ajudar a pensar 

sobre nossa própria realidade social. 

(SANTOS, 2006) 

 

O processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira passou por diversas 

formulações significativas quanto às suas metodologias de ensino a fim de atender as 

demandas sociais, acadêmicas e principalmente profissionais. Alguns(as) professores(as) 

visam desenvolver sua prática com foco em ensinamentos que estejam voltados para a 

realidade do(a) aluno(a) e ou que estejam relacionados diretamente com seu cotidiano 

acadêmico e profissional. Hoje, vemos que o processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira é muito mais dinâmico e flexível. 

Nesse viés, notamos que tanto o(a) professor(a) quanto o(a) aluno(a) pode e deve 

participar ativamente do processo de conhecimento. Dessa maneira, cabe ao/à professor(a) 

dinamizar suas aulas e propiciar situações de aprendizagem da língua estrangeira de maneira 

que o(a) aluno(a) esteja diretamente envolvido(a). O(a) professor(a) na tentativa de aproximar 

o(a) aluno(a) da língua estrangeira através de estudos sobre cultura, por exemplo, pode 

ampliar e intensificar os conhecimentos  sobre a língua. 

Para Almeida Filho (1998), a língua estrangeira é um conceito complexo que o(a) 

professor(a) precisa contemplar, e sobre ele refletir, no exercício da profissão. Buscar e 

adequar-se às metodologias de ensino é inserir, contextualmente, temas e assuntos diversos 

como elementos culturais, aspectos ambientais e tecnologias recentes a fim de que o(a) 

aluno(a) aprenda efetivamente a língua estrangeira. 

Um dos atributos do(a) professor(a), hoje, é tornar a sala de aula um espaço de 

troca e ampliação de conhecimento, bem como, proporcionar uma aprendizagem mais 

instigante e de relevância, sobretudo atenda aos anseios do alunado. O ensino de língua 

estrangeira é sistemático, mas não engessado. Assim sendo ensinar língua através dos 
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elementos culturais, partindo do que a própria língua apresenta, pode ser uma maneira de 

favorecer a aprendizagem. 

No entanto, se estamos pensando em ensino de língua estrangeira hoje, quando 

não há limites para a veiculação de informações e fatos, é interessante repensar nossas 

práticas no intuito de não só atender aos interesses curriculares e institucionais, mas também 

atender às necessidades do(a) alunos(a). O que significa transpor o plano do discurso pronto e 

elaborado, e passar para outras formas de ensinar através de conteúdos que possam ser 

elementos motivadores no processo de aprendizagem. 

O fato é que através das análises e reflexões sobre formas de ensino, pesquisas, 

investigações e estudos específicos é que conseguimos produzir e desempenhar nosso trabalho 

de forma mais próxima da realidade e das necessidades do(a) alunos(a), isto é, tornar a prática 

de ensino realmente significativa. 

 

Justificativa 

Esta pesquisa foi impulsionada pelo interesse de investigar e analisar um contexto 

específico de sala de aula com uma proposta de ensino de língua estrangeira através dos 

elementos culturais. Este desejo foi ampliado e fortalecido após o estudo de alguns teóricos na 

disciplina Introdução aos Estudos Culturais1. 

Em 2009, tivemos a oportunidade de trabalhar com a disciplina Língua 

Espanhola, nível III, com um grupo de alunos do sétimo período do curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Turismo oferecido por uma instituição de ensino público.  

                                                 

1 Disciplina ministrada pelas professoras Dra. Lucielena M. de Lima (UFG) e Ma. Margarida R. Álvares (UFG), 
na Especialização em Linguística Aplicada: Ensino - Aprendizagem de Línguas Estrangeiras oferecida pelo 
CEPAE/UFG (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação), durante o ano de 2009. 
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Na ocasião observamos que os(as) alunos(as) daquele grupo apresentavam 

características adequadas e motivadoras à investigação que estávamos dispostas a realizar. 

Este grupo estava cursando o último período do curso, possuíam conhecimentos da língua em 

níveis I e II e haviam desenvolvido anteriormente atividades preliminares sobre culturas dos 

países hispano-americanos. 

Então, aliada ao interesse pelo estudo e diante da possibilidade que tivemos de 

trabalhar com um grupo que atendia as exigências mínimas por nós pontuadas, vimos uma 

oportunidade interessante para desenvolvermos uma pesquisa relevante para o cenário de 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira, em especial a língua espanhola.  

Estamos certos da contribuição desta pesquisa para os(as) professores(as) que 

ministram aulas de línguas estrangeiras em cursos que exigem orientações específicas como 

também para os(as) próprios(as) alunos(as) do curso de Turismo que porventura tenham o 

interesse em investigar sobre os elementos culturais. No contexto turístico, é plausível que 

o(a) profissional se depare com situações em que terá que enfrentar e ou lidar com a 

diversidade cultural. 

De todo modo, a importância da nossa pesquisa consiste no fato de que é preciso 

propor situações reais de ensino, no qual a língua seja ensinada em condições próximas à 

realidade do aluno.  

Diante das necessidades2 dos alunos do curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Turismo em ampliar seus conhecimentos de língua espanhola, verificamos que, um ensino 

com uma abordagem cultural, com enfoque nos costumes, comidas, artesanatos, danças, entre 

                                                 

2 No início do segundo semestre letivo de 2009, um questionário de ‘Análise de Necessidades Específicas’ 
(ANE) foi apresentado aos alunos do 7º período do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo com a 
finalidade de identificarmos quais temas; conteúdos gramaticais, funcionais e lexicais; e quais estratégias de 
aprendizagem eram mais relevantes para aquele contexto. Assim, poderíamos construir um panorama e um 
cronograma sobre ‘o que’ e ‘como’ poderíamos e/ou deveríamos revisar ou acrescentar ao ensinar a língua 
espanhola.  



 

 

 

15

 

outras peculiaridades, poderia se tornar um elemento motivador para todo o processo de 

aprendizagem.  

Diante destas observações, tendo em vista o perfil do curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Turismo e as necessidades profissionais destes(as) alunos(as), 

notamos que os aspectos culturais podem e devem ser trabalhados no intuito de facilitar o 

aprendizado da língua estrangeira. No entanto, ainda era preciso entender se essa perspectiva 

de ensino da língua espanhola favorecia a aprendizagem e se contribuía para a formação 

profissional. 

O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, oferecido pela instituição 

pública, tem como objetivo capacitar profissionais para o planejamento e a gestão de 

atividades turísticas. Com ênfase na valorização da cultura e nos costumes locais, este(a) 

profissional pode promover o crescimento sustentável do local ou da região onde se propõe a 

desenvolver seu trabalho de forma mais produtiva. 

O(a) profissional de turismo precisa apresentar uma postura dinâmica, criativa e, 

principalmente, precisa saber se adaptar a quaisquer novas situações advindas do local ou 

região, onde possa estar trabalhando. Isso significa que o(a) turismólogo(a) deverá demonstrar 

capacidade de identificar novos e possíveis potenciais ou referenciais turísticos considerando 

e respeitando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais de qualquer região. 

O objetivo do curso é capacitar o(a) profissional a trabalhar tanto nos setores 

privados quanto nos públicos. A duração do curso é de 3,5 anos o que corresponde a 7 

períodos. De acordo com a grade curricular, a língua espanhola é disponibilizada no 5°, 6° e 

7° períodos do curso, respectivamente Língua Espanhola I, II e III. 

Portanto, o campo de atuação do(a) profissional de turismo é muito vasto e exige 

do(a) turismólogo(a) uma percepção da diversidade cultural que existe tanto no Brasil como 

no mundo de uma forma em geral. É nessa perspectiva que se orienta o nosso interesse em 

alinharmos estes pontos no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 
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Objetivos e perguntas de pesquisa 

Ao considerarmos o perfil do curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo, as necessidades salientadas por estes(as) alunos(as) que, na ocasião, cursavam o 

último período e a importância de se ensinar elementos culturais, suscitaram em nós 

questionamentos que nos impulsionaram a verificar ‘se’ e ‘como’ os textos e as atividades 

correspondentes trabalhadas em sala de aula, bem como, os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos individualmente e em grupo, refletiam na aprendizagem da língua estrangeira. 

As perguntas que orientam este estudo são: 

• Os aspectos culturais contribuem para a aprendizagem da língua espanhola no 

curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo? Caso contribuam de que 

maneira? 

• Os conhecimentos e/ou ensinamentos a respeito da cultura de um determinado 

grupo social contribuem para a formação profissional do(a) aluno(a) do curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo? Em caso afirmativo, como? 

E os objetivos que nos propusemos a alcançar com intuito de dar um respaldo aos 

nossos questionamentos foram: 

• Verificar e analisar a importância dos aspectos culturais na aprendizagem da 

língua espanhola no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.  

• Verificar e analisar como os elementos culturais contribuem para a formação 

profissional do(a) aluno(a) do curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo. 
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Organização das ideias 

Este trabalho foi organizado em três capítulos distintos, cada um com suas 

peculiaridades e relevâncias. O nosso foco foi no estudo sobre o ensino da língua espanhola 

sob uma percepção cultural em um curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo de 

uma instituição pública, na cidade de Goiânia/GO no ano de 2009. 

As ideias foram organizadas da seguinte forma: inicialmente apresentamos o 

capítulo introdutório titulado Trabalhando em uma perspectiva cultural, em que 

ressaltamos a importância da nossa pesquisa para o cenário de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira através de elementos culturais. Na seqüência, apresentamos os objetivos 

que nos propomos a alcançar e as perguntas que nortearam nosso estudo e análise, isto é, o 

ensino da língua com uma abordagem cultural.   

No primeiro capítulo, (Re)Vendo, apresentando e identificando os conceitos 

abordamos conceitos pertinentes e relevantes ao nosso estudo, bem como os pressupostos 

teóricos que serviram de fundamentação para a discussão e análise dos dados. 

No capítulo da metodologia, (Re)Estruturando os dados, organizamos esta parte 

do trabalho de forma a proporcionar ao(à) leitor(a) uma visão geral de como se procedeu à 

coleta e seleção dos dados. Identificamos, com quem, onde e quando realizamos a nossa 

pesquisa.  

 O terceiro capítulo, (Re)Pensando e analisando os dados, buscamos 

sistematizar nossos estudos através da confrontação e triangulação dos dados coletados no 

intuito de responder as perguntas de pesquisa para alcançar os objetivos propostos na 

pesquisa. 

E finalmente, a parte das considerações finais na qual registramos as nossas 

percepções e constatações após as análises realizadas de acordo com os dados coletados. 
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(RE)VENDO, APRESENTANDO E IDENTIFICANDO CONCEITOS 

 

Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a 

qual devemos procurar conhecer para que façam 

sentido as suas práticas, costumes, concepções e 

as transformações pelas quais estas passam. 

(SANTOS, 2006) 

 

Neste primeiro capítulo, abordaremos conceitos que são pertinentes a nossa 

discussão e que corroborarão a análise dos dados. Assim sendo, iniciaremos nossa 

fundamentação revendo e apresentando os conceitos sobre: Língua e Linguagem, cultura e 

suas acepções. Na seqüência, identificaremos os conceitos e as distinções que há entre 

aquisição e aprendizagem dentro do processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira.  

E finalizaremos este capítulo falando sobre a concepção de competência 

comunicativa e suas respectivas subcompetências, sobre as habilidades linguísticas e o ensino 

de língua para fins específicos conforme propõem os linguistas e o Marco Comum Europeu 

de Referências para as línguas: aprendizagem, ensino e avaliação (MARCO, 2002)3. 

 

1.1 Relacionando: Língua, linguagem e cultura 

 Língua, de acordo com o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa é um conjunto 

de palavras e expressões, faladas ou escritas, usadas por um povo, por uma nação e ou ainda 

um conjunto de regras que são normatizadas e veiculadas através das gramáticas. 

                                                 

3 Em 2002, foi criado, por alguns linguistas europeus, um documento que orienta o processo de ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras posto em prática na Europa, conhecido como MARCO – Marco Comum 
Europeu de Referências para as línguas: aprendizagem, ensino e avaliação. Adotado como referência, também no 
Brasil, este documento em muito contribui e auxilia no processo de ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras. 
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 Figueiredo (2004, p.15) traz no bojo de seu texto os conceitos defendidos por 

Chomsky (1972) o qual afirma ser a “língua um conjunto (finito ou infinito) de sentenças (...), 

representando uma competência linguística do falante”, e por Bakhtin (1992) que faz 

referência à língua como sendo uma constituição de um processo de evolução ininterrupto e 

que se manifesta através da interação verbal e social dos locutores. 

 No campo da Lingüística, Saussurre (2000) diz que a língua deve ser vista como 

sendo um sistema de signos4 formados pela união do sentido e da imagem acústica5.  

  Saussurre (2000, p.17) acrescenta ainda que “a língua não se confunde com a 

linguagem (...). É ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos”. 

É notória a relação entre o estudo da cultura e o estudo da língua. De acordo com 

López (2005), sendo a língua e a cultura elementos indissociáveis, ainda assim, no ensino de 

língua estrangeira haverá situações em que será necessário enfatizar os conteúdos gramaticais 

não como o foco principal, mas sim para facilitar o ensino dos elementos culturais visando 

estabelecer a real e efetiva comunicação entre os interlocutores. 

  O conceito de língua em uma perspectiva linguística, nos remete à ideia que tanto 

a língua materna quanto a língua estrangeira representam todo um complexo de normas e 

expressões que são adquiridas e apreendidas, tanto sincronicamente como diacronicamente. E 

que podem ser utilizadas para identificar um indivíduo ou um grupo de pessoas, tanto em uma 

sala de aula como em um contexto profissional. Partindo destes preceitos entendemos que 

                                                 

4 O Signo Linguístico resulta ser o produto concreto da união significante mais significado e, nesse sentido o 
significante como a parte perceptível do signo e o significado como sua contraparte inteligível. 
5 Imagem Acústica é um fenômeno inteiramente psíquico que transmitida aos órgãos fonadores (sentidos) emite 
impulsos relacionados à imagem associada ao dado conceito. Em contexto de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira, no momento da fala pode haver divergências de interpretações de qualquer objeto ou pensamento, 
quando consideramos interlocutores de culturas distintas, de formação acadêmica, experiências, classe social, 
idade etc. 
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estudar língua estrangeira é, portanto, conhecer também todo o contexto em que ela se 

manifesta. 

 É oportuno destacarmos que originariamente aquisição e aprendizagem são 

terminologias diferentes e rodeadas de peculiaridades e formas distintas de manifestação. 

Martín (2005) afirma que a aquisição está relacionada à língua materna (L1), são os 

conhecimentos adquiridos, isto é, internalizados de maneira natural e o aprendizado está 

relacionado a todas as línguas que o(a) falante se propõe a aprender, ou seja, a segunda língua 

(L2), e constitui-se pelas informações e conhecimentos que são aprendidos conscientemente.  

 Em outras palavras, podemos entender que a primeira terminologia pode ser 

identificada por uma situação de apropriação em que o(a) aluno(a) se encontra e a segunda em 

uma situação de aprendizagem formal, como, por exemplo, em um ambiente escolar ou em 

intercâmbios.  

 Segundo as orientações contidas no MARCO (2002), o(a)  aluno(a), no momento 

de aprendizagem, não deixa os seus conhecimentos de língua materna para apreender os 

ensinamentos da língua e cultura estrangeira. O(a) aluno(a) se vale desses conhecimentos para 

construir os conhecimentos na nova língua.  

 Nesse sentido, no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizado de língua 

estrangeira, o(a) aluno(a) se encontra em contato tanto com a norma como também com as 

expressões e manifestações culturais da língua estrangeira em estudo. É importante dizer que 

os(as) alunos(as) deste estudo estiveram em contato com a língua espanhola sempre em 

condições de aprendizagem, ou seja, o ensino efetivou-se em ambiente de sala de aula. 

 Em relação à linguagem, socialmente, vemos que esta possui uma função 

essencial no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, no qual o(a) aprendiz 

pode utilizar tanto os conhecimentos linguísticos como os culturais para se comunicar e 

interagir com o outro. 

 A língua assim como a fala são partes integrantes da linguagem. A linguagem é 

uma manifestação humana, na qual o objetivo se centra na comunicação estabelecida 



 

 

 

21

 

mediante o elo entre os interlocutores. De fato, o conceito de linguagem é elemento 

circunstancial na compreensão da prática de ensino de língua estrangeira. 

Em uma perspectiva social, Sarmento (2004) pontua que a linguagem é 

fundamentalmente utilizada com fins sociais, assim como as línguas. Dessa forma, 

considerando a princípio o conceito de cultura como manifestação social oportunizará o 

entendimento de que linguagem, língua, sociedade e cultura são elementos que estão 

interligados. Vejamos a seguir, a figura que representa esta relação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.1: Relacionando os elementos (elaboração própria) 

 

 Em síntese, linguagem, língua, sociedade e cultura são consideradas elementos 

essenciais no processo de ensino e aprendizagem que possibilitam ao aprendiz se aproximar e 

transitar, sem perda de sua identidade na outra língua, isto é, na língua estrangeira. 
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1.2 Acepções culturais no processo de ensino e aprendizagem 

 O termo cultura é envolto de várias acepções que instiga o estudioso ou 

pesquisador a compreender, desde as antigas civilizações, as adequações e atribuições que 

foram sendo anexadas ao termo, bem como de que forma essas adequações influenciaram a 

formação de outras culturas. 

 Laraia (2004) afirma que os termos Kultur e Civilization foram sintetizados por 

Edward Tylor (1832-1917), transformando-se no vocábulo inglês Culture, que em sentido 

etnográfico representa um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes, hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. 

 No transcorrer da história, o conceito da palavra cultura foi objeto de estudo e 

investigação no cenário acadêmico e científico. Trata-se de um termo complexo e que veio, ao 

longo dos tempos, acompanhando a evolução da humanidade em vários lugares do mundo. E 

com isso se confirma a relevância em apresentar e discutir situações reais em que verificamos 

a presença e a manifestação dos elementos culturais. 

 Na concepção de Santos (2006), a cultura diz respeito à humanidade como um 

todo e ao mesmo tempo se encontra relacionada a cada um dos povos, nações, sociedades e 

grupos humanos existentes em diferentes lugares. Entendemos 

 Lopéz (2005) propõe o estudo do termo cultura fazendo a seguinte distinção: 

• Cultura com c minúsculo ou cultura essencial, do cotidiano que se 

refere às manifestações e expressões da massa, do coletivo. 

• Cultura com C maiúsculo ou cultura legitimada ou clássica que se 

refere às produções e manifestações de grupos (escritores, pintores, 

músicos) em determinado espaço e tempo. 

• Cultura com k ou cultura epidérmica ou marginalizada que se 

refere aos costumes e posturas de algumas minorias distanciadas 

dos demais. 
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Diante das concepções que a palavra cultura foi adotando, conceituar cultura não 

constitui um ato tão simples que possa ser representado por um único elemento ou aspecto. 

Pensando em uma acepção e uma relação mais ampla do termo cultura, verificamos que nós 

como seres integrantes deste universo estamos diretamente ligados a cultura do nosso povo, 

da nossa sociedade. Assim sendo adotamos como referência o conceito apresentado por 

Santos(2006) como sendo o que mais se aproxima do que entendemos por cultura. 

Casal (2010) assevera que em um mundo interconectado como o atual, em que os 

contatos internacionais são inevitáveis, faz-se necessária uma reflexão profunda sobre como 

ativar e desenvolver a comunicação intercultural seja ela no âmbito acadêmico ou 

profissional. Dessa maneira o estudo da cultura pode ser visto como uma forma de educar o 

homem e a mulher e prepará-los para lidar com os percalços do mundo moderno tanto no 

contexto pessoal quanto profissional.  

Salienta ainda Casal (2010), que 

(...) se deve prestar atenção a três dimensões dessa abordagem cultural; - 
crenças e atitudes: para desenvolver uma atitude positiva para com o 
multiculturalismo, trabalhando de maneira crítica sobre o conceito de cultura 
e sobre os preconceitos, a discriminação, o etnocentrismo e os estereótipos; - 
conhecimentos: capacidade para conhecer nossa própria perspectiva de 
mundo, para reconhecer nossa identidade cultural; - destrezas: capacidades 
específicas, técnicas de intervenção e estratégias que necessitam para 
trabalhar com grupos de distintas culturas.  

 No que se refere aos estereótipos, Casal (2010) afirma que o falante pode 

manifestar atitudes diferentes diante da outra cultura, como, apresentar a visão relativista da 

cultura alheia, o que significa analisar as outras culturas partindo dos próprios valores 

culturais estabelecendo assim, uma igualdade entre todas as culturas e mantendo-se distante 

dessas.  

 Além do mais o relativismo cultural pode ser identificado a partir da formação dos 

guetos (quando não há contato com outras culturas), o romanticismo (uma visão deformada da 

realidade levando a perda do sentido crítico) e o conservacionismo (ideia de individualização 

das culturas). 
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 Neste sentido, este estudo pode contribuir para combater preconceitos, 

proporcionando um suporte para o respeito e a dignidade nas relações humanas. Respeitar o 

outro é reconhecer as diferenças e as individualidades. Não podemos ignorar que para muitas 

pessoas que possuem uma visão etnocêntrica, particularizada, o outro que é estranho, um 

tanto esquisito em relação a elas e não simplesmente diferente. 

Rocha (2003) explica que o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso 

próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos a partir 

dos nossos valores, modelos de vida. Em síntese é o destaque que se dá às normas e valores 

da própria sociedade ou à cultura como critérios únicos utilizados para avaliar as culturas 

alheias. 

É interessante ressaltarmos a afirmação que Laraia (2004) faz quando diz que o 

etnocentrismo, em situações extremas, pode ser considerado fator responsável pelo 

surgimento de vários e grandes conflitos sociais na sociedade de uma forma em geral. Santos 

(2006) acrescenta o fato de não haver superioridade de culturas ou traços culturais de modo 

absoluto, assim como também não há uma lei natural que defina uma cultura sendo superior 

e/ou melhor, que a outra. 

Uma cultura deve ser estudada conforme seus valores e significados específicos a 

ela e não de uma maneira etnocêntrica, que é o julgamento de outras culturas a partir da nossa 

própria cultura. Para um(a) profissional do turismo, aprender uma língua estrangeira 

conhecendo seus valores e significados culturais podem auxiliá-lo na recepção e 

principalmente relação com o estrangeiro de forma livre e sem pré-julgamento ou preconceito. 

Casal (2010) pontua duas situações importantes que devem ser levadas em 

consideração quando estamos falando em comunicação intercultural, isto é, uma prática de 

ensino onde estejam envolvidas duas ou mais culturas, que são o Efeito Escaparate e a 

Síndrome de Nancy. O primeiro é a forma de olhar a cultura alheia, tendo como referência a 

própria cultura, é a interpretação direta do que os olhos vêem. Já a Síndrome de Nancy é o 

nome atribuído ao ato de interpretar ou mal-interpretar as condutas dos falantes da língua 

estrangeira, sem a preocupação em conhecer o coletivo. 
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Não obstante, a aprendizagem de língua estrangeira é por si só uma aprendizagem 

intercultural. Na visão de Núñez (2009) as relações entre culturas ou interculturalidade 

podem ser compreendidas como sendo uma relação dialógica entre culturas, na qual se busca 

estabelecer interação, mediação, negociação e não uma absorção total de uma cultura pela 

outra, chamada de aculturação.  

Núñez (2009) afirma ainda que, aculturação pode ser compreendida como sendo 

um processo violento contra uma das culturas levando a alteração de uma identidade que foi 

construída ao longo da formação enquanto indivíduo. 

A propósito da interculturalidade, Casal (2010) acrescenta que em algumas 

situações poderá surgir um distanciamento dos estímulos familiares e habituais de como olhar 

ao seu entorno para poder, assim, adotar os pontos de vista alheios, sem renunciar a própria 

identidade cultural, sua história, suas experiências, percepções, comportamentos. 

Díaz (2005) completa dizendo que com o ensino e aprendizagem dos elementos 

culturais em sala de aula não significa que os(as) alunos(as) terão que se comportar igual aos 

nativos, reproduzindo suas atitudes e comportamentos, mas sim, buscar decodificar e 

compreender, através dos próprios recursos, as próprias experiências de vida. 

O processo inicial de aceitação ou adequação de uma língua estrangeira como 

forma de comunicação, pode em algumas situações representar um rechaço ao novo, ou ainda, 

resultar em um choque de idéias, concepções, pontos de vista.  

Segundo Vilaseca (2000), quando uma pessoa entra em contato pela primeira vez 

com uma nova cultura se produz um choque cultural. O que significa que essa nova cultura 

aos olhos de quem está aprendendo a outra língua pode representar algo negativo ou positivo.  

Devemos lembrar que cada cultura expõe seus próprios padrões de 

comportamento, que podem parecer muito estranhos quando vistos por pessoas de outras 

culturas. Assim sendo, o aprendizado de língua estrangeira não se restringe tão somente ao 

estudo do sistema lingüístico más também ao estudo sociolingüístico e cultural da língua.  
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Pensando ainda nas várias situações reais e sociais em que o(a) aluno(a) pode ser 

inserido(a), devemos nos atentar para a questão do que é realmente necessário e importante 

para o(a) aprendiz com relação à língua estrangeira, enquanto falante da língua estrangeira 

profissionalmente ou não. Observemos a figura a seguir: 

 

Figura 1.2: Sistematizando o termo cultura e os comportamentos culturais. (elaboração própria) 

 

 É perceptível a relevância do ensino de língua estrangeira através dos aspectos 

culturais e dos comportamentos culturais com intuito de atender às necessidades específicas 

do(a) aluno(a) do curso de Turismo, já que é uma tendência e uma demanda do mercado de 

trabalho hoje.  

 Acreditamos que o ensino da língua estrangeira através dos elementos culturais 

pode evitar, por exemplo, comportamentos etnocêntricos diminuindo assim manifestações de 

oposição, impactos e até mesmos os choques culturais que por ventura possam surgir. E com 

isso os(as) alunos(as) podem lidar com essas situações com certo preparo e responsabilidade. 

 

Choque cultural 

Aculturação Estereótipos 

Etnocentrismo 

Interculturalidade 
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1.3 Ensinando para fins específicos 

 O surgimento da Sociedade da Informação e Conhecimentos (SIC)6 passa a exigir 

do falante estrangeiro o domínio de várias línguas, inclusive, com enfoque na comunicação. 

De certo modo, esta necessidade acabou por impulsionar as instituições de ensino técnico, 

tecnológico e superior a promover uma rápida e necessária reformulação dos currículos 

escolares visando atender as reais especificidades acadêmicas e profissionais dessa sociedade 

que emerge.  

 Ao longo da história, o processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira 

foi adaptando-se às exigências do mundo moderno e promovendo alterações nos currículos 

escolares. Entre elas destaca-se a disponibilidade da disciplina de Língua Espanhola como 

matéria regular e obrigatória nos currículos do ensino médio. O que já significa uma atenção 

especial às necessidades e anseios dos(as) alunos(as) que estão em formação básica. Hoje, o 

processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira encontra-se integrado ao currículo 

de formação básica dos(as) alunos(as) brasileiros(as). 

No contexto atual nota-se a existência do ensino da língua estrangeira tanto para 

os cursos de ensino médio quanto para alguns cursos superiores, como no caso do curso de 

Turismo, no qual o estudo da língua espanhola torna-se necessário e essencial ao turismólogo, 

tendo em visto o perfil do curso e a existência da proximidade do nosso país com os países de 

fala hispânica.  

Além do mais, vale ressaltar que o processo de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira envolve o estudo sistemático de elementos que visam sobressair às quatro 

habilidades de um falante (expressão oral e escrita, compreensão auditiva e leitora). Busca-se 

aproximar o(a) aluno(a) à realidade social e cultural da língua estrangeira. 

                                                 

6 Sigla retirada do manual: Vademécum para la formación de profesores enseñar español como segunda lengua 
(L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 2005. 
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 Em síntese, este novo cenário de ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

representa a importância de um ensino no qual se favoreça o desenvolvimento dos(as) 

alunos(as). Em especial o ensino formal, o qual nos permite trabalhar a percepção 

intercultural que é, na verdade, trabalhar com os(as) alunos(as) as várias formas de ver o outro 

tanto na sala de aula como em contato direto com a língua estrangeira.  

 Esta relevância se baseia na realidade social do mundo moderno com todas as 

suas diferenças e semelhanças. Já que estes(as) alunos(as) vão se preparar ou já estão se 

preparando para dar continuidade aos estudos e para o mercado de trabalho.  

 Desde 2002, com o apoio e as orientações do MARCO, o processo de ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira vem sendo desenvolvido no sentido de apresentar 

novidades no ensino comunicativo. Busca-se o desenvolvimento das capacidades linguísticas 

de compreender, expressar e interagir com o mundo moderno.  

 Depois do MARCO surge um grande espaço no contexto de ensino e 

aprendizagem, que é a prática de ensino de línguas estrangeiras com finalidades específicas. 

Uma modalidade de ensino trabalhada em algumas instituições escolares as quais tendem a 

formar profissionais com habilidades e necessidades específicas para cada situação.  

Os(as) professores(as) de cursos com menor tempo de duração têm em seu 

desfavor um curto período de tempo para ministrar um conteúdo relativamente extenso e 

importante para a formação profissional do(a) aluno(a). E ainda, em sua grande maioria, 

trabalha com grupos bastante heterogêneos, ou seja, alunos(as) com muito, pouco e até 

nenhum de conhecimento de língua estrangeira em uma mesma sala de aula. Estes fatores 

levam o(a) professor(a) a buscar o direcionamento do ensino a fim de atingir os objetivos 

pretendidos, isto é, aprendizado do(a) aluno(a).  

O estudo da Língua Espanhola com o próposito de Ensino de Língua Estrangeira 

para Fins Específicos (ELEFE) se direciona para dois focos: acadêmico e profissional. Vale 

ressaltar que tanto um como o outro requer domínio de língua e aplicação das técnicas de 

comunicação.  
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 O ensino da Língua Espanhola com fins específicos é definido por Vázquez 

(2005) como sendo uma disciplina que investiga as características dos gêneros acadêmicos, 

com o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem de habilidades que possibilitam os não 

nativos a cumprirem com as tarefas e obrigações próprias do âmbito acadêmico como também 

profissional.  

 Já Beltrán (2005) define o ensino da Língua Espanhola para fins profissionais, 

como conjunto de informações que visa melhorar as capacidades de compreensão e expressão 

daqueles(as) profissionais que desejam desenvolver-se em determinado campo de trabalho. 

A relevância de se trabalhar a língua estrangeira com finalidade de atender às 

necessidades específicas de determinados grupos é constatada nos cursos de ensino 

tecnológico e superior. Por exemplo, em uma perspectiva de ensino de língua espanhola para 

fins específicos, há, portanto o curso de Turismo que possui necessidades específicas de 

aprendizagem, diferentemente das necessidades de um curso de Medicina ou outro qualquer. 

No curso de medicina, a aprendizagem de língua estrangeira seria voltada para um 

léxico ou estruturas linguísticas que referendassem o corpo humano (nomes, doenças, 

processos biológicos etc.). Já no curso de Turismo o interesse maior seria trabalhar léxicos 

pertinentes às atividades de lazer, tempo livre (passear, observar paisagens, praticar esportes, 

realizar compras), aos costumes e à gastronomia em especial, entre outros. 

Por exemplo, trabalhar a parte gastronômica conhecer os pratos típicos, comidas 

típicas regionais, especificamente no curso de Turismo, tem um valor de enriquecimento 

cultural, pois reconhecer os ingredientes, nomes dos produtos, dos alimentos específicos 

locais, em língua estrangeira são conteúdos importantíssimos na formação acadêmica e 

profissional do turismólogo.  

Para o curso de Medicina, talvez o foco se direcione para os benefícios de cada 

alimento e suas respectivas combinações entre diferentes alimentos com o intuito de alcançar 

soluções para possíveis problemas de saúde ou para evitar tais problemas. Daí a 

funcionalidade do ensino para fins específicos. 
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 É interessante salientarmos que, mesmo que se trabalhe um mesmo campo 

semântico, isso deverá ser feito de maneira diferente para cada área de atuação, observando o 

perfil dos cursos e, principalmente, respeitando as necessidades específicas. 

Mediante a necessidade de aprender a língua estrangeira com finalidade específica 

verificamos que é possível trabalhar nessa perspectiva através de uma abordagem cultural 

com enfoque nos costumes, comidas, artesanatos, danças. 

 García e Tuts (2005) ressaltam que no âmbito do espanhol com fins específicos, o 

espanhol para o turismo adquire uma atenção especial em relação ao léxico, a forma de 

abordagem dos conteúdos gramaticais, bem como, a adequação destes ensinamentos ao 

contexto específico a fim de desenvolver a competência comunicativa.  

No processo de Ensino de Língua Estrangeira para Fins Específicos voltado para 

os profissionais de turismo vemos que os conhecimentos lingüísticos são ensinamentos 

relevantes na formação deste(a) profissional. Em situação real, este(a) profissional terá que 

lidar com pessoas de diferentes culturas, umas mais próximas e outras mais distantes da sua. 

Reforça-se então a importância de se trabalhar com o ELEFE valendo-se dos elementos 

culturais em cursos que demandem necessidades específicas no âmbito profissional. 

 

1.4 Apresentando a competência comunicativa e a competência linguística 

De acordo com as diretrizes encontradas no MARCO (2002), competência 

comunicativa é compreendida por vários componentes, são eles: Lingüístico/sociolingüístico 

e pragmático.  

Na concepção de Canale e Swain (1995), a competência comunicativa se 

desenvolve a partir do desenvolvimento das quatro subcompetências: gramatical, 

sociolinguística, discursiva e estratégica. 

Hymes (1995) já afirmava que a competência comunicativa só se tornava plena se 

houvesse além das quatro subcompetências, adotadas por Canale e Swain (1995), a 
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sociocultural. Vejamos como Hymes apresentou as cinco subcompetências, que estão 

diretamente relacionadas com o conceito de competência comunicativa. 

• Competência gramatical: representa o domínio do código 

linguístico. É saber utilizar e aplicar as normas da língua em 

situação real. 

• Competência discursiva: representa a capacidade de construir e 

interpretar textos em um contexto através dos mecanismos 

linguísticos. 

• Competência estratégica: representa a capacidade de trabalhar 

com estratégias de comunicação. Em algumas situações gestos, 

expressões faciais podem auxiliar a comunicação. 

• Competência sociolinguística: é a capacidade de lidar com 

situações em que estejam presentes fatores contextuais e as 

normas a fim de estabelecer interações. 

• Competência sociocultural: é a capacidade de reconhecer o 

contexto sociocultural em que se utiliza a língua em estudo. Pois 

estando o falante familiarizado com o contexto social e cultural da 

língua estrangeira, a comunicação se dará de forma mais natural e 

principalmente mais adequada. 

 É oportuno ressaltar a importância em se trabalhar os conteúdos socioculturais 

associados aos conteúdos linguísticos no curso de Turismo, por exemplo. O ensino da língua 

estrangeira voltado para o desenvolvimento comunicativo do(a) aluno(a) implica na 

abordagem dos componentes culturais pensando nestes como elementos relevantes para o 

desenvolvimento da competência comunicativa.  

 O fato é que conhecer léxicos de determinado campo semântico não garante por si 

só a comunicação, tendo em vista que há nomes que variam de acordo com a região ou local 

onde se esteja. O que corrobora a relevância em se trabalhar a subcompetência sociocultural 
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na formação profissional de um(a) aluno(a) do curso de Turismo. Veja a representação que 

elaboramos sobre as subcompetências, com base no que propôs Hymes (2005): 

 

 

1.3: As subdivisões da competência comunicativa. (elaboração própria) 

 

 No processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira para o curso de 

Turismo o ato de aprender uma língua estrangeira não visa tão somente desenvolver a 

competência gramatical ou sociolingüística, mas sim aliar a estas os conhecimentos 

socioculturais, estratégicos e discursivos.  

 O desenvolvimento da competência comunicativa significa o uso da língua com 

êxito e propriedade em um contexto sociocultural. Para se estabelecer uma comunicação em 

língua estrangeira não bastam somente conhecimentos lingüísticos. É necessário um conjunto 

de conhecimentos advindos das subcompetências citadas por Hymes (2005) e exercício das 

quatro habilidades lingüísticas: expressão oral, escrita e compreensão leitora e auditiva.  

 É necessário que o(a) falante saiba se manifestar valendo-se das habilidades 

lingüísticas, que seja capaz de se expressar através da escrita, da fala e que tenha condições de 

ler e ouvir em língua estrangeira de forma satisfatória. Que realmente consiga estabelecer uma 

comunicação com as outras pessoas que compartilham da mesma situação. 

COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 

Gramatical Discursiva Estratégica Sociolinguística Sociocultural 
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 No que se refere às habilidades linguísticas ou destrezas temos a seguinte 

classificação: as que são caracterizadas como sendo receptoras, embora necessite de certos 

comportamentos ativos, são elas: compreensão leitora e auditiva e as que são chamadas de 

produtivas que são as expressões orais e escritas. 

 Berges (2005) explica que a compreensão auditiva é considerada como uma 

atividade processual mental e invisível de aquisição e aprendizagem de língua, na qual o 

falante através da percepção e da transmissão trabalha com significados. E para desenvolver 

esta habilidade o falante faz uso de três fontes de informação: conhecimento de mundo, 

conhecimentos lingüísticos e o contexto do discurso.   

 Já a compreensão leitora segundo Muñoz (2005) é um trabalho de aproximação 

do texto buscando interpretá-lo e significá-lo. É um processo metacognitivo que visa 

desenvolver o aprendizado em língua estrangeira. 

 Na concepção de Gómez (2005), as habilidades linguísticas - expressão oral e 

escrita - são caracterizadas como destrezas produtivas. As quais levam o falante a produzir 

uma fala ou um texto a fim de estabelecer a comunicação.  

 Assim sendo, Gómez (2005) define a expressão oral como uma atividade de 

comunicação, tem como objetivo o uso da língua. Pode ser produzida durante um ato de 

comunicação utilizando transmissões, intercâmbios e negociações.  

 Já Cassany e Comas (2005) conceituam a expressão escrita como sendo uma 

ferramenta de mediação na apropriação de qualquer conteúdo e habilidade. É a sistematização 

de ideias através de mecanismos e elementos linguísticos.  

 Portanto, apresentaremos, a seguir, o esquema que elaboramos para demonstrar as 

habilidades linguísticas e suas classificações apresentadas por: Berges (2005), Muñoz (2005), 

Gómez (2005) e  Cassany e Comas (2005). 
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                                                                             Compreensão leitora 

       Receptoras           Compreensão auditiva 

                                                                                                                    

                                             Produtivas             Expressão oral   

                                                               Expressão escrita 

Habilidades 
Linguísticas  

 
1.4: Esquema das habilidades linguísticas. (elaboração própria) 

 No caso do(a) aluno(a) do curso de Turismo, não há relevância em direcionar 

nosso foco para o ensino isolado e exclusivo de conteúdos linguísticos. Portanto, há a 

necessidade de envolver e principalmente trabalhar com as cinco subcompetências e as quatro 

habilidades linguísticas no processo de ensino de aprendizagem de língua estrangeira, se o 

objetivo do ensino é desenvolver no(a) aluno(a) a competência comunicativa. 

 O(a) professor(a) precisa buscar formas de oportunizar aos/às alunos(as) espaços 

em que estes(as) sejam capazes de contribuir para o próprio aprendizado, isto é, que estes(as) 

alunos(as) tenham autonomia dentro do processo de ensino e aprendizagem da língua 

estrangeira. De acordo com Giovannini (1996), autonomia é a vontade e a capacidade de 

tomar decisões e de assumir as responsabilidades com relação ao seu próprio aprendizado. 

Não pode ser visto como um método e sim como uma postura que o(a) aluno(a) deve tomar 

diante do processo de aprendizagem. 

 E um grande auxiliar no trabalho do(a) professor(a) no sentido de desenvolver a 

autonomia do(a) aluno(a) é o uso e o incentivo de materiais (didáticos e/ou autênticos), e até 

mesmo recursos tecnológicos, como a internet. O(a) professor(a) pode lançar mão destes 

recursos utilizando-os no sentido de facilitar o aprendizado e à aproximação do(a) aluno(a) à 

realidade social e cultural da língua estrangeira. 
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(RE)ESTRUTURANDO OS DADOS 

 

Aprender uma língua (...) é aprender a significar 

nessa nova língua e isso implica entrar em 

relações com outros numa busca de experiências 

profundas, válidas, pessoalmente relevantes, 

capacitadoras de novas compreensões e 

mobilizadora para ações subseqüentes.  

(ALMEIDA FILHO, 1998) 

 

Neste capítulo, apresentaremos a abordagem metodológica adotada, 

descreveremos o contexto em que se realizou a coleta de dados, os(as) participantes da 

pesquisa e os procedimentos para a seleção, coleta e análise dos dados. Esta investigação se 

desenvolveu com base em um estudo de caso através da observação de situações reais de sala 

de aula.  

 

2.1 A pesquisa qualitativa e o papel do(a) professor(a)  pesquisador(a) 

Antes de escolhermos o método que seria utilizado, pensamos sobre “onde” e 

“como” esta pesquisa poderia ser desenvolvida. Vimos que, após estas observações e de 

acordo com Creswell (2007), Lüdke e Andre (1986), percebemos que o método qualitativo, 

com base em estudo de caso, se traduz como sendo o mais adequado quando o objetivo é 

estudar um caso em seu próprio contexto. 

Neste estudo, o nosso propósito foi verificar e analisar ‘se’ e ‘como’ os(as) 

alunos(as) do sétimo e último período do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

de uma instituição pública de ensino se desenvolveram em sala de aula trabalhando com os 

elementos culturais durante o processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola, no 

segundo semestre de 2009. 

Atualmente as pesquisas são em sua grande maioria desenvolvidas em espaço e 

tempos pré-determinados. Como nós escolhemos uma instituição, um grupo de um 
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determinado curso verificou-se que na verdade, estávamos caminhando na mesma linha de 

pensamento de alguns autores como Creswell (2007) e Bell (2008), os quais defendem 

aquelas pesquisas que devem ser entendidas como pesquisas qualitativas de natureza 

etnográfica por melhor representar diversos contextos envolvendo determinados grupos ou 

sujeitos.  

É interessante vermos também quem está do outro lado da pesquisa, o outro 

sujeito, aquele que não mais será observado e sim passa a investigar, a observar e registrar 

cada momento, situação, fato novo. O papel do(a) professor(a) enquanto pesquisador(a) é 

compreendido como aquele(a) que não se vê apenas como usuário(a) de conhecimento 

produzido por outros(as) pesquisadores(as), mas se propõe também a inovar, a produzir 

conhecimentos que por ventura possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.2 Contexto e sujeitos que participaram da pesquisa 

Diante do exposto anteriormente, podemos afirmar que essa pesquisa surgiu a 

partir da percepção de dois pontos circunstanciais: Primeiro, pelo interesse em se trabalhar 

com elementos culturais. E segundo, pela possibilidade de ministrar aulas de língua espanhola 

para um curso de Turismo, o qual exigia um ensino mais direcionado, tendo em vista que, a 

língua espanhola era estudada, nesse curso, durante três semestres e cuja carga horária 

semanal era de somente quatro aulas de 50 minutos cada. 

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2009, no período de 

agosto a dezembro, quando tivemos a oportunidade de trabalhar com a turma do 7° período do 

curso de Turismo. Em virtude de já terem estudado anteriormente a Língua Espanhola I e II, 

percebemos que este grupo seria o mais adequado para a nossa coleta de dados.  

Os dados foram coletados em uma instituição pública de ensino, localizado na 

cidade de Goiânia/GO. Trata-se de uma instituição de ensino técnico integrado e superior 

tecnológico que oferta vários cursos que vai desde o ensino médio regular aos cursos de pós-

graduação. 
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O grupo selecionado era composto por 32 participantes, sendo 4 homens e 28 

mulheres. No dia da entrega do Termo de Consentimento (anexo A) e da Ficha de 

Identificação (anexo B) aos(às) alunos(as) e futuros(as) participantes da pesquisa somente 21 

pessoas estavam presentes, 3 homens e 18 mulheres. A maioria dos(as) participantes tinha a 

idade mínima entre 21 e a máxima 29 anos, e somente um participante tinha 41 anos. 

A escolha do grupo não foi aleatória. Dois fatores foram decisivos. Primeiro, 

nosso interesse em trabalhar com elementos culturais voltados para o ensino da língua 

espanhola. Segundo, o perfil do grupo de alunos do curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Turismo associado ao histórico da turma com relação ao nível de aprendizagem da língua 

espanhola. 

Nesse curso o estudo da língua espanhola se inicia a partir do 5° período (Língua 

Espanhola I), e continua no 6° e no 7° período (Língua Espanhola II e III). Os conhecimentos 

e informações sobre léxicos específicos e estruturas básicas da língua espanhola adquiridos 

durante o estudo de Língua Espanhola I e II poderiam favorecer o ensino da Língua 

Espanhola III através dos elementos culturais. 

Espera-se que o turismólogo, em situações reais de trabalho, tenha conhecimentos 

suficientes seja dinâmico e perspicaz no sentido de saber como e quando se adequar a 

quaisquer circunstâncias relacionadas ao local ou região de trabalho. Isso significa que 

compete ao turismólogo desenvolver a capacidade de identificar e trabalhar na sua área de 

atuação respeitando a diversidade cultural e os aspectos socioambientais de qualquer região.  

O aprendizado de línguas estrangeiras, em especial, para os(as) alunos(as) do 

curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo é de suma importância, tendo em vista a 

necessidade de conhecimentos lingüísticos para lidar com outros sujeitos pertencentes a 

culturas diversas. 

Além do mais, é interessante que o ensino de língua estrangeira favoreça o 

desenvolvimento de uma percepção mais afinada da diversidade cultural existente tanto na 
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esfera regional como nacional a fim de contribuir com a formação profissional do(a) estudante 

para o mercado de trabalho. 

 

2.3 Da adesão dos(as) alunos(as) à pesquisa 

O processo de coleta de dados foi iniciado com a entrega do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexo A) aos(às) alunos(as) que estavam em sala 

de aula. Na ocasião foi esclarecido que não era obrigatório participar da pesquisa tampouco 

permitir que quaisquer dados, ou informações de qualquer atividade desenvolvida em sala 

fossem veiculados sem o livre consentimento dos sujeitos que ali estavam. 

Ainda foram dadas explicações e esclarecimentos sobre os procedimentos de 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, que a professora do grupo, no papel de pesquisadora, 

trabalharia em sala de aula com atividades dirigidas.  

 

2.3.1 Conhecendo o perfil dos participantes 

Após a devolução do TCLE com as devidas autorizações à pesquisadora, foi 

distribuído um questionário (anexo B) para que os(as) alunos(as) respondessem em sala de 

aula. Trata-se da Ficha de Identificação do perfil dos(as) participantes(as) (FIPP) que se 

predispuseram a participar da pesquisa. 

É importante salientar que os nomes dos(as) alunos(as) permaneceram em sigilo 

absoluto com intuito de preservar suas identidades pessoais. Dessa forma, para manter a 

identificação dos sujeitos, por ocasião da utilização dos dados, será utilizada a sigla P 

acompanhada da numeração cardinal iniciada com o número 01 ao número 21. Ou seja, ao 

nos referirmos a algum(a) participante usaremos P01, P02 (...) e assim sucessivamente. 
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2.3.2 Identificando as necessidades dos(as) alunos(as) 

No decorrer das primeiras aulas, vimos que seria relevante para nossa pesquisa 

realizarmos um levantamento das necessidades específicas do grupo. Resolvemos realizar em 

sala de aula uma atividade dirigida que nominamos como Análise de Necessidades 

Específicas (ANE) com intuito de identificar ou reconhecer qual e/ou quais seriam as 

necessidades específicas do grupo.  

Nesse momento, colocamos em aberto ao grupo a seguinte pergunta que orientou 

a elaboração dos textos que serviram para a constituição da ANE: Qual ou quais são as suas 

expectativas, em relação ao estudo da disciplina Língua Espanhola III neste semestre? 

Inclusive, foi sugerido ao grupo que os textos pudessem ser produzidos em língua portuguesa 

para que os(as) participantes não se intimidassem diante do uso da língua estrangeira. 

 

2.4 Originando os dados 

Diante da necessidade de se coletar dados para a nossa pesquisa, e principalmente, 

trabalhar a língua espanhola de acordo com o plano de curso já definido anteriormente 

resolvemos elaborar um cronograma semestral, no qual definiríamos as atividades que iríamos 

trabalhar durante o último período do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 

dando ênfase ao ensino da língua espanhola com foco nos elementos culturais. 

Após contato com a professora responsável pelo ensino da língua espanhola nos 

semestres anteriores resolvemos montar uma estratégia de ensino para que pudéssemos dar 

continuidade ao trabalho que já havia sido iniciado com a referida turma. 

A proposta foi de dar sequência aos estudos iniciados nos semestres anteriores, ou 

seja, partindo de uma visão macro para micro em relação ao estudo da língua espanhola. Isto 

é, partimos de atividades que poderiam favorecer a percepção dos(as) alunos(as) em relação à 

própria cultura e à cultura do outro. Em semestres anteriores, os(as) alunos(as) já tinham 
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pesquisado países cujo idioma fosse o espanhol, então, nós demos sequência ao trabalho já 

iniciado focando nos conhecimentos da própria cultura. 

Os dados coletados para a realização deste trabalho foram extraídos de 

instrumentos previamente elaborados pela professora e trabalhados em sala de aula pelos(as) 

alunos(as). Foram utilizados questionários com perguntas mistas, que foram respondidos 

pelos(as) alunos(as), e atividades dirigidas7 desenvolvidas individualmente e em grupos.  

Independentemente da pesquisa as atividades propostas pela professora seriam 

realizadas para atender a necessidade de aprendizagem dos(as) alunos(as) do curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Turismo. Além disso, para efeito de avaliação os(as) 

participantes seriam orientados(as) sobre as atividades dirigidas, isto é, o que fazer e como 

fazer, prazo e formato de entrega.  

Pensado em quais instrumentos iríamos utilizar (ficha de identificação, 

questionários, atividades dirigidas), iniciamos o planejamento das aulas nas quais seriam 

desenvolvidas atividades pertinentes ao trabalho de coleta e ao estudo da disciplina Língua 

Espanhola III. 

No decorrer do semestre apresentamos as seguintes propostas de trabalho, que 

foram divididas em dois momentos para a coleta de dados. No primeiro bimestre, trabalhamos 

os estados brasileiros da federação e no segundo bimestre as principais cidades do estado de 

Goiás. Estes dados foram coletados mediante a realização de quatro atividades dirigidas 

desenvolvidas pelos alunos em momento distintos. 

                                                 

7 Entendemos atividade dirigida ou orientada como sendo aquelas pensadas e designadas pelo(a) professor(a) 
para serem desenvolvidas por tempo e grupo determinados. Essas atividades são propostas seguindo um processo 
no qual já estão pré-definidos a quantidade, meios de execução e os possíveis resultados esperados. São 
atividades relacionadas ao ensino de língua estrangeira para fins específicos quando da consecução de 
necessidades específicas. Portanto, possuem orientações e objetivos específicos justamente para que não haja 
manifestações ou exposições de trabalhos não esperados. Contudo pode haver variações quanto à qualidade, 
amplitude etc. 
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Durante o semestre os(as) alunos(as) desenvolveram e apresentaram as atividades 

dirigidas (AD1, AD2, AD3 e AD4 – ver Quadro 2.3) em forma de produções acadêmicas, de 

forma processual e sob orientações prévias. Sendo que estas atividades fariam parte de um 

processo de avaliação contínuo e ao final seriam recolhidas e utilizadas como dados para 

pesquisa.  

É importante ressaltar que AD2 e AD3 são dados que somente serão apresentados 

no corpo deste trabalho durante a discussão e análise dos dados, ou seja, serão 

disponibilizados apenas à medida que for necessário para este estudo. Vejamos a descrição 

das atividades. 

 

2.4.1 Iniciando o desenvolvimento da percepção cultural (AD1) 

 No inicio propomos uma atividade dirigida (AD1- Anexo C) com base em dois 

vídeos: À Francesa e/ou Spanglish. O filme ‘À Francesa’ foi disponibilizado em sala de 

aula, para que os (as) alunos (as) pudessem assisti-lo. Indicamos também o filme ‘Spanglish’ 

e sugerimos que os(as) alunos(as) o assistissem em outra oportunidade, pois não dispúnhamos 

de tempo para ver os dois filmes em sala de aula. 

 O primeiro filme “Le Divorce”, traduzido para a língua portuguesa como “À 

francesa”, foi lançado em 2003, possui um perfil de comédia romântica, que retrata o choque 

cultural e as relações entre culturas. O roteiro é sobre duas irmãs americanas que entram em 

confronto com alguns preceitos e normas que são estipuladas pela sociedade burguesa e 

conservadora da França. Uma delas, casada com um francês é abandonada, sem muitas 

explicações pelo marido francês, o qual lhe exige que aceite o divórcio. O que resulta em 

muitas conturbações quanto à divisão de bens, guarda da filha e até mesmo o uso do 

sobrenome do marido. Surgem então as divergências legais e culturais, entre outras.  

 “Spanglish”, o segundo filme proposto, é uma comédia que retrata as divergências 

quanto às formações culturais e interpessoais de duas famílias de origens sócio-econômicas 

distintas. Lançado em 2005, é mais um filme de valores e de questões culturais, do que 
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propriamente uma comédia. A história transcorre nos Estados Unidos, aonde uma família 

latina chega para trabalhar em uma casa de família de origem norte-americana que possui 

conceitos e posturas diferentes da família recém chegada. Este filme fala sobre raízes, cultura, 

valores, ideias e sobre a deturpação que esses elementos vão sofrendo ao longo das 

convivências interculturais. 

 A finalidade da AD1(Anexo C) consistiu fundamentalmente em se trabalhar e 

discutir conceitos de cultura e choque cultural com intuito de estimular a percepção do(a) 

aluno(a) com referência a esses conceitos e suas relações com o mundo.  

 Entendemos que uma aprendizagem cultural pode favorecer a formação de um 

conjunto de situações intensas pelas quais o indivíduo chega a ser consciente de si mesmo e 

de outras pessoas, de tal maneira que alcança novos níveis de consciência e de compreensão 

pessoal e social. 

 

2.4.2 Ampliando as percepções culturais (AD2) 

Na sequência propomos ao grupo a elaboração de seminários com o tema: 

Conhecendo o Brasil, nos quais seriam apresentados os estados brasileiros. Os participantes 

se organizaram em grupos e em seguida, foram sorteados dois estados para cada grupo 

investigar e apresentar em forma de seminário, conforme orientações fornecidas em sala de 

aula (ver quadro 2.1). E para produção escrita orientamos os grupos a elaborar e entregar aos 

demais alunos um folder ou banner.  

Verificamos que os grupos, de uma forma em geral, optaram pela construção e 

apresentação dos folders
8 que denominamos como AD29 dentro da nossa pesquisa, para 

                                                 

8 O Folder é um gênero textual largamente usado por agências de turismo como instrumento de auxílio para a 
divulgação de locais turísticos e venda de serviços, por isso optamos por favorecer a ampliação dos 
conhecimentos dos(as) alunos(as) em relação a este tipo de produção textual. 
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facilitar a referência aos dados coletados. Para a apresentação dos seminários, o grupo foi 

orientado de acordo com as informações contidas no quadro a seguir: 

 

Objetivo: Identificar e apresentar os pontos turísticos existentes nos Estados da Federação Brasileira 

Forma de apresentação: Exposição oral (individual) e produção escrita (um trabalho por grupo) 
Folder ou Banner. 

Avaliação: Participação e presença nos demais trabalhos/seminários, exposição oral e o trabalho 
escrito. 

Recursos que poderão ser utilizados (opcional): Áudio visual (Televisão, DVD, Datashow / 
computador, quadro-giz, transparências, retro-projetor, aparelho de som), fotocópias. 

OBS: 1- Os grupos serão organizados a critério da turma e os Estados a serem pesquisados serão 
sorteados na sala de aula de preferência pelo representante do grupo. 2- A ordem para apresentação 
dos grupos será por sorteio. 

Quadro 2.1: Descrição da AD2 

  

As apresentações dos seminários foram realizadas em 04 encontros, com 

1h30’minutos cada durante os dias 14 de setembro a 26 de setembro de 2009. Em cada 

encontro, 02 grupos apresentaram seus trabalhos (seminários) e entregaram os folders (AD2) 

com informações sobre o estado pesquisado a todos(as) os(as) alunos(as) presentes na ocasião 

das exposições dos trabalhos.  

O objetivo geral dos seminários foi trabalhar a percepção desses(as) alunos(as) 

quanto aos aspectos turísticos dos estados da federação brasileira enfatizando os respectivos 

contextos culturais.  

                                                                                                                                                         

9 Em virtude da quantidade de dados, que felizmente conseguimos coletar, preferimos apresentar neste trabalho, 
apenas alguns dos folders que serão oportunamente apresentados no capítulo 3. 
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2.4.3 Analisando o aprendizado (AD3) 

Ao final do bimestre, pedimos ao grupo que fizesse uma auto-avaliação (AD3) na 

qual eles pontuassem de 0,0 a 10,0 todo o processo de aprendizado. A orientação para a 

avaliação foi elaborar um texto avaliando sua participação, freqüência/assiduidade e 

aprendizado durante o bimestre. Para a avaliação do processo e da auto-avaliação foi 

orientado ao grupo que pontuassem estes itens considerando os trabalhos (seminários) e as 

demais atividades dirigidas (AD1 e AD2) realizadas em sala de aula durante o bimestre.  

 

2.4.4 Revendo o aprendizado (AD4) 

 Como forma de verificação de aprendizagem, foi proposta uma AD4 (Anexo D) 

referente aos seminários apresentados sobre as principais cidades de Goiás. No sentido de 

continuar a coleta de dados, trabalhamos na perspectiva cultural, enfatizando as 

peculiaridades das principais cidades de Goiás.  

 Neste segundo momento, seguindo as instruções do trabalho anterior foi proposta 

aos alunos outra apresentação em forma de seminário, no qual teriam que investigar as 

cidades de Goiás focando alguns aspectos: costumes locais, artesanatos, língua, músicas, 

danças e festas típicas. Inclusive destacando os principais produtos e pratos típicos de cada 

cidade estudada.  

 Visualizamos neste último trabalho (AD4) a possibilidade de verificarmos e 

analisarmos se realmente as novas informações foram agregadas ao conhecimento dos(as) 

participantes ou se simplesmente houve um reforço no que já haviam aprendido no semestre 

anterior. 

 A atividade AD4 foi proposta objetivando constatar se os(as) alunos(as) 

demonstravam ter conhecimento de léxico, se sabiam utilizar as estruturas lingüísticas como 

transposição da língua (do português para o espanhol), já que, estávamos trabalhando com 
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cultura local. E não nos olvidando do fato delas terem que trabalhar adequadamente com as 

quatro destrezas lingüísticas (expressão oral e escrita e compreensão auditiva e leitora) em 

língua espanhola em situações reais de comunicação. 

 E por estarmos apresentando a última atividade dirigida realizada pelos(as) 

participantes e que, oportunamente, será utilizada como dado na nossa pesquisa resolvemos, 

portanto, organizar e apresentar as quatro atividades que foram propostas no quadro a seguir 

no sentido de favorecer a compreensão do processo de desenvolvimento das referidas 

atividades. Vejamos: 

ATIVIDADES 
DIRIGIDAS 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

AD1 
(Anexo C) 

Familiarizar o(a) aluno(a) sobre as 
acepções culturais. 

Apresentação e discussão sobre os 
conceitos de cultura e choque 
cultural.  

AD2 
Aproximar e reconhecer culturas 
locais e sua própria cultura. 

Elaboração e apresentação de 
seminários e de Folders sobre os 
Estados brasileiros estudados pelos 
grupos. 

AD3 
Permitir ao(a) aluno(a) que se 
auto- avaliasse e que também 
avaliasse o processo 

Elaboração de texto auto-avaliativo 

AD4 
(Anexo D) 

Evidenciar o processo de 
aprendizagem da língua espanhola 
e da formação profissional 

Verificação de aprendizagem por 
meio de resolução de exercícios 
referentes ao estudo das principais 
cidades do Estado de Goiás. 

Quadro 2.2: Síntese das atividades dirigidas realizadas pelo grupo 

Portanto, cientes do contexto o qual estávamos propondo desenvolver nossa 

pesquisa, conhecendo o perfil da instituição e do grupo o qual nos interessava investigar, 

resolvemos iniciar a coleta de dados, acreditando então, serem adequados para o nosso estudo. 

Dados estes que serão posteriormente apresentados dando uma visão geral do processo 

desenvolvido. 
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2.5 Visualizando o processo de ensino e aprendizagem 

 A seguir apresentaremos um quadro-síntese de todo o processo que foi realizado 

pelo grupo, indicando os instrumentos utilizados e os procedimentos desenvolvidos. Com 

exceção do Anexo A.  

SIGLAS INSTRUMENTOS PROCEDIMENTOS 

ANE 
Análise de Necessidades 
Específicas 

Solicitamos que os(as) alunos(as) expusessem as 
expectativas e necessidades peculiares do grupo. 

TCLE 
(Anexo A) 

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido 

Foi entregue e explicado ao grupo a necessidade da 
assinatura e recolhimento do documento de autorização 
para a coleta de dados.  

FIPP 
(Anexo B) 

Ficha de Identificação do 
perfil dos(as) 
candidatos(as) 

Foi entregue aos(às) alunos(as) para que eles(as) 
respondessem uma ficha de identificação na qual 
teríamos informações sobre o perfil dos(as) 
participantes. 

AD1 
(Anexo C) 

Atividade dirigida 

Disponibilizamos o vídeo em sala de aula no sentido de 
despertar no(a) aluno(a) a percepção sobre os conceitos 
de cultura e choque cultural. E posteriormente realizar 
a atividade proposta. 

AD2 Atividade dirigida 

Foi proposta a elaboração e apresentação de seminários 
sobre os Estados Brasileiros e distribuição de materiais 
escritos (Folders ou banners) aos(às) demais 
alunos(as) da sala.  

AD3 Atividade dirigida 
Orientamos os(as) alunos(as) para que elaborassem um 
texto avaliando aspectos como: participação, 
assiduidade/ freqüência e aprendizado. 

AD4 
(Anexo D) 

Atividade dirigida 

Foi proposto ao grupo que organizassem uma 
apresentação oral sobre as cidades de Goiás 
evidenciando os elementos culturais no intuito de 
avaliarmos se realmente houve aprendizagem ou 
somente reafirmação dos conhecimentos. 

Quadro 2.3: Sistematização dos instrumentos 

 

O objetivo geral dos trabalhos acadêmicos (seminários) e das atividades dirigidas 

(AD1, AD2, AD3, AD4), foi trabalhar as habilidades linguísticas (expressão oral, escrita e 
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compreensão auditiva e leitora) e ampliar os conhecimentos sociolinguísticos e socioculturais 

do(a) aluno(a) no sentido de desenvolver a competência comunicativa na língua estrangeira. 

No momento de análise dos dados, durante a triangulação e tabulação dos dados, 

pudemos identificar e contrastar as informações obtidas através dos documentos coletados 

dando assim, condições necessárias para estabelecermos a discussão proposta. 
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(RE)PENSANDO E ANALISANDO OS DADOS 

 

 Os dados podem ser definidos como “fragmentos e 

 peças de informações encontradas no 

 ambiente”(Merriam, 1998, p.70),  que são 

 coletados de maneira sistemática para 

 proporcionar a base de evidências a partir da qual 

 são feitas interpretações e declarações destinadas 

 a desenvolver o conhecimento... 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2008) 

  

Nos capítulos anteriores apresentamos os pilares teóricos que sustentarão as 

nossas análises a seguir. Nesta parte do trabalho, nos propusemos a (re)pensar e analisar os 

dados coletados, bem como, tentar encontrar respostas para nossas indagações. 

Cientes do perfil do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, 

juntamente com as necessidades destacadas pelos participantes da pesquisa, aliada a 

importância de se ensinar elementos culturais neste curso, levantamos questionamentos que 

nos impulsionaram a verificar ‘se’ e ‘como’ os textos, as atividades dirigidas e os trabalhos 

desenvolvidos por este grupo determinado influenciariam na aprendizagem da língua 

espanhola. 

As perguntas que orientaram o nosso trabalho foram: a) Os aspectos culturais 

contribuem para a aprendizagem da língua espanhola no curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo? Caso contribuam, de que maneira? b) Os conhecimentos e/ou 

ensinamentos a respeito da cultura de um determinado grupo social contribuem para a 

formação profissional do aluno do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo? Caso 

afirmativo, como? 

E os objetivos que pretendíamos alcançar com esta investigação foram: a) 

verificar e analisar a importância dos aspectos culturais na aprendizagem da língua espanhola 
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no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo; b) verificar e analisar como esses 

ensinamentos contribuem para a formação profissional do aluno do curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Turismo. 

Tendo sido exposto os questionamentos que nos levaram a realizar este estudo, a 

partir deste momento o nosso trabalho será desenvolvido no intuito de analisar, constatar, 

verificar, extrair e inferir dos dados coletados informações que possam responder às perguntas 

que direcionaram nossa pesquisa. 

Na tentativa de responder tanto a primeira quanto a segunda pergunta, 

utilizaremos os dados coletados em cada um dos momentos já descritos no capítulo 2 Para 

isso, vamos analisar fragmentos retirados ipsis litteris das produções dos alunos e em seguida 

discuti-los conforme a fundamentação teórica exposta anteriormente. 

 

3.1 Os aspectos culturais no processo de aprendizagem da língua estrangeira 
 
 A primeira pergunta que orientou nosso estudo foi: a) Os aspectos culturais 

contribuem para a aprendizagem da língua espanhola no curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo? Caso contribuam, de que maneira? 

Inicialmente tentamos estabelecer uma interrelação entre língua, linguagem, 

cultura e sociedade. Com base nos autores Laraia (2004), Sarmento (2004), Casal (2010), 

entre outros, entendemos que esses elementos são indissociáveis. Então adotamos a 

concepção de que, ensinar língua estrangeira pressupõe promover aprendizagem de estudos 

culturais.  

Nosso trabalho docente, de certa maneira, privilegiou o desenvolvimento da 

subcompetência sociocultural porque acreditávamos que trabalhar a língua estrangeira no 

curso de Turismo com foco nos elementos culturais poderia favorecer a aprendizagem da 

língua espanhola. Tendo em vista a relevância da língua para a formação profissional do(a) 

aluno(a). 
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Nessa vertente de ensino e aprendizagem prevista na abordagem comunicativa, 

inferimos que também deveríamos trabalhar as quatro habilidades lingüísticas. Vimos que, ao 

praticarem as habilidades, os(as) participantes apresentaram uma postura relevante para o 

processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira, isto é, o desenvolvimento da 

autonomia durante a elaboração das atividades. Já que o a autonomia é vista como elemento 

importantíssimo para a efetivação do aprendizado (GIOVANNINI, 1996).  

Iniciaremos as nossas análises observando fragmentos distintos retirados de um 

mesmo instrumento (AD3): 

  [P01-AD3] 10 […] considero também o seminário sobre os estados 
 brasileiros totalmente relevante, pois promoveu o exercício da língua 
 espanhola [...] (grifo nosso). 

[P02-AD3] [...] Contribuiu muito para o meu aprendizado, pesquisar e 
buscar dados sobre os estados brasileiros, tanto no sentido de informação 
quanto da língua espanhola (grifo nosso). 

[P03-AD3] [...] não tive a desenvoltura necessária para a apresentação em 
espanhol, embora pessoalmente tenha superado as minhas expectativas, visto 
que há muito não tinha um contato tão intenso com a língua espanhola (grifo 
nosso). 

[P05-AD3] [...] fiz as atividades propostas e usando as informações dos 
seminários apresentados para aprender mais sobre o idioma. (grifo nosso) 

 

Estes participantes (P01, P02, P03, P05) de um modo em geral afirmaram ter 

aprendido novos conhecimentos da língua e ampliado os já internalizados (MARTÍN, 2005). 

As expressões ‘o exercício’, ‘muito’, ‘tão intenso’ e ‘aprender mais’, utilizadas pelos(as) 

participantes, nos possibilita inferir que os trabalhos realizados, foram significativos e 

contribuíram para o aprendizado da língua espanhola. 

                                                 

10 A partir deste momento os dados serão citados da seguinte forma: identificaremos os(as) participantes da 
pesquisa pela sigla de identificação (P01 a P21) juntamente com as siglas dos instrumentos utilizados para a 
coleta de dados (ANE, FIPP e as atividades dirigidas AD1, AD2, AD3, AD4).  



 

 

 

51

 

Apenas um(a) participante, entre os mencionados nos fragmentos, declarou não 

ter atingido o máximo de aproveitamento até aquele momento. Embora P03 faça essa crítica 

pontual sobre si mesmo(a) logo acrescenta que ‘superou’ suas próprias expectativas. Durante 

o processo pudemos observar que tanto o desenvolvimento de P03 como o de outros(as) 

participantes foi gradual e progressivo. Demonstraremos essa evidência nas discussões 

seguintes. 

Devemos enfatizar, ainda, que em AD3 todos os participantes registraram suas 

percepções em língua portuguesa e isso nos propiciou alguns questionamentos, por exemplo: 

por que o(a) participante teria declarado que as atividades propostas favoreceram mais 

‘exercício’ da/na língua, ou ainda ‘contribuiu muito’ para o aprendizado, ou que propiciou um 

‘contato tão intenso’? Ou ainda, que com as atividades o(a) estudante pode ‘aprender mais 

sobre o idioma’? Ninguém ousou escrever o texto auto-avaliativo em língua espanhola, 

embora não houvesse restrições quanto a esta possibilidade. 

As afirmações declaradas na AD3 anteriormente pelos participantes (P01, P02, 

P03, P05) de uma forma em geral nos instiga a acreditar que realmente foi proporcionado a 

eles(as) condições de aprendizagem de língua estrangeira. No entanto, queríamos entender se 

e em que medida essas atividades propostas na disciplina teriam propiciado aprendizagem 

e/ou ampliação de informações em língua espanhola. 

Constatamos que os(as) participantes na realização do seminário (AD2) tiveram 

que ler livros, revistas, sites específicos e referentes ao turismo, precisaram elaborar por 

escrito textos e confeccionar os folders, foram convocados a ouvir as demais apresentações 

dos colegas e ainda tiveram a oportunidade de se expressarem oralmente em língua espanhola.  

Portanto verificamos que as quatro habilidades lingüísticas (BERGES, 2005; 

CASSANY e COMAS, 2005; GÓMEZ, 2005 e MUÑOZ, 2005) foram trabalhadas de 

maneira sistemática objetivando o aprendizado da língua espanhola. O que permitiu ao(à) 

aluno(a) desenvolver sua autonomia enquanto aprendiz. E com isso percebemos o interesse e 

resultados no processo de aprendizagem da língua. É oportuno que destaquemos o seguinte 

fragmento para ressaltar o trabalho autônomo realizado pelos grupos: 
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[P02-AD3] [...] Contribuiu muito para o meu aprendizado, pesquisar e 
buscar dados sobre os estados brasileiros, tanto no sentido de informação 
quanto da língua espanhola. 

 

 O fato de que as informações utilizadas pelos participantes na realização da AD2 

foram encontradas originalmente em Língua Portuguesa e na sequência transpostas e 

traduzidas para a Língua Espanhola pelos(as) próprios(as) alunos(as), comprova que houve 

apropriação dos conhecimentos da língua e dos elementos culturais. Tendo em vista que o 

termo cultura representa um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes, 

hábitos adquiridos pelo homem socialmente (LARAIA, 2004).  

 Portanto percebemos que os(as) alunos(as) de um modo em geral conseguiram 

estabelecer uma relação adequada entre língua e cultura. O que nos leva a acreditar que os 

trabalhos contribuíram para a aprendizagem da língua espanhola. Vejamos os fragmentos a 

seguir: 

[P08-AD3] [...] As apresentações foram significativas para o conhecimento 
tanto da língua espanhola quanto de nosso país [...] temos em nosso país uma 
diversidade incrível e o quanto nos falta conhecer nossa própria cultura. 
(grifo nosso) 

[P03-AD3] As apresentações me propiciaram um grande aprendizado [...]. 
Tive a oportunidade de conhecer atrativos turísticos novos. (grifo nosso) 

 

Percebemos que os(as) participantes ao afirmarem que as atividades contribuíram 

para o seu aprendizado estes(as) se referiram ao aprendizado da língua espanhola através de 

elementos culturais como locais e pontos turísticos, por exemplo. 

Diante da assertiva anterior, destacamos na seqüência, alguns fragmentos retirados 

da (AD4) sendo que, nos quais percebemos a recorrência adequada de estruturas lingüísticas 

da língua espanhola como uso de la (a)/ haber (tiver), concordância nominal, verbal, de 

artigos e palavras heterogenéricas. O que corrobora então a fala dos participantes 

anteriormente quando afirmaram que os trabalhos sobre os elementos culturais contribuíram 

para o aprendizado da língua estrangeira.  
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Portanto vejamos: 

 [P01-AD4] Las ciudades estudiadas son: Luziânia, Minaçu y Buriti Alegre. 

 [P02-AD4] Las costumbres son típicamente goianas. Como la comida, que 
  es algo de la capital […]. 

 [P03-AD4] La ciudad de Morrinhos está ubicada en la región sur del Estado 
  de Goiás […] y las ciudades de Pirenópolis y Corumbá están ubicadas […] 

 [P05-AD4] Hay potencial turístico porque todas las ciudades poseen 
  infraestructura para esta actividad, [...] poseen atractivos, hoteles y 
  comercios. 

 

Percebemos nestes fragmentos que os(as) participantes apresentaram 

conhecimentos gramaticais e em concomitância suas percepções sobre elementos culturais. 

Os dados demonstraram que o trabalho realizado (AD4) utilizando os elementos 

culturais, no processo de aprendizagem de língua estrangeira possibilitou o desenvolvimento 

das quatro habilidades lingüísticas e das subcompetências (gramatical, discursiva e 

estratégica) de um modo geral, e especialmente da subcompetência sociocultural proposta por 

Hymes (1995). O que nos permitiu constatar o aprendizado de maneira gradual e progressiva 

durante o processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira. 

   A realização das atividades propostas dentro do enfoque comunicativo exigiu que 

o(a) participante pesquisasse, elaborasse material para as apresentações orais e escritas, e que 

principalmente desenvolvesse a criticidade sobre sua própria aprendizagem. Vejamos: 

[P02-AD3] Os seminários apresentados foram muito bem explanados, 
explorados, pesquisados. Contribuiu muito para o meu aprendizado, 
pesquisar e buscar dados sobre os estados brasileiros, tanto no sentido de 
informação, quanto no da língua espanhola. Adquiri conhecimento tanto 
durante a formação do meu trabalho quanto nas apresentações dos meus 
colegas (grifo nosso). 

[P21-AD3] Um momento importante, por exemplo, foi a apresentação do 
seminário em língua espanhola, onde a preocupação em falar bem mesmo  
depois de muito tempo sem praticar, me fez concentrar nos estudos (grifo 

 nosso). 
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 ‘Pesquisar e buscar’, ‘onde a preocupação em falar bem’ e ‘me fez concentrar nos 

estudos’, são decisões que os(as) participantes tomaram ao longo do processo conforme suas 

necessidades. Estas decisões autônomas propiciaram a aprendizagem e favoreceram o 

crescimento acadêmico. 

 Verificamos que as atitudes tomadas pelos (as) participantes durante a realização 

dos trabalhos e das atividades dirigidas os levaram a responsabilizar-se mais por sua própria 

aprendizagem. Consequentemente os (as) participantes foram desenvolvendo a autonomia 

dentro do processo de aprendizagem. Peculiaridade esta que é tão importante quando o(a) 

aluno(a) é o centro do processo, como é proposto dentro da abordagem comunicativa. 

Os(as) participantes ao realizarem a AD3 afirmaram ter aprendido língua 

espanhola. Acreditamos ser pertinente fazermos uma comparação entre os dados coletados em 

diferentes momentos para verificarmos se realmente a aprendizagem foi efetivada ou se trata 

apenas de afirmações evasivas dos(as) participantes com intuito somente de responderem ao 

que se pedia na AD3.  

 Para evidenciar o desenvolvimento linguístico que constatamos durante o 

processo, destacaremos dois fragmentos retirados de dois instrumentos (AD1 e AD4) que 

foram realizados em momentos distintos. Nosso objetivo será apresentar evidências de que de 

fato houve aprendizagem e/ou aperfeiçoamento do uso da língua. Observemos os fragmentos 

a seguir: 

[P03-AD1] La película trata de encuentro entre dos culturas: a americana y a 
francesa que se produce en França. Las personajes americanas tiene un 
choque con a cultura francesa (grifo nosso). 

[P03-AD4] En Corumbá de Goiás también hay una rica naturaleza con 
cascadas, siendo la principal el Salto de Corumbá, divide el parque estatal de 
la Sierra de los Pirineos con el municipio de Pirenópolis […]  

[P12-AD1] Conocendo la cultura de otro pueblo, lo profesional del turismo 
puede analizar sus aciones para satisfacer o deseo del turista ofrecendo un 
servicio de cualidad.(grifo nosso) 

[P12-AD4] Sí, hay relación directa entre cultura, lengua y costumbres, pues 
 una completa el sentido de otra y juntas culminan en la identidad de un 
 pueblo. 
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 Foi observado que em AD1 os(as) participantes P03 e P12 apresentaram, em 

especial, problema com o uso dos artigos, formas inadequadas de léxicos e verbos. De um 

modo geral e desconsiderando as possíveis controvérsias que há, devemos considerar que se 

trata de um dos usos mais básicos da língua, que deveria ter sido superado logo no início ou 

se não no meio do processo de ensino e aprendizagem.  

 Mas durante o processo, ainda observando estes mesmos participantes, 

verificamos uma superação do que era inadequado e principalmente, ampliação de léxicos e 

usos das formas gramaticais. Foi o que constamos na AD4. Vejamos: 

[P03-AD4] En Corumbá de Goiás también hay una rica naturaleza con 
cascadas, siendo la principal el Salto de Corumbá, divide el parque estatal de 
la Sierra de los Pirineos con el municipio de Pirenópolis […]  

[P12-AD4] Sí, hay relación directa entre cultura, lengua y costumbres, pues 
una completa el sentido de otra y juntas culminan en la identidad de un 
pueblo. 

 

 Mas, na sequência observemos os  fragmentos da AD4, nos quais P03 e P12 

fazem usos adequados tanto dos artigos como do verbo ‘haber’ que para o aluno brasileiro 

costuma ser uma das dificuldades em virtude do uso aproximado de ‘haber/tener’ e não houve 

recorrência de palavras em língua portuguesa. Também devemos mencionar que o léxico 

usado foi mais selecionado e apropriado para a consecução da atividade proposta. 

 Vejamos a seguir, mais um exemplo de que houve um salto qualitativo da AD1 

para a AD4 em relação à aprendizagem da língua espanhola: 

[P10-AD1] El resultado de estrés y ansiedad como  resultado del contacto 
con una nueva cultura y da sensación  de perda, confusión y impotencia 
resultante da perda de las informaciones culturales y las normas esenciales 
(grifo nosso). 

[P10-AD4] Las costumbres de las tres ciudades son de tranquilidad, 
hospitalidad y gran diversidad. Han sido creadas por las tradiciones, las 
leyendas y la imaginación de cada sitio […] 

Nos fragmentos da AD1 verificamos a incidência do uso inadequado das 

preposições, dos artigos e suas contrações e a recorrência da língua materna. Já nos 
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fragmentos posteriores que foram retirados da AD4 em outro momento do processo não 

constatamos a reincidência dos mesmos. O que significa que durante o processo de estudo da 

língua os participantes aprenderam a usar as estruturas lingüísticas de maneira adequada. 

 Então, é possível afirmar que de um modo geral, o objetivo de aprender a língua 

espanhola foi se consolidando no decorrer do processo de ensino aprendizagem da língua por 

meio de elementos culturais. 

 Os elementos culturais foram, de certa maneira, um elemento motivador para o 

estudo fora da sala de aula, ou seja, os participantes além de trabalharem durante as aulas, de 

forma presencial, realizando as diversas atividades propostas, ainda se dedicaram à realização 

de trabalhos extra-sala de aula o que veio a solidificar a aprendizagem. 

 Dando continuidade a leitura dos dados, é oportuno ressaltarmos que os(as) 

participantes sob uma visão mais ampla não utilizaram formas, estruturas lingüísticas 

inadequadas ao ponto de comprometer o sentido do seu texto ou até mesmo levantar 

questionamentos de que não houve realmente o aprendizado da língua espanhola.  

 Os fragmentos a seguir demonstram estruturas lingüísticas bem elaboradas e 

coerentes com o ensino desenvolvido. Os(as) participantes utilizam as concordâncias, as 

pontuações, as preposições e os artigos de acordo com o uso de palavras heterogenéricas, por 

exemplo. 

 [P03 AD4] Hoy es muy fácil conocer las costumbres de un país extranjero, 
las informaciones están en los libros, en las revistas, en los periódicos y 
principalmente en internet […]. 

 [P05-AD4] Conocer las costumbres de un país extranjero contribuye para mi 
aprendizaje […] y más conocimientos de la lengua extranjera. 

 

 Dessa forma, nos valemos da assertiva de que estes(as) participantes após a 

realização das atividades propostas e o contato direto e efetivo com a língua estrangeira 

obtiveram êxito no processo de aprendizagem da língua espanhola. 
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3.2 Os conhecimentos culturais na formação profissional do turismólogo 

A segunda pergunta norteadora da nossa pesquisa foi: b) Os conhecimentos e/ou 

ensinamentos a respeito da cultura de um determinado grupo social contribuem para a 

formação profissional do aluno do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo? Caso 

afirmativo, como? 

 A nossa segunda pergunta de pesquisa foi contemplada nas observações feitas 

pelos(as) seguintes participantes: 

[P02-AD1] Conocer otras culturas es muy importante para el buen desarrollo 
de las actividades profesionales de turismo. 

[P02-AD4] Conocer países extranjeros, bien como su historia, costumbres y 
las características por general es muy importante para la formación 
profesional de un turismólogo. 

[P07-AD3] As apresentações foram significativas para o conhecimento [...] 
Percebemos através destas o quanto o Brasil é multicultural e multiétnico. 
Temos em nosso país uma diversidade incrível e o quanto ainda nos falta 
conhecer nossa própria cultura. 

[P03-AD4] […] conocer las costumbres de un país extranjero […] las 
características histórico-sociales y culturales de cualquier región del mundo 
contribuye mucho para mi formación personal y profesional. 

 

Oportunamente é interessante que ressaltemos as afirmações feitas pelo 

participante P02 em situações distintas (AD1 e na AD4). Este respondeu de maneira 

satisfatória a nossa segunda pergunta de pesquisa, quando afirmou que conhecer as culturas 

estrangeiras, o que inclui os elementos culturais, contribui para a formação profissional do 

turismólogo.  

No caso do curso de turismo, no qual o ensino da língua estrangeira para fins 

específicos (BELTRÁN, 2005; GARCÍA e TUTS, 2005; e VÁZQUEZ, 2005) se revela o 

mais apropriado, vemos que ensinar elementos culturais contribuiu tanto para o aprendizado 

da língua estrangeira quanto para a formação profissional dos participantes. Essa percepção é 

manifestada pelo(a) participante da seguinte forma:  
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[P08-AD3] A língua espanhola é imprescindível para o profissional de 
turismo. O profissional desta área precisa estar preparado para atender os 
diversos trabalhos executados [...]. O uso da língua nas apresentações foi 
interessante para conhecermos termos utilizados no Turismo enquanto 
atividade profissional.  

 

E pensando justamente no ELEFE foi o que nos levou a propor ao grupo a 

realização da AD2, tanto com relação à parte oral como à parte escrita. Percebemos em AD2  

a satisfação dos participantes (futuros turismólogos) ao elaborarem a parte escrita do trabalho, 

que foi a produção dos folders. A partir deste trabalho constatamos que houve uma 

aproximação do(a) participante à sua realidade profissional e entendemos que as propostas 

concatenam as necessidades de aprendizagem da língua espanhola e o contexto de atuação 

profissional, favorecem a motivação dos(as) participantes. Já que os folders são materiais 

comumente utilizados por estes(a) profissionais e fornecidos pelas agências de turismo para 

divulgação dos serviços e locais turísticos. 

Passamos agora a analisar algumas destas produções (folders) que foram 

distribuídas pelos participantes aos demais que estavam em sala de aula e a maneira como 

eles(as) trabalharam as peculiaridades dos estados federais com o propósito de aprenderem a 

língua espanhola. Lembramos ainda que os textos descritos em língua estrangeira foram 

selecionados e traduzidos pelos participantes no momento da realização da atividade. 

 De acordo com Santos (2006) a cultura está relacionada diretamente às 

manifestações da sociedade como um todo. Diante desta afirmação notamos que os(as) 

participantes traduziram distintamente através dos folders o conceito de cultura demonstrando 

o que cada estado possui em termos de danças, comidas, artesanatos, monumentos históricos, 

pontos e locais voltados para o turismo histórico, ecológico, etc. 

 Vejamos por exemplo, o folder a seguir, no qual os participantes buscaram 

enfatizar as comidas e pratos típicos, o artesanato, os pontos turísticos, destacando as cores e 

formas dos produtos e objetos. Tendo em vista o objetivo do trabalho por meio deste gênero 

textual, que foi aprender a língua e ampliar as informações profissionais concomitantemente. 
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  Neste trabalho percebemos o léxico empregado demonstrando aperfeiçoamento 

de estruturas linguísticas e principalmente de vocabulário específico da área profissional. 
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 Assim como o trabalho anterior estes a seguir também buscaram destacar o que o 

estado das Minas Gerais e do Paraná ofereciam em termos gastronômicos, artesanatos 

regionais e atrativos turísticos. Vejamos: 

Minas Gerais 
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Paraná 

 

Nestes folders, percebemos que o grupo se preocupou em demonstrar uma 

diversidade de elementos característicos do estado. O que comprova que a exteriorização dos 

conhecimentos profissionais através dos aspectos culturais apresentados por meio da língua 

estrangeira.  
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Considerando a liberdade concedida aos participantes para a elaboração e 

destaque dos elementos culturais, percebemos que cada grupo de maneira bem peculiar expôs 

sobre as manifestações culturais de cada estado, ressaltando o que o estado escolhido poderia 

oferecer em contexto turístico. Assim sendo, em alguns trabalhos, percebemos que os 

participantes focaram os aspectos físicos e geográficos das regiões o que se revela também, 

como características e atrativos muito relevantes que devem ser observados pelo profissional 

da área. Portanto, vejamos: 
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Os trabalhos anteriores deram uma atenção especial aos atrativos turísticos 

voltados para turismo natural, ecológico, patrimonial que também reflete as culturas locais. Já 

outros grupos apresentaram trabalhos focando outros aspectos tão ou quanto importantes para 

o turismo, como os aspectos histórico-sociais. Vejamos: 
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Ao analisarmos os trabalhos (AD2) constatamos traços que nos remete a teoria 

que distingue o termo cultura, proposta por López (2005), que apresenta a seguinte 

diferenciação: cultura c (essencial), C (legitimada) e K (marginalizada). Não há dúvidas de 

que é essencial para o bom desempenho profissional  de um turismólogo conhecer as várias 

culturas e saber tratá-las explorando-as no sentido de valorizar as suas representações. 

De uma maneira em geral os participantes apresentaram seus trabalhos ressaltando 

justamente a cultura denominada com ‘c’ minúsculo, que é aquela que representa a cultura 

popular. Alguns trabalhos demonstraram uma exposição bastante significativa dos elementos 

culturais a que se refere este tipo de cultura, a qual representa as manifestações e expressões 

populares, da massa, do coletivo. Vejamos alguns exemplos: 
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De acordo com estes trabalhos verificamos que os participantes souberam 

reconhecer e expor sobre os elementos essenciais para identificação cultural de uma região, 

neste caso, dos estados brasileiros. Ressaltaram as culturas locais, danças populares, ou seja, 

as peculiaridades específicas da cidade. 
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Os(as) participantes foram categóricos ao enfatizar os vários tipos de turismos 

oferecidos pelos estados brasileiros, ecológicos, naturais, históricos e outros. Neste trabalho 

visualizamos em destaque o turismo ecológico, natural. O demonstrou a maneira que os(as) 

participantes exteriorizaram o que era peculiar à sua profissão, ou seja, atrair a atenção do 

turista através dos recursos que estão ao seu alcance. Neste caso as belezas naturais de uma 

região. 
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 Como já vimos a cultura representa toda a manifestação de uma humanidade, 

como um todo ou simplesmente o que se relaciona a determinado povo, sociedade e/ou grupos 

humanos, de diferentes lugares (SANTOS, 2006). 

 De todo modo o termo cultura (LARAIA, 2004; SANTOS, 2006, CASAL, 2010) 

não se define de forma concisa e objetiva.  É necessário considerar uma série de relevâncias e 

vários aspectos de cunho geográfico, econômico, histórico, artístico e principalmente social 

para que se possa chegar uma concepção sobre o termo cultura. 

 A cultura se manifesta por meio de vários elementos. Vejamos a figura a seguir  

 

3.1: Representação das manifestações culturais. (elaboração própria) 

 

Os dados da AD2 de uma forma em geral nos evidenciaram a aproximação 

significativa dos participantes com os elementos culturais em situação de aprendizagem da 

língua estrangeira. Os trabalhos (folders) se destacaram pelas informações contidas e pelas 

imagens expostas.  

 
2- Monumentos 

históricos 

3- Pontos turísticos 

4- Costumes 

5- Artesanatos e arte 

6- Festas típicas 

1- Gastronomia 

CULTURA 
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Encontramos nos dados diversas manifestações culturais como: gastronomia, 

festas típicas, artesanatos, costumes, monumentos históricos e  grande exposição dos pontos e 

locais turísticos, o que não nos surpreende, tendo em visto o contexto profissional dos(as) 

participantes.  Vejamos alguns folders que enfatizaram estes elementos: 

 

Gastronomia e artesanato 
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Pontos turísticos e monumentos históricos 

 

 

 

Podemos assegurar que os trabalhos foram desenvolvidos em conformidade aos 

requisitos inerentes ao gênero textual, folder. Em sua maioria apresentaram uma linguagem 

apropriada e pertinente ao contexto turístico, percebemos que os folders apresentaram 

atrativos visuais, as letras foram bem distribuídas no espaço físico, as imagens foram 

organizadas observando as respectivas temáticas: gastronomia, artesanato, pontos turísticos.  
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As pessoas interessadas no assunto que tiverem acesso a estes trabalhos terão 

condições de imediato de reconhecê-los como objeto de trabalho de um profissional de 

turismo. 

Esta observância vai ao encontro do que tínhamos pensado quando propomos a 

elaboração desta atividade. Pois estaríamos proporcionando aos participantes a possibilidade 

de aprender língua e ao mesmo tempo trabalhar com recursos específicos da área de atuação. 

Costumes e Festas típicas 

 

 

Estes dados comprovam a presença significativa dos elementos culturais neste 

processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Pela forma como estes trabalhos 
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(folders) foram apresentados em sala de aula, percebemos que os participantes se 

preocuparam em transmitir e principalmente trabalhar as características específicas de cada 

estado brasileiro através das cores e formas privilegiando as informações socioculturais.  

Os profissionais da área de turismo devem apresentar vários conhecimentos 

peculiares ao saber humano. Deve buscar informações nas Ciências humanas, exatas e 

naturais. Este profissional precisa conhecer sobre antropologia, história, geografia, economia, 

meio ambiente, nutrição, línguas estrangeiras, marketing, legislações específicas entre outras 

áreas do conhecimento humano. 

Estes resultados obtidos através das realizações das atividades dirigidas, focando 

o aprendizado da língua espanhola através dos elementos culturais, nos leva, a reafirmar os 

nossos propósitos quando pensamos no ensino dos elementos culturais voltados para a 

formação profissional do aluno. O que torna ainda mais interessante e motivador o estudo da 

língua estrangeira para fins específicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem 

 moral e valorativa, os diferentes comportamentos 

 sociais e mesmo as posturas corporais são assim  

 de uma herança cultural, ou seja, o resultado da 

 operação de uma determinada cultura. 

(LARAIA, 2004) 

  

Nesta parte final, sintetizaremos nosso estudo fazendo uma retomada das 

perguntas de pesquisa e as possíveis respostas extraídas dos dados, com o respaldo teórico, e 

apresentar nossas percepções finais, depois de termos (re)pensados e analisados os dados 

coletados. 

 Todo o nosso trabalho foi desenvolvido pensando de que forma o ensino dos 

elementos culturais contribui para o aprendizado da língua estrangeira e como estes 

ensinamentos contribuem para a formação profissional do(a) aluno(a) do curso de Turismo. 

Os alunos do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo precisam 

desenvolver a habilidade de se comunicar e de trabalhar com pessoas de diversas culturas. Já 

que uma das atribuições do turismólogo é atender, trabalhar diretamente com pessoas 

independentemente em que região esteja.  

 No caso, para os alunos do curso de Turismo, os trabalhos que foram 

desenvolvidos em sala de aula, foram pensados com a expectativa de que os(as) participantes 

ressaltassem os aspectos culturais e que demonstrassem o aprendizado da língua estrangeira. 

No ponto de vista da formação profissional do(a) aluno(a), o processo foi positivo tendo em 

vista a maneira como se deu este aprendizado.  

 Durante a realização das atividades dirigidas, notamos que houve uma 

aproximação destes(as) alunos(as) com sua própria cultura e com o mundo do trabalho. Este 

processo de ensino aprendizagem refletiu tanto no crescimento pessoal como profissional 

destes(as) alunos(as). Eles puderam conhecer e trabalhar colaborativamente sem perder suas 
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próprias identidades. E o mais interessante foi o fato de não ter sido observado atitudes 

etnocêntricas ou qualquer outra forma de exclusão e/ou rechaço a cultura alheia.  

 Propomo-nos a realizar um ensino direcionado para as necessidades específicas 

dos(as) aprendizes, isto é, ELEFE. E o que os dados coletados nos mostraram foi que os 

elementos culturais contribuíram para o aprendizado da língua e que estes ensinamentos 

repercutiram satisfatoriamente na formação profissional dos(as) alunos(as). 

 Assim sendo, o ELEFE tem demonstrado ser uma forma de ensino interessante e 

eficiente quando bem planejado e organizado no sentido de atender efetivamente às 

necessidades e interesses acadêmicos ou profissionais do(a) aluno(a).  

 Portanto, é necessário e importante que o(a) profissional de turismo saiba 

reconhecer os elementos culturais da língua estrangeira e principalmente da sua própria 

cultura, bem como os elementos integradores da sociedade como comportamentos e valores 

sociais, éticos e morais e assim evitar os mal-entendidos que são passíveis de ocorrer quando 

há presença de duas culturas diferentes. 

 Diante dos resultados obtidos e das análises realizadas, podemos afirmar que 

nossas hipóteses iniciais se confirmaram, pois foram comprovadas com os dados ao longo do 

nosso estudo. Ou seja, ensinar língua espanhola a partir dos elementos culturais favorece a 

aprendizagem de língua espanhola e contribui para a formação profissional quando se trata do 

curso de Turismo.  

 Percebemos ainda que quando trabalhamos com conteúdos, com recursos que são 

de interesses dos(as) alunos(as) o aprendizado se efetiva e os(as) alunos(as) se mostram mais 

motivados, autônomos e responsáveis em relação aos seus conhecimentos.   

Acreditamos ainda que as atividades desenvolvidas pelos participantes possam 

servir de incentivo para que eles(as) continuem investigando e identificando os aspectos 

culturais que fazem parte, por exemplo, de um estado da federação brasileira, o qual 

possivelmente possa vir se tornar seu locus de trabalho. E ainda que possam desenvolver 
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maneiras de conhecer as manifestações culturais, mas mantendo-se críticos quanto as suas 

posturas diante do “outro”, isto é, da cultura estrangeira. 

Tendo em vista, ainda que, em algumas situações de cunho acadêmico e/ou 

profissional, conhecer a cultura alheia, a cultura do outro contribui significativamente para a 

formação do homem, pois, a diversidade pode favorecer reflexões, adaptações e até inserções 

de ideias, pensamentos, posturas que podem contribuir para a manutenção e estabilidade da 

sociedade como um todo. 

Sabemos, também, que as mudanças não ocorreram somente no aprendizado e na 

formação do aluno. Sem sombra de dúvida, enquanto pesquisadora e professora destes(as) 

alunos(as) tive a oportunidade de perceber mais do que nunca que ensinar e aprender se trata 

de um processo dinâmico, que requer constantes adaptações e adequações e, mesmo assim 

talvez não tenhamos o 100% de respostas e resultados positivos. 

Este trabalho pode ser visto como exemplo de determinação pessoal e profissional 

em alcançar os objetivos propostos. Não foi fácil finalizá-lo para apreciação. Foram 

detectadas algumas falhas quanto à coleta de dados, como por exemplo, o não registro de um 

diário de campo, realização de gravações e filmagens das apresentações, e até aplicações de 

um número maior de atividades. Mas acredito que poderei tomá-lo como referência para a 

elaboração de estudos futuros tanto no mesmo foco ou similar mais de maneira mais 

sistematizada.   
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você está sendo convidado (a) participar, como voluntário (a) de uma pesquisa. Meu nome é 
Paula Apoliane de Pádua Soares Carvalho sou pesquisadora responsável e minha área de atuação é Estudos 
Lingüísticos. 

 Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma.  

 Em de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, 
Pala Apoliane de P. S. Carvalho, pelo endereço eletrônico: paulaapoliane@uol.com.br. Em caso de dúvidas 
sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Título: A cultura como elemento mediador no processo de ensino-aprendizagem de LE/L2. 

Objetivo: Coletar dados para a pesquisa. 

Métodos ou procedimentos?: Questionários, tarefas, produção textual, gravação áudio-visual. Será garantido aos 
participantes da pesquisa. 

I. a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos mesmos quanto aos dados confidenciais envolvidos na 
pesquisa; 

II. a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 

Em nenhuma hipótese haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos sujeitos pela 
participação na pesquisa. 

Nome e Assinatura do pesquisador responsável: ________________________________________________  
                                                                                          Paula Apoliane de P. S. Carvalho 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DE PESQUISA 

 Eu, _______________________________________________, RG/CPF/n° de prontuário/n° 
matrícula_________________ curso_________________________do __________________abaixo assinado, 
concordo em participar da pesquisa acima mencionada. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 
pesquisador (a): Paula Apoliane de P. S .Carvalho, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Meus dados pessoais não serão 
divulgados. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento, se for o caso). 

Local e data:_______________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito:__________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Nome completo:____________________________________________________________________ 

Telefones p/contato:_________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:______________ Idade: ________ Sexo: Fem. ( ) Masc. ( ) 

Nasceu em Goiânia? Sim ( ) Não ( ), qual cidade?_________________________________________ 

Sempre morou em Goiânia? Sim ( ) Não ( ), onde?_________________________________________ 

E quando veio para Goiânia, qual foi sua percepção (sentimentos, ansiedades, perplexidade 
(in)adequação, (dês)contentamento etc.) ao viver, morar, estudar aqui? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Formação escolar básica (ensino fundamental e médio): 

Toda pública ( ) Maior parte pública ( ) 

Toda privada ( ) Maior parte privada ( ) 

Possui outro curso superior completo ou em andamento? 

Não ( ) Sim ( ), qual ou quais?___________________________________________ 

Você tem acesso á informação por meio de? 

Internet ( ) TV/Rádio ( ) Jornal/revista ( ) Escola ( ) Livros ( ) 

Já estudou alguma outra língua estrangeira? Não ( ) Sim ( ), quais?______________ 

Onde estudou? Curso livre/escolas de idiomas ( ) durante a graduação ( ) 

Já visitou algum país estrangeiro? Não ( ) Sim ( ), qual ou quais?________________ 

Você acha importante e/ou necessário conhecer outra língua? Não ( ) Sim ( ) 

Como profissional de Turismo, você acredita que saber comunicar-se em várias línguas estrangeiras 
é importante para a atuação no mercado de trabalho? Sim( ) Não( )  

Por quê?__________________________________________________________________________ 

Quais línguas estrangeiras você acredita ser importantes para sua formação enquanto profissional de 
Turismo? 

Espanhol ( ) Italiano ( ) Japonês ( ) Inglês ( ) 
Esperanto ( ) Francês ( ) Português ( ) Outras ( ), quais? _____________ 
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ANEXO C 

 

 

Instituto Federal de Goiás 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS  
 Laboratório de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias 
 Nombres y apellidos:____________________________ 
 Profesor(a): _______________________________________________ 

 Asignatura/Curso: ______________________________Fecha: ____/____/______ 

Contesta las preguntas de acuerdo con los contenidos estudiados en las clases de español y las películas 
“Spanghish” / “À Francesa”. 

1-Asocia las expresiones y las palabras de acuerdo con el significado que les corresponde. 
a) ( 1 ) Choque cultural 
b) ( 2 ) Lengua extranjera 
c) ( 3 ) Turismólogo 
d) ( 4 ) Cultura 

 

a) ( ) conjunto de costumbres y actividades de un pueblo o nación.  
b) ( ) encuentro o colisión entre dos culturas. 
c) ( ) persona que trabaja en un hotel o que lo tiene, o sea, propietario. 
d) ( ) es aquélla que no es propia del país del hablante. 

2-¿De qué trata la película Spanghish o À Francesa? Haz un resumen. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3-¿Qué comprendes por el choque cultural? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

4-¿Crees que las diferencias culturales que hay entre los países pueden dificultar las relaciones personales? 
Ejemplifique. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5-¿Cómo profesional del turismo crees que conocer la cultura del otro es importante o no hace falta para el buen 
desarrollo de tus actividades profesionales? Justifique 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 

 

 

Instituto Federal de Goiás 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS  
 Laboratório de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias 
 Nombres y apellidos:____________________________ 
 Profesor(a): _______________________________________________ 

 Asignatura/Curso: ______________________________Fecha: ____/____/______ 

ACTIVIDADES 
I -  De acuerdo con las investigaciones que hizo sobre las ciudades de Goiás y con las discusiones realizadas en 
el aula, contesta las preguntas siguientes: 

1- ¿Cuáles son los nombres de las ciudades estudiadas/investigadas? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2- Indique la ubicación/localización geográfica. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3-¿En estas ciudades hay potencial o referencial turístico? Justifica su repuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4- ¿Hoy, qué hay de interesante en estas ciudades que favorezca el turismo? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5-¿Qué/cuáles son las costumbres? ¿Cómo éstas se constituyen? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6-¿Las ciudades que hablan la misma lengua poseen las mismas costumbres, características histórico-sociales y 
culturales? Justifique y ejemplifique su respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7- ¿Cómo conocer las costumbres de un país extranjero, o las propias contribuyen para su formación personal y 
profesional? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

8- ¿Cree que hay relación entre cultura, lengua y costumbre? Justifica y ejemplifica su respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 


