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Embora a integração multiétnica, multirracial e multicultural não 
seja produto exclusivo do trabalho escolar, a escola pode 
tornar-se um espaço privilegiado dessa integração. Com a 
internacionalização da economia, com constantes migrações e 
com a globalização das comunicações, o número de 
referenciais culturais à disposição do aluno é cada vez maior. A 
educação multicultural e intercultural procura familiarizar as 
crianças com as realizações culturais, intelectuais, morais, 
artísticas, religiosas etc. de outras culturas, principalmente das 
culturas não dominantes. As crianças que não aprenderem a 
estudar outras culturas perderão uma grande oportunidade de 
entrar em contato com outros mundos e terão mais dificuldades 
de entender as diferenças; fechando-se para a riqueza cultural 
da humanidade, elas perderão também um pouco da 
capacidade de aprender e de se humanizar. O pluralismo, 
como filosofia do diálogo para o entendimento e para a paz, 
deverá fazer parte integrante e essencial da educação do 
futuro. 

 
Moacir Gadotti (1996) 
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RIBEIRO, Simone Beatriz Cordeiro. Língua(s) de fronteira: o ensino da Língua 
Espanhola em Guaíra, Paraná. 2015. 259 páginas. Tese (Doutorado em Letras) - 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2015. 
 
 

RESUMO 
 
 

Refletir sobre as políticas e planificações linguísticas em desenvolvimento e em 
prática é uma tentativa de compreender como as mesmas estão sendo pensadas e 
executadas. Como a Política Linguística é uma área de estudos que, ao agir como 
condutora do interesse público e da necessidade emergente da nação, administra as 
ações e reflexões referentes ao campo das línguas, a elaboração de uma 
planificação linguística que atenda aos interesses da comunidade, além de uma 
necessidade é uma obrigação do poder público, uma vez que demonstra a 
imprescindibilidade de correlacionar esses campos com abordagens relativas aos 
direitos linguísticos, em virtude do cenário contemporâneo em que o ensino e a 
aprendizagem de Línguas se encontram, lugar que, na maioria das vezes, 
desconsidera a realidade local ou regional. Portanto, ao refletir a esse respeito, esta 
Tese propõe um estudo sobre a Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, 
como Língua de Fronteira, objetivando identificar, problematizar e argumentar em 
favor de uma política e de uma planificação linguística condizentes com o contexto 
linguístico vivenciado por este município. Para tanto, o processo investigativo 
inscreve-se na Linguística Aplicada, sob o viés Crítico, sustentado em Pennycook 
(1998, 2006), Rajagopalan (2003), Signorini e Cavalcanti (1998), e Moita Lopes 
(2006, 2013), acrescidos dos estudos da Sociolinguística, Labov (1983, 1986, 2008), 
Tarallo (2007), entre outros, nas Políticas Linguísticas, através dos estudos de 
Calvet (2007 [1987]), Oliveira (2003, 2010), Pereira e Costa (2011), Savedra e 
Lagares (2012), Rajagopalan (2013), Nicolaides et al. (2013) e von Borstel (2013), 
com vistas a uma abordagem linguística e política de cunho local e regional que 
considere o ensino da referida Língua Estrangeira Moderna, nessa região de 
fronteira geográfica enunciativa com o Paraguai, e, ainda, no fator histórico da 
região, tanto no que se refere ao povoamento e colonização espanhola após o 
descobrimento da América, focando o município de Guaíra, Paraná, quanto na forte 
presença de espanhóis, argentinos e, principalmente, paraguaios durante a 
exportação da erva-mate pela Companhia Matte Larangeira. Assim sendo, para fins 
de análise foram realizadas 33 entrevistas semiestruturadas, desenvolvidas a partir 
de um roteiro de entrevista que foi aplicado por meio de uma pesquisa in loco, 
sustentada em reflexões e leituras de cunho qualitativo, partindo dos pressupostos 
estabelecidos por Flick (2004), Lüdke e André (1986), entre outros. Em função da 
política linguística implementada no município e que prioriza o ensino da Língua 
Inglesa, justificou-se e argumentou-se, com base na realidade vivenciada pelos 
cidadãos, a importância e a validade da inserção da Língua Espanhola no currículo 
educacional público do Ensino Fundamental I, anos iniciais, reforçando a relevância 
de uma abordagem de cunho aplicado, que envolva toda a problemática advinda da 
contemporaneidade, orientada não somente por teorias, mas sim por problemas, e 
que extrapola as fronteiras da linguagem e do sociocultural.  
 
Palavras-chave: Língua(s) de Fronteira; Língua Espanhola; Políticas e Planificações 
Linguísticas; Direitos Linguísticos; Ensino e Aprendizagem de Línguas. 
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RIBEIRO, Simone Beatriz Cordeiro. Border Language(s): Spanish Language 
Teaching in Guaíra, Paraná. 2015. 259 pages. Thesis (Doctor in Arts) - 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2015. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Reflecting on language policies and language planning in development and in 
practice it is an attempt to understand how they are being thought and executed. As 
Language Policy is a field of study that, when as the conductor of the public concern 
and of the emerging need of a nation, it manages the actions and reflections 
regarding the field of languages. The drawing up of a language planning that meets 
community interests is a necessity, along with the fact of being a responsibility of 
public authorities, since it is indispensable to correlate these fields with approaches 
related to linguistic rights, due to the contemporary scenario in which Language 
teaching and learning, most of the time, is a place where local or regional reality are 
being ignored. Therefore, considering this regard, this Thesis proposes to study the 
Spanish Language in the municipality of Guaíra - Paraná as a Border Language in 
order to identify, to discuss and to argue in favor of a language planning and policy 
compatible with the linguistic context of this municipal district. Hence, this research 
process indexed by Applied Linguistic, under the critical bias, supported by 
Pennycook (1998, 2006), Rajagopalan (2003), Signorini and Cavalcanti (1998), and 
Moita Lopes (2006), plus Sociolinguistic studies, Labov (1983, 1986, 2008), Tarallo 
(2007), and others, under Language Policies, through studies of Calvet (2007 
[1987]), Oliveira (2010), Pereira and Costa (2011), Savedra and Lagares (2012), 
Rajagopalan (2013), Nicolaides et al. (2013) and von Borstel (2013), aiming a 
linguistic and political approach of local and regional nature which considers that 
teaching the said Modern Foreign Language, in this region of geographic border 
discourse of Paraguay, and, also, under the factor of historical region, as either in 
matters of Spanish settlement and colonization after the discovery of America, with 
focus on the municipal district of Guaíra, Paraná, or the strong presence of Spanish, 
Argentinians and, mostly, Paraguaians during the Matte Larangeira Company's 
export of maté. Thus, for the purpose of analysis, the applied method was in situ 
research using 33 semi-structured interviews, applying an script based on reflections 
and readings of qualitative approach, from theories by Flick (2004), Lüdke and André 
(1986), and others. According to the language policy applied in the above said 
municipal district where teaching of the English Language is a priority, this work 
justifies and argues, based on the context experienced by its citizens, the importance 
and common sense of introducing the Spanish Language in the educational 
curriculum of primary schools, beginning years, of the Brazilian educational system, 
enhancing the relevance of having an applied approach that involves the whole 
resulting contemporary problem, coached not only by theories but also by problems 
in order to understand language and sociocultural borders.  
 
Key words: Border Language(s); Spanish Language; Language Planning and 
Policies; Linguistic Rights; Teaching and Learning Languages. 
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RIBEIRO, Simone Beatriz Cordeiro. Lengua(s) de frontera: la enseñanza de la 
Lengua Española en Guaíra, Paraná. 2015. 259 páginas. Tesis (Doctorado en 
Letras) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel, 2015.  
 
 

RESUMEN 
 

El acto de reflexión sobre las políticas y planificaciones lingüísticas en desarrollo y 
en práctica es un intento de comprender como éstas están siendo pensadas y 
ejecutadas. Debido a que la Política Lingüística es un área de estudios que, al 
comportarse como conductora del interés público y de la necesidad emergente de la 
nación, administrando las acciones y reflexiones que se refieren al campo de las 
lenguas, la elaboración de una planificación lingüística que atienda los intereses de 
la comunidad es una necesidad y también una obligación del poder público, ya que 
se ha demostrado que es imprescindible la correlación de esos campos con 
abordajes relativos a los derechos lingüísticos, en virtud del escenario 
contemporáneo de enseñanza y del aprendizaje de Lenguas, un lugar en el que, la 
mayoría de veces, se desconsidera la realidad local o regional. Así, esta Tesis 
propone estudiar la Lengua Española como Lengua de Frontera en el municipio de 
Guaíra, Paraná con el objetivo de identificar, problematizar y argumentar en favor de 
una política y de una planificación lingüística conforme al contexto lingüístico 
vivenciado por este municipio. Por lo tanto, el proceso investigativo se inscribe en la 
Lingüística Aplicada, bajo el enfoque Crítico, amparado en Pennycook (1998, 2006), 
Rajagopalan (2003), Signorini y Cavalcanti (1998), y Moita Lopes (2006), asociados 
a los estudios de Sociolingüística, Labov (1983, 1986, 2008), Tarallo (2007), entre 
otros, en Políticas Lingüísticas, a través de los estudios de Calvet (2007 [1987]), 
Oliveira (2010), Pereira y Costa (2011), Savedra y Lagares (2012), Rajagopalan 
(2013), Nicolaides et al. (2013) y von Borstel (2013), objetivando un abordaje 
lingüístico y político local y regional que considere la enseñanza de la referida 
Lengua Extranjera Moderna en esa región de frontera geográfica enunciativa con 
Paraguay, y, además, el factor histórico de la región, tanto en lo referente al 
poblamiento y colonización española después del descubrimiento de América, 
centrado en el municipio de Guaíra, Paraná, como en la fuerte presencia de 
españoles, argentinos y, principalmente, paraguayos durante la exportación de la 
yerba mate de la Compañía Matte Larangeira. Siendo así, para fines de análisis, una 
investigación in situ fue realizada con 33 entrevistas semiestructuradas, a partir de 
un guión de entrevista, basado en reflexiones y lecturas de valor cualitativo, 
partiendo de los presupuestos establecidos por Flick (2004), Lüdke y André (1986), 
entre otros. En función de la política lingüística implementada en el municipio, que 
prioriza la enseñanza de la Lengua Inglesa, se justificó y se argumentó, con base a 
la realidad vivida por los ciudadanos, la importancia y validad de la inserción de la 
Lengua Española en el currículo educacional brasileño público de la Enseñanza 
Fundamental I, años iniciales, sosteniendo la importancia de un abordaje aplicado 
que envuelva toda problemática resultado de la actualidad, orientada no solo por 
teorías, sino también por problemas, y que extrapola las fronteras del lenguaje y de 
lo sociocultural. 
 
Palabras clave: Lengua(s) de Frontera; Lengua Española; Políticas y 
Planificaciones Lingüísticas; Derechos Lingüísticos; Enseñanza y Aprendizaje de 
Lenguas. 

 



10 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

MAPA 1 – Localização Geográfica do Município de Guaíra, Paraná ........................ 16 

IMAGEM 1 – Visão Aérea de Guaíra, Paraná .......................................................... 17 

MAPA 2 – Localização Geográfica de Guaíra, Paraná, e o Salto del Guairá, 

Paraguai. ................................................................................................................. 57 

MAPA 3 – Representativo do Tratado de Tordesilhas .............................................. 59 

MAPA 4 – Representativo das Capitanias Hereditárias ...........................................  61 

MAPA 5 – Representativo da redução do território paraguaio após a Guerra 

daTríplice Aliança .................................................................................................... 62 

MAPA 6 – Representativo das fundações espanholas na região denominada de 

Guairá (parte do território paranaense) .................................................................... 67 

IMAGEM 2 – Página do Livro de Contabilidade da Companhia Matte Larangeira .... 77 

IMAGEM 3 – Sete Quedas (1) ................................................................................. 82 

IMAGEM 4 – Sete Quedas (2) ................................................................................. 83 

IMAGEM 5 – Demonstrativo de Pontes (1) .............................................................. 84 

IMAGEM 6 – Demonstrativo de Pontes (2) .............................................................. 85 

IMAGEM 7 – Salto Arco-Íris ....................................................................................  85 

IMAGEM 8 – Localização das Sete Quedas ............................................................ 86 

IMAGEM 9 – Localização das Sete Quedas Submersas .......................................... 88 

IMAGEM 10 – Visitantes ante do fim das Sete Quedas ........................................... 88 

IMAGEM 11 – O Canalão......................................................................................... 89 

IMAGEM 12 – Igreja Nuestro Señor del Perdón (1) ................................................. 90 

IMAGEM 13 – Do Veneravel Pe. Roque Gonzalez .................................................. 92 

IMAGEM 14 – Pe. João del Castillo ......................................................................... 92 

IMAGEM 15 – S. Francisco Xavier ........................................................................... 93 

IMAGEM 16 – S. Ignacio de Loyola ......................................................................... 93 

IMAGEM 17 – Pe. Affonso Rodriguez ...................................................................... 94 

IMAGEM 18 – Pe. Roque Gonzalez ......................................................................... 94 

IMAGEM 19 – Igreja de Nuestro Señor del Perdón (2)............................................. 95 

IMAGEM 20 – Imagem de Nossa Senhora de Caacupé .......................................... 96 

 



11 

 

 

IMAGEM 21 – Imagem de Nossa Senhora de Caacupé encontrada na Guerra do 

Chaco ...................................................................................................................... 99 

IMAGEM 22 – Dona Lucila ....................................................................................... 99 

IMAGEM 23 – Placa: Comidas Típicas .................................................................. 100 

IMAGEM 24 – Dependências da festa de Nossa Senhora de Caacupé (1) ............ 101 

IMAGEM 25 – Chipa .............................................................................................. 101 

IMAGEM 26 – Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (1) ........... 103 

IMAGEM 27 – Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (2) ........... 103 

IMAGEM 28– Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (3) ............ 104 

IMAGEM 29 – Dependências da festa de Nossa Senhora de Caacupé (2) ............ 105 

IMAGEM 30 – Atividades Voluntárias na Festa de Nossa Senhora de Caacupé 

(1)...... .................................................................................................................... 106 

IMAGEM 31 – Atividades Voluntárias na Festa de Nossa Senhora de Caacupé 

(2)...... .................................................................................................................... 106 

IMAGEM 32 – Almoço sendo servido na Festa da Virgem de Caacupé ................. 107 

IMAGEM 33 – Estandes das colônias na Festa das Nações (1) ............................ 109 

IMAGEM 34 – Estandes das colônias na Festa das Nações (2) ............................ 109 

IMAGEM 35 – Estandes da colônia Paraguaia ...................................................... 110 

IMAGEM 36 – Centro Náutico das Marinas (1) ...................................................... 111 

IMAGEM 37 – Centro Náutico das Marinas (2) ...................................................... 111 

IMAGEM 38 – Acervo (1) ....................................................................................... 113 

IMAGEM 39 – Acervo (2) ....................................................................................... 113 

IMAGEM 40 – Acervo (3) ....................................................................................... 114 

IMAGEM 41 – Cine Teatro Sete Quedas ............................................................... 115 

IMAGEM 42 – Demonstrativo do Campeonato de Pesca de Guaíra ...................... 117 

IMAGEM 43 – Parque Nacional de Ilha Grande ..................................................... 118 

IMAGEM 44 – Fauna de Ilha Grande ..................................................................... 118 

IMAGEM 45 – Ponte Ayrton Senna (1)................................................................... 119 

IMAGEM 46 – Ponte Ayrton Senna (2)................................................................... 120 

IMAGEM 47 – Artesanato de Ana Menél ................................................................ 121 

IMAGEM 48 – Artesanato de Frei Pacífico ............................................................. 121 

GRÁFICO 1 – Demonstrativo de Dados Quantificados sobre as Línguas Estrangeiras 

Sugeridas para Compor a Matriz Curricular Municipal ........................................... 180 

 

 



12 

 

 

LISTA DE QUADROS  

 

 

QUADRO 1 – Pesquisas sobre Línguas de Fronteira: Língua Espanhola e Língua 

Portuguesa no Banco de Teses da CAPES ............................................................. 22 

QUADRO 2 – Atividades desenvolvidas no Município de Guaíra, Paraná................ 50 

QUADRO 3 – Entrevistados do Município de Guaíra ............................................... 52 

QUADRO 4 – Palavras-chave: Línguas de Fronteira ............................................. 141 

QUADRO 5 – Palavras-chave: Ensino de Língua Espanhola ................................. 144 

QUADRO 6 – I Demonstrativo de Dados Quantificados sobre a Importância da 

Língua Espanhola no Município de Guaíra, Paraná ............................................... 168 

QUADRO 7 – II Demonstrativo de Dados Quantificados sobre as Línguas 

Estrangeiras a Comporem a Matriz Curricular Municipal ........................................ 170 

QUADRO 8 – III Demonstrativo de Dados Quantificadospara Algumas Informações 

Gerais Resultantes das Entrevistas nas Catorze Escolas Municipais .................... 183 

QUADRO 9 – Dados Estatísticos de Aquisição e Distribuição de Livros Didáticos 

pelo PNDL/2014 ..................................................................................................... 187 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



13 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CELEM – Centro de Línguas Estrangeiras Modernas 

LA – Linguística Aplicada 

PNDL – Programa Nacional do Livro Didático 

R: – Recorte  

TECLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 
  

 



14 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 16 

 

1 A DISCUSSÃO DA PESQUISA IN LOCO ............................................................. 31 

1.1 O TIPO DE PESQUISA ...................................................................................... 32 

1.2 O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO ...................................................................... 37 

1.2.1 A pesquisa in loco e o papel do pesquisador .................................................. 37 

1.2.2 A entrevista semiestruturada a partir de um roteiro de entrevista e o registro de 

dados do pesquisador .............................................................................................. 40 

1.2.2.1 Fotografias, materiais xerocopiados e exemplares recebidos dos sujeitos 

participantes da pesquisa.......................................................................................   45 

1.3 OS PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA .............................................. 46 

1.4 A CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS E A REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS ........................................................................................................ 49 

 
2 ASPECTOS HISTÓRICOS: COMO TUDO COMEÇOU NA REGIÃO 

FRONTEIRIÇA ......................................................................................................... 56 

2.1 O ESTABELECIMENTO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS NA AMÉRICA 

LATINA. ................................................................................................................... 59 

2.1.1 A Guerra da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai) ......................................... 63 

2.1.2 O Guairá e o povoamento inicial ..................................................................... 66 

2.2 GUAÍRA E A COMPANHIA MATTE LARANGEIRA ........................................... 71 

2.3 ATRATIVOS DE GUAÍRA, PARANÁ: passado e presente ................................. 80 

2.3.1 As Sete Quedas .............................................................................................. 82 

2.3.2  A Igreja de Nuestro Señor del Perdón (Igreja ou Igrejinha de Pedra) ............. 89 

2.3.3 Nossa Senhora de Caacupé ........................................................................... 96 

2.3.4 Festa das Nações ......................................................................................... 108 

2.3.5 Centro Náutico das Marinas .......................................................................... 110 

2.3.6 Museu Sete Quedas...................................................................................... 112 

2.3.7 Cine Teatro Sete Quedas .............................................................................. 114 

2.3.8 Campeonato de Pesca .................................................................................. 116 

2.3.9 Parque Nacional de Ilha Grande ................................................................... 117 

 

 



15 

 

 

2.3.10 Ponte Ayrton Senna....... ............................................................................. 119 

 
3 A DISCUSSÃO TEÓRICA DA PESQUISA .......................................................... 122 

3.1 A LINGUÍSTICA APLICADA NA CONTEPORANEIDADE SOB O VIÉS CRÍTICO 

.......... ..................................................................................................................... 123 

3.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLÍNGUISTICA ............................................. 129 

3.3 POLÍTICAS E PLANIFICAÇÕES LINGUÍSTICAS ............................................ 134 

3.4 LÍNGUA(S) FRONTEIRIÇAS............................................................. ................ 140 

3.4.1 Fronteira geográfica enunciativa  .................................................................. 146 

3.4.2 Língua(s) de Fronteira  .................................................................................. 149 

3.4.3 Políticas de ensino de línguas ....................................................................... 154 

3.4.4 Breve percurso histórico das tentativas de implementação da Língua 

Espanhola nos currículos educacionais brasileiros ................................................ 156 

3.4.5 A Lei número 11.161/2005 ............................................................................ 158 

 
4 A LÍNGUA ESPANHOLA EM CONTEXTOS FRONTEIRIÇOS: DESEJOS, 

ANSEIOS E A REALIDADE DOS ENTREVISTADOS ............................................ 161 

4.1 A REDE DE ENSINO MUNICIPAL ................................................................... 163 

4.1.1 A Língua Estrangeira presente na matriz curricular das escolas municipais .. 164 

4.1.2 Reflexões a respeito da Língua Espanhola  e do ensino de Línguas 

Estrangeiras na escola ........................................................................................... 168 

4.1.2.1 A aquisição da Língua Portuguesa ............................................................. 181 

4.1.3 A realidade das escolas municipais............................................................... 182 

4.1.3.1 A contribuição do material didático no ensino de Línguas Estrangeiras ..... 184 

4.1.3.2 A falta de profissionais capacitados para o ensino de Línguas 

Estrangeiras..... ...................................................................................................... 193 

4.1.3.3 O anseio dos Entrevistados pela oferta de uma capacitação na área de 

Línguas Estrangeiras ............................................................................................. 202 

4.1.3.4 A presença de alunos estrangeiros nas escolas ......................................... 213 

4.2 A PERSPECTIVA DA COMUNIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DE LÍNGUA 

ESPANHOLA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, PARANÁ .......................................... 218 

4.3 ALGUNS EXEMPLARES DE PROGRAMAS E PROJETOS NO AUXÍLIO E 

INTEGRAÇÃO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS .................................................. 228 

 

 



16 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 234 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 243 

  

APÊNDICES  ......................................................................................................... 252 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................... 253 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Geral ........................................................... 254 

ANEXOS  ............................................................................................................... 256 

ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do CEP ...................................................... 257 

ANEXO 2 – Decreto nº197/2014 ............................................................................ 259 

 

  

 



17 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 No momento, as reflexões suscitam discussões sobre os direitos linguísticos, 

os planejamentos e as políticas linguísticas em consonância com o ensino e com a 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras, de Imigrantes, de Minorias, Indígenas, de 

Fronteira e Maternas. Segundo Rajagopalan (2013), a política linguística é uma arte 

que administra as cogitações e as ações a respeito das línguas, conduzindo-as 

conforme o interesse público e o que se acredita ser importante para uma nação e o 

seu povo. Dessa forma, “não é possível desvincular a língua do significado social e 

particular que assume para cada indivíduo” (OLIVEIRA, 2013, p. 3).  

Partindo desta perspectiva, a presente pesquisa propõe um estudo sobre a 

Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, como Língua de Fronteira, 

quanto à perspectiva da Linguística Aplicada, sob o viés Crítico, e das Políticas 

Linguísticas, com vistas a uma abordagem linguística e política de cunho regional ou 

local que considere o ensino da referida Língua Estrangeira Moderna, nessa região 

de fronteira geográfica enunciativa1 com o Paraguai.  

Através da leitura do Mapa 1, pode-se constatar a localização geográfica do 

município de Guaíra, Paraná, e a sua proximidade como Paraguai: 

 

Mapa 1 – Localização Geográfica do Município de Guaíra, Paraná 
 

 
Fonte: Acervo disponível no site 

<<http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2008/09/24/ult4733u22466.jhtm>>. 

                                                         
1
 De acordo com os estudos sobre língua(s) fronteiriças, a pesquisadora desta Tese, utiliza o termo 

“enunciativa” agregado à expressão “fronteira geográfica”, caracteriza-se pela interação comunicativa 
existente no contexto fronteiriço vivenciado pelo município de Guaíra, Paraná e o Paraguai. A 
situação enunciativa de comunicação se evidencia como um representativo de interlocuções de vozes 
que permeiam o Brasil e o Paraguai, pela expressão de línguas e de culturas nos dois lados da 
fronteira. Discussão detalhada no Capítulo 3, seção 3.4. 
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Como pode ser observado no Mapa 1, Guaíra está localizado na região oeste 

do Paraná. Estado que faz fronteira com o Paraguai. Já na Imagem 1, é possível 

visualizar parte do município de Guaíra, Paraná: 

 

Imagem 1 – Visão Aérea de Guaíra, Paraná 
 

 
Fonte: Acervo disponível no site  

<<http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/PR/guaira>>. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que o interesse da pesquisadora pelo estudo 

iniciou-se a partir do ano de 2012, quando em contato com presença da Língua 

Espanhola nos currículos educacionais municipais de Cascavel, Paraná, cidade esta 

que faz parte da região de fronteira, durante a sua atuação como orientadora e 

supervisora de Estágios Supervisionados em Línguas, conforme a predisposição da 

disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Línguas, do 2º ano do 

curso de Letras Português/Espanhol, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

 Após a distribuição dos alunos, a professora/pesquisadora procurou as 

escolas campos de estágio da Unioeste e informada da presença da disciplina de 

Língua Espanhola na matriz curricular dos anos iniciais, Fundamental I, agendou a 

observação e a regência dos seus graduandos. Durante o período de estágio foram 

realizadas algumas leituras referentes ao ensino neste ciclo. Dentre estas, a leitura 

do Currículo para rede pública municipal de Cascavel: Ensino Fundamental – anos 

iniciais, mais especificamente a parte destinada às Línguas Estrangeiras. Neste 

http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/PR/guaira
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momento, teve conhecimento da política educacional promovida pelo governo 

municipal da cidade de Cascavel, Paraná. 

 Conforme o documento citado, ao considerar a história da região oeste do 

Paraná, a proximidade com a fronteira e a relação com o Mercosul, como também o 

acesso que o ensino de uma Língua Estrangeira possibilita a classe trabalhadora, 

visto que, segundo o currículo cascavelense, a relevância do ensino de uma Língua 

Estrangeira permite ao aluno “além de dominar um outro idioma, conhe[cer] outra 

realidade lingüística e cultural e que tenha os mesmos acessos aos conhecimentos 

que a classe dominante historicamente sempre teve” (CASCAVEL, 2008, p. 301), 

houve por parte do município de Cascavel uma parceria com a Argentina para 

promover o intercâmbio e a capacitação de docentes para ministrarem a disciplina 

de Língua Espanhola nas escolas públicas municipais cascavelenses.  

Diante disso, surgiu o interesse em verificar qual era a Língua Estrangeira 

ofertada nas escolas municipais de Guaíra, Paraná, e se o município compartilhava 

de uma perspectiva semelhante à praticada em Cascavel, Paraná. Assim sendo, a 

pesquisadora e a sua orientadora conversaram e decidiram elaborar um projeto que 

investigasse a política linguística e educacional existente na cidade guairense, em 

relação ao ensino de Línguas Estrangeiras no âmbito da Linguística Aplicada. 

Por conseguinte, este estudo advém de uma pesquisa de caráter institucional 

como parte integrante do projeto Língua(s) em região de fronteiras: sob uma 

perspectiva de ensino, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

sob a coordenação de Clarice Nadir von Borstel, desde dezembro de 2013. O 

Projeto, aprovado pela Plataforma Brasil - Unioeste - CAAE: 23161713.0.0000.0107 

- Número do Parecer: 489.855, data de relatoria: 17/12//2013, tem como objetivo 

verificar como as políticas linguísticas e educacionais influenciam/influenciaram a 

Língua Espanhola sob uma perspectiva de Ensino, no contexto escolar no município 

de Guaíra, na região Oeste do Paraná. Justificado primeiramente pelo contexto de 

fronteira geográfica enunciativa vivenciado por esta região localizada no oeste do 

Paraná, bem como pela presença da Língua Espanhola neste território antes da 

chegada dos portugueses, durante a extração e distribuição da erva-mate pela 
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Companhia Matte Larangeira2, e atualmente pela presença de paraguaios residindo 

ou estudando no Brasil. 

Portanto, ao decidir-se pela investigação linguístico-educacional no município 

de Guaíra, Paraná, acreditava-se que a Língua Espanhola poderia apresentar um 

considerável  prestígio linguístico e cultural, a se considerar, como já mencionado no 

parágrafo anterior, o contexto histórico de colonização espanhola, instalação da 

Companhia Matte Larangeira e a importância que esta teve no processo de 

desenvolvimento da cidade; a situação de fronteira geográfica enunciativa 

vivenciada cotidianamente pelos habitantes da cidade brasileira que, de uma 

maneira ou de outra, estão em constante interação com habitantes da nação vizinha, 

seja em contextos educacionais, comerciais, culturais ou turísticos; e, por fim, o 

caráter globalizante, em que a Língua Espanhola passa a ser vista como uma 

Língua Franca, principalmente atrelada à formação profissional e ao comércio 

internacional, sobretudo no Mercosul, pois “seja pela globalização ou pelos 

diferentes tratados que o Brasil tem assinado com seus parceiros do Mercosul, o 

espanhol, como o inglês, está se tornando uma língua imprescindível por conta das 

necessidades de comunicação” (SALINAS, 2005, p. 54). 

Sendo assim, a partir dessas situações vividas e vivenciadas pela região 

oeste do Paraná, em específico no que se refere à cidade guairense, foi que se 

propôs desencadear esta investigação que objetiva identificar, problematizar e 

argumentar em favor de uma política e de uma planificação linguística consoante 

com o contexto linguístico vivenciado pelo município de Guaíra, Paraná. 

Para tanto, em se tratando do município de Guaíra, Paraná, e sua relação 

com a Língua Espanhola, questiona-se:  

(1) A Língua Espanhola é ou não incentivada no município?  

(2) Existem dados históricos de colonização espanhola, quanto à situação de 

contato linguístico, em virtude do cenário discursivo de fronteira geográfica e as 

relações comerciais ao nível internacional com o Mercosul?  

(3) Existe uma resistência por parte dos brasileiros em aprender a Língua Espanhola 

ou em proporcionar o seu ensino?  

                                                         
2
 Escrita conforme grafia presente em documentos oficiais da Companhia Matte Larangeira. A grafia 

com a letra g provavelmente tem origem no nome de Thomaz Larangeira, um dos fundadores da 
Companhia.  
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(4) Há resistência subsidiada por recordações e ressalvas de conflitos históricos, 

como a Guerra da Tríplice Aliança, ou por diferenças socioculturais, políticas e 

econômicas, assim como, oriundas de preconceitos, esteriótipos e conflitos?  

(5) As políticas linguísticas e educacionais vigentes dão conta das especificidades 

regionais ou locais do campo de pesquisa em questão?  

(6) Como age a instância governamental municipal, representada pela Secretaria 

Municipalde Educação, no que diz respeito à Língua Espanhola, e que contribuições 

tem oferecido para o ensino desta língua nas escolas, bem como para a sua não 

inserção no currículo escolar?  

(7) Qual é a perspectiva da comunidade escolar municipal e da sociedade em geral 

pela oferta do ensino da Língua Espanhola nas escolas?  

(8) Quais seriam os anseios, desejos e perspectivas manifestados no discurso dos 

representantes das equipes pedagógicas das instituições educacionais municipais 

pela necessidade do ensino desta língua, a se considerar o contexto de fronteira 

com o Paraguai e a presença de alunos paraguaios nas escolas? 

(9) Por fim, qual a opinião da sociedade em geral, quanto à importância da Língua 

Espanhola como Língua de Fronteira geográfica enunciativa e como isso reforça a 

presença desta Língua Estrangeira nas escolas? 

Neste primeiro momento, as questões a serem investigadas se apresentam 

de maneira mais extensa, em virtude da complexidade do objeto pesquisado, que é 

carregado de marcas históricas e de contato linguístico, advindas tanto de um 

passado como de um presente, com possíveis consequências no futuro. 

Lüdke e André (1986), asseveram que “no início há questões ou focos de 

interesse muito amplos, que no final se tornam mais diretos  e específicos. O 

pesquisador vai precisar melhorar esses focos à medida que o estudo se 

desenvolve” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13). Sendo assim, pode-se dizer que as 

reformulações ocorrem porque “essas primeiras indagações orientam o processo de 

coleta de informação e permitem a formulação de uma série de hipóteses que 

podem ser modificadas à medida que novos dados vão sendo coletados” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 16).  

Diante disso, entende-se que, no transcorrer do estudo, as questões a serem 

investigadas passam por um processo de avalização e de classificação “para 

determinar até que ponto elas são adequadas para confirmar as suposições 
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existentes (como hipóteses), ou até onde seu objetivo é a descoberta de novas 

questões, ou, ao menos, a abertura dessa possibilidade” (FLICK, 2004, p. 68). 

Sendo assim, os questionamentos apresentados são proporcionais à 

amplitude da pesquisa, pois envolvem os aspectos gerais e principais a serem 

investigados, visto que a escolha a respeito de uma pergunta “está ligada à redução 

da variedade, e, assim, à estruturação do campo em estudo: certos aspectos 

ganham destaque, outros são considerados menos importantes, sendo (ao menos 

para o momento) deixados em segundo plano ou excluídos” (FLICK, 2004, p. 65). 

Isso se deve, também, à necessidade de “teorizações que dialoguem com o mundo 

contemporâneo, com as práticas sociais que as pessoas vivem” (MOITA LOPES, 

2006, p. 23), de acordo com o que estabelece a área da Linguística Aplicada sob o 

viés Crítico. 

Desse modo, realizou-se uma investigação no banco de teses da CAPES, em 

outubro/2014, por meio da palavra-chave “línguas de fronteira”, com o intuito de 

constatar quando e quais pesquisas já haviam sido edificadas com essa temática.  

Foram encontrados trinta e nove textos, mas nenhum destes apresentava no título 

as referidas palavras juntas e na mesma ordem. No entanto, em uma busca 

efetivada no google, por meio das palavra-chave línguas de fronteira, foram 

encontradas as pesquisas desenvolvidas por Sturza (20103, 20084, 20065, 20056), 

comprovando a existência de estudos em área fronteiriça. 

Quanto às pesquisas apresentadas no banco de teses e dissertações da 

CAPES, verificou-se que a maioria dos estudos desenvolvidos estavam relacionados 

à situações bilíngues, multilíngues e de contato. Entretanto, para conhecimento 

destacou-se apenas as pesquisas que faziam referência a Língua Espanhola e a 

Língua Portuguesa em situações fronteiriças latino-americanas7, defendidas nos 

últimos quatro anos, como se verá na sistematização abaixo, representada no 

Quadro 1: 

 

 

                                                         
3
 “No tempo e no espaço: mapeando as línguas de fronteira”. 

4
 “A Interface Português/Espanhol: a Constituição de um Espaço de Enunciação Fronteiriço”. 

5
 “Línguas de Fronteira e Políticas de línguas: uma história das idéias lingüísticas”. (Tese de 

Doutorado); 
6
 “Línguas de fronteira: o desconhecido território das práticas lingüísticas nas fronteiras brasileiras”. 

7
 Entre as trinta e nove pesquisas, observaram-se estudos sobre línguas indígenas em contexto de 

fronteira, porém estes não foram destacados, uma vez que se optou por apenas àqueles relacionados 
às Línguas Portuguesa e Espanhola, em situações de fronteira. 
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Quadro 1 – Pesquisas sobre Línguas de Fronteira: Língua Espanhola e Língua 
Portuguesa no Banco de Teses da CAPES 

 

 
Assuntos 
Pesquisados 

 
Dissertações 

 
Teses 

2014 2013 2012 2011 Total 2014 2013 2012 2011 Total 

Línguas de 
Fronteiras 
 

0 0 09 03 12 0 0 1 0 01 

Políticas e 
Planificações 
Linguísticas 

0 0 03 03 06 0 0 0 0 0 

Identidade (em 
relação ao outro) 

0 0 01 0 01 0 0 0 0 0 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora a partir dos dados disponíveis no Banco de Teses da 
CAPES. Disponível em: <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/>. Acesso em: 10 out. 2014. 

 

A busca em questão evidencia que os estudos referentes às línguas de 

fronteira são poucos, como também, que nos útlimos dois anos não foi defendida 

nenhuma pesquisa nesta área, ressaltando a necessidade e a importância da 

investigação da temática da presente tese. Os dados apresentados na tabela acima 

estão discriminados detalhadamente no terceiro capítulo, na seção 3.4, que trata das 

Línguas de Fronteira. 

Enquanto isso, em uma busca pela palavra-chave “Guaíra, Paraná” foram 

encontrados doze resultados, porém, nenhum referente à Língua Portuguesa ou à 

Espanhola, seja em situações de ensino, de contato, de conflito ou de fronteira. As 

pesquisas, em sua maioria, eram da área de agronomia, física, engenharia de 

pesca, agricultura, cabendo às áreas de geografia, história e ciências sociais, 

apenas quatro trabalhos. Sobre políticas linguísticas encontrou-se apenas um 

trabalho registrado e o mesmo enfoca a educação de surdos. Quanto ao propósito 

da presente pesquisa neste município, não foram encontrados nenhum registro de 

estudos, tanto no campo da pesquisa quanto no que diz respeito às línguas (em 

região) de fronteira: Língua Portuguesa e Língua Espanhola, políticas linguísticas e 

ensino.  

 Assim sendo, ao se considerar os dados referentes às pesquisas 

apresentadas, justifica-se o interesse pela investigação do ensino da Língua 

Espanhola nas instituições educacionais do município de Guaíra, Paraná, em virtude 

de se acreditar que neste campo de estudo haveria uma valorização do ensino 

dessa Língua Estrangeira, haja vista o contexto histórico de colonização espanhola, 
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a situação de fronteira geográfica enunciativa com o Paraguai e, principalmente, a 

relação comercial com o Mercosul, acrescidos da implementação e da difusão do 

CELEM8 (foco na Língua Espanhola em virtude de ser a nação paraguaia uma das 

sete colônias que contribuíram na colonização de Guaíra) e, ainda, a Lei número 

11.161/2005 que tornou o ensino da Língua Espanhola obrigatória no Ensino Médio. 

A respeito da obrigatoriedade do ensino da Língua Espanhola, Moreno 

Fernández (2005), reforça que “la presencia creciente del español en la enseñanza 

pública y privada, al margen de la posible obligatoriedad de su estudio, ha de tener 

consecuencias positivas para el español y para todos que tienen intereses 

vinculados a esta lengua”9 (MORENO FERNÁNDEZ, 2005, p. 32). 

Nesse sentido, ao pesquisar sobre a política linguística e educacional deste 

município, no que se refere às Línguas de Fronteiras (português e espanhol), e o 

perfil dos professores da Educação Básica, do Ensino Fundamental, assim como o 

perfil dos alunos e da extensão desses quanto à interlocução do espanhol neste 

município de fronteira geográfica enunciativa com Paraguai, em conjunto com os 

dados pesquisados, pretende-se refletir sobre a importância da oferta e do ensino de 

Línguas Estrangeiras nos anos iniciais, Ensino Fundamental I, tanto como uma 

tentativa de acesso ao saber institucionalizado, como um processo de formação 

continuada da Língua Espanhola e suas variáveis socioculturais do vizinho país, no 

sentido de contribuir para a interlocução dos docentes e no sucesso prático de 

ensino e aprendizagem da Língua Espanhola nas escolas do município.  

Justifica-se, ainda, que, ao destacar a importância e ao enfatizar a 

necessidade do ensino da Língua Espanhola em Guaíra, Paraná10, não se está 

                                                         
8
 Segundo informações disponíveis do site da Secretaria de Educação, o CELEM consiste no “Centro 

de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), criado no ano de 1986 pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED-PR), integra o Departamento de Educação Básica (DEB) e tem por 
objetivo ofertar o ensino gratuito de idiomas aos alunos da Rede Estadual de Educação Básica 
matriculados no Ensino Fundamental (anos finais), no Ensino Médio, na Educação Profissional e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), aos professores e funcionários que estejam no efetivo exercício 
de suas funções na rede estadual e também à comunidade. O CELEM, além de promover o 
conhecimento do idioma das etnias formadoras do povo paranaense, contribui para o 
aperfeiçoamento cultural e profissional de seus alunos. A Resolução n. 3.904/2008 - SEED, que 
regulamenta o funcionamento do Celem, considera “a importância que a aprendizagem de Línguas 
Estrangeiras Modernas (LEM) têm no desenvolvimento do ser humano quanto a compreensão de 
valores sociais e a aquisição de conhecimento sobre outras culturas”” (PARANÁ, 2015). Disponível 
em <<http://www.lem.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=346>> 
9
 Tradução nossa: “a presença crescente do espanhol no ensino público e particular, a margem da 

possível obrigatoriedade de seu estudo, há de ter consequências positivas para o espanhol e para 
todos que têm interesses vinculados a esta língua” (MORENO FERNÁNDEZ, 2005, p. 32). 
10

 A discussão estabelecida no parágrafo em questão também pode ser estendida ao ensino em 
âmbito nacional, uma vez que corresponde a uma situação recorrente em todo país: a necessidade 
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tencionando desmerecer o valor do ensino da Língua Inglesa ou o trabalho dos 

professores desta, assim como, não se objetiva que a mesma seja retirada ou 

extinta da grade curricular escolar. O que se espera, ao refletir sobre a contribuição 

que a Língua Espanhola pode proporcionar aos alunos, tanto no âmbito linguístico 

quanto no cultural, haja vista, principalmente, o contexto de fronteira e de contato 

linguístico cultural, como também as particularidades locais e regionais do município 

de Guaíra, Paraná, é que seja percebido pela comunidade local e pela sociedade 

em geral o quão importante seria possibilitar esse conhecimento aos alunos, tendo 

em vista que se agregaria conhecimentos à formação profissional destes, ao mesmo 

tempo em que se desenvolveria um ensino e um aprendizado plurilíngue. 

No momento, a globalização tem suscitado novas propostas de educação 

bilíngue e de abordagens sobre fatores sociolinguísticos, quanto à valorização do 

plurilinguíssimo, da diversidade, quando dos direitos linguísticos e de atitudes 

socioculturais, assim como, medidas que favoreçam as regiões fronteiriças de 

hispano.  

Neste sentido, é fundamental a implementação de ações para melhorar os 

resultados da qualidade no nível de ensino, estando em conformidade com as metas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Dessa forma, espera-se contribuir ainda para que tanto a Secretaria Municipal 

de Educação, quanto os docentes, os alunos e a comunidade percebam que, por 

meio de Educação de Línguas sob a abordagem da Linguística Aplicada 

Interdisciplinar e da Sociolinguística, ao considerar a situação de fronteira geográfica 

enunciativa, reflitam a respeito de um ensino de Língua Estrangeira focado na 

situação vivenciada, revertendo os resultados na melhoria da qualidade do ensino.  

Almeja-se com esta pesquisa fornecer dados importantes e satisfatórios, tanto 

na esfera teórica, proporcionando futuras discussões sobre as línguas de fronteira, 

em específico sobre a Língua Espanhola em Guaíra, Paraná, como na reformulação 

ou elaboração de políticas linguísticas ou educacionais que atendam as 

particularidades locais ou regionais, sobretudo, no domínio prático, com reflexões, 

análises, propostas de manutenção, de inserção do ensino da Língua Espanhola e 

de sua cultura, uma vez que “nadie puede negar que las decisiones fundamentales, 

                                                                                                                                                                                

de uma redistribuição da carga horária dos professores para acolher uma disciplina sem descartar a 
outra. 
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en lo que se refiere a la satisfacción de esa demanda de español en Brasil, están en 

manos brasileñas” 11 (MORENO FERNANÁNDEZ, 2005, p. 33). 

Em suma, este estudo, que se caracteriza por levar em conta o contexto de 

fronteira geográfica enunciativa, em correlato com as instituições escolares e o 

ensino de Línguas Estrangeiras, no caso da Língua Espanhola, visa contribuir para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas em contexto de fronteira, em específico na 

região de fronteira geográfica da Costa Oeste Paranaense, em que a bibliografia 

científica sobre a Língua Espanhola como Língua de Fronteira, ainda, é escassa, e 

agregar informações ao acervo científico já existente no domínio nacional, na região 

Oeste do Paraná e no próprio Programa de Mestrado e Doutorado em Letras pela 

Unioeste, os quais divulgam situações de bilinguismo, línguas em contato, línguas 

de imigração e Línguas de Fronteira.  

Diante disso, o objetivo principal do estudo apresentado, como mencionado 

no início deste texto, é, primeiramente, identificar as políticas linguísticas e 

educacionais inseridas no contexto sócio histórico e cultural de ensino da Língua 

Espanhola neste município, focalizando as instâncias educacionais municipais, anos 

iniciais, Ensino Fundamental I; problematizá-las e, na sequência, argumentar em 

favor de uma política e de uma planificação linguística condizente com o contexto 

linguístico vivenciado pelo município de Guaíra, Paraná. 

Portanto, ao relacionar a história, a educação e a cultura do município 

guairense, em situação de fronteira geográfica enunciativa, com as discussões no 

âmbito das políticas linguísticas e educacionais, pretende-se desenvolver os 

seguintes objetivos específicos: 

(1) Promover reflexões de cunho político e social sobre a situação do ensino da 

Língua Espanhola em Guaíra, Paraná, através da investigação e do resgate do 

contexto histórico do município com vistas à situação inicial de colonização 

espanhola, a influência da Companhia Matte Larangeira e sua contribuição para o 

desenvolvimento da cidade, como também a relação comercial com o Mercosul;  

(2) Constatar quais são os anseios e as aspirações dos cidadãos guairenses quanto 

ao ensino daLíngua Espanhola; 

                                                         
11Tradução nossa: “ninguém pode negar que as decisões fundamentais, no que se refere a satisfação 

dessa demanda de espanhol no Brasil, estão em mãos brasileiras” (MORENO FERNANÁNDEZ, 
2005, p. 33). 
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(3) Problematizar e questionar a situação do ensino das Línguas Estrangeiras, com 

foco na Espanhola, no espaço escolar municipal;  

(4) Refletir sobre as políticas linguísticas e educacionais para o ensino da Língua 

Espanhola, em âmbito nacional e regional;  

(5) Apresentar sugestões de programas e de projetos, que possam revelar a cultura 

e a língua do outro, para que se possa pensar e elaborar uma política linguística e 

educacional que considere a história observando a situação fronteiriça do município. 

Para o desenvolvimento das proposições listadas, torna-se imprescindível 

avaliar e contrapor as colocações dos sujeitos participantes da pesquisa com a 

literatura de base do estudo, que está amparada nos pressupostos da Linguística 

Aplicada que versa sob o viés Crítico, denominada por Pennycook (1998, 2006), e 

Rajagopalan (2003), de Linguística Aplicada Crítica, por Signorini e Cavalcanti 

(1998), de Linguística Aplicada Transdisciplinar, por Moita Lopes (2006), de 

Indisciplinar, Mestiça, Ideológica e Nômade, como também, de Transgressiva, por 

Pennycook (2006), ou ainda, de Linguística Aplicada Contemporânea, tal qual se 

verifica nas discussões estabelecidas nas obras organizadas por Moita Lopes 

(2006).  

Sob esta perspectiva, a Linguística Aplicada converte-se em um campo que 

se relaciona com outras áreas, rompendo fronteiras terminológicas que separam os 

conhecimentos, pois se preocupa em estabelecer uma relação com o sujeito social, 

assim como com a vida em sociedade, ambos vistos em um contexto 

contemporâneo, globalizado e em constante transformação.  

Neste sentido, destaca-se a relevância de uma abordagem de cunho 

aplicado, que envolva toda a problemática advinda da contemporaneidade, orientada 

não por teorias, mas sim por problemas, que extrapolam as fronteiras da linguagem 

e do contexto social, tal qual se objetiva na presente Tese ao investigar a(s) 

Língua(s) de Fronteira.  

Para tanto, em correlato com as predisposições da Linguística Aplicada, 

seguirão os estudos da Sociolinguística, tendo como base os estudos de Labov 

(1983, 1986, 2008), Tarallo (2007) e outros estudiosos da área, da Etnografia da 

Prática Escolar de André (1995), Bortoni-Ricardo (2008 e 2014), entre outros.  

No que diz respeito ao campo político das línguas, far-se-á um percurso 

investigativo em torno das Políticas Linguísticas ou Educacionais com o intuito de 

verificar como as mesmas se efetivam e em que se baseiam no momento de suas 
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planificações. Conforme estabelecem Savedra e Lagares (2012), o termo Política 

Linguística, recentemente empregado na sociolinguística, final dos anos 50 e início 

dos anos 60, tenciona “dar conta de estudos desenvolvidos em situações linguísticas 

de contato” (SAVEDRA E LAGARES, 2012, p. 11). Portanto, serão consultadas as 

predisposições defendidas por Calvet (2007), Damke (2008), Oliveira (2010), (2004), 

Pereira e Costa (2011), Savedra e Lagares (2012), Rajagopalan (2013), Nicolaides 

et al. (2013), von Borstel (2013), entre outros pesquisadores da área.  

O referencial teórico referente à situação de fronteira corresponde, sobretudo, 

aos estudos de Sturza (2005, 2006, 2008, 2010), que tem efetivado pesquisas com a 

Língua Espanhola e a Língua Portuguesa em situações de fronteira: Rio Grande do 

Sul, Brasil e o Uruguai. Para esta pesquisadora, a fronteira se caracteriza tanto pelo 

contexto de enunciação, lugar em que as Línguas Portuguesa e Espanhola entram 

em contato, como por limites territoriais geográficos que, no caso desta Tese, 

determinam os sujeitos como sendo brasileiros ou paraguaios. Visando 

complementar as discussões sobre os espaços fronteiriços, também, foram 

utilizados os estudos de Campigoto (2000 e 2006), que trata das narrativas na 

fronteira do Brasil com o Paraguai. 

Como o estudo em questão corresponde a uma abordagem de cunho 

aplicado, realizou-se uma pesquisa in loco com o intuito de gerar dados por meio da 

observação, da aplicação de um roteiro de entrevista que resultou em uma 

entrevista semiestruturada, que foi gravada e, posteriormente, transcrita.  Assim 

como, fez-se uso de outros fatores que corroboraram com dados sócio históricos, 

culturais e linguísticos.  

Por ter caráter aplicado, a pesquisa se ajusta em análises qualitativas e 

quantitativas que foram obtidas através de inter-relações com a cultura local e 

estrangeira, a partir da Língua Espanhola e da Língua Portuguesa. Momento em que 

todos os procedimentos dos dados de amostragem foram analisados sob os 

paradigmas científicos da pesquisa quantitativa e qualitativa, partindo dos 

pressupostos estabelecidos por Flick (2004), Lüdke e André (1986), Sandín Esteban 

(2010) e outros. 

No que concerne à postura do pesquisador antes, durante e depois das 

entrevistas e da observação participante, a se considerar a necessidade de 

interação e intervenção constante da pesquisadora com os sujeitos e o objeto da 

pesquisa, em uma relação de produção de conhecimento conjunta, sempre 
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procurando trazer alguma contribuição social e de prestígio à comunidade 

investigada, aos docentes e demais sujeitos da comunidade, também se fez uso dos 

teóricos citados no parágrafo anterior. 

Diante disso, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas durante o final 

do ano de 2013 e todo o ano de 2014, com 33 (trinta e três) pessoas, distribuídas 

em dois grupos. O primeiro grupo composto pela Secretaria Municipal de Educação 

e equipes pedagógicas das escolas municipais; o segundo grupo pela sociedade em 

geral, com vistas a angariar informações que possam evidenciar a construção 

enunciativa e reflexiva da pesquisa. Através das entrevistas, os Entrevistados 

contribuíram com suas percepções e conhecimentos sobre a Língua Espanhola, a 

situação fronteiriça com o Paraguai, as festividades locais oriundas das crenças, 

culturas e tradições deste país, bem como a respeito da relevância do ensino da 

Língua Espanhola no município. 

Sendo assim, a sequencialidade do trabalho escrito se dá por meio desta 

introdução, seguida do primeiro capítulo que trata da metodologia da pesquisa, a 

qual conta com o tipo de pesquisa desenvolvido, crítico, qualitativo e quantitativo, 

bem como com os métodos de investigação: o caráter da pesquisa de campo, o 

papel do pesquisador, a entrevista semiestruturada, as diferentes maneiras de se 

registrar os dados levantados e suas variações, como, por exemplo, a fotografia, a 

fotocópia e demais materiais recebidos dos participantes da pesquisa. O primeiro 

capítulo traz, ainda, os procedimentos éticos da pesquisa, a seleção dos 

Entrevistados e a realização das entrevistas. 

O segundo capítulo faz-se representativo de um apanhado dos aspectos 

históricos da região oeste do Paraná, com foco no espaço geográfico e enunciativo 

de Guaíra, Paraná. O ponto de partida apresenta uma pequena descrição do início 

da colonização dessa região fronteiriça e, para tanto, dialoga-se com o 

estabelecimento das fronteiras nacionais na América Latina e retoma-se o contexto 

da Guerra da Tríplice Aliança; discorre-se sobre o povoamento inicial, colonização 

espanhola e portuguesa, como também a respeito do estabelecimento da 

Companhia Matte Larangeira, a exportação da erva-mate, a construção de ferrovias, 

o acesso as Sete Quedas, as consequências da política de nacionalização do 

governo de Getúlio Vargas, as propostas de implementação de uma usina 

hidrelétrica, a criação do Lago de Itaipu e o abandono vivenciado pela cidade 

guairense.  
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Neste mesmo capítulo, descrevem-se algumas festividades citadas pelos 

Entrevistados e que fazem referência aos aspectos culturais e festivos do Paraguai, 

como a Igreja e a Festa de Nossa Senhora do Caacupé12 e a presença da cultura, 

da língua e da tradição paraguaia na Festa das Nações. Discorre-se, ainda, sobre a 

história da Igreja Nuestro Señor del Perdón, também conhecida como a Igrejinha de 

Pedra, e a respeito de outros atrativos elaborados pelo município guairense com fins 

turísticos . 

O terceiro capítulo apresenta o referencial teórico utilizado e a prática da 

pesquisa, momento em que se discutem os aportes teóricos da Linguística Aplicada 

e sua relação com a Linguística, como também se discorre sobre a Linguística 

Aplicada (Crítica) na contemporaneidade, as contribuições da Sociolinguística, as 

políticas e planificações linguísticas, a(s) língua(s) de fronteira e a fronteira 

geográfica enunciativa. Com vistas a retomar as tentativas de inserção da Língua 

Espanhola nos currículos educacionais brasileiros, fez-se uma breve descrição das 

mesmas até chegar à Lei nº 11.161/2005. 

O quarto capítulo conta com a descrição, análise e reflexão dos dados 

investigados e gerados a partir das Entrevistas. Assim, ao se adentrar no campo 

aplicado foram abordadas teorizações que se somaram às considerações de 

aspectos ideológicos, sociais, históricos e culturais nas análises, como prescreve a 

Linguística Aplicada Contemporânea (Crítica), as Políticas Linguísticas e o ensino de 

Línguas Estrangeiras enquanto contribuição no processo comunicativo fronteiriço.  

Por conseguinte, o quarto capítulo, intitulado A Língua Espanhola em 

contextos fronteiriços: desejos, anseios e a realidade dos Entrevistados, sustenta-se 

na reflexão e na análise das redes de ensino municipais. Para tanto, apresenta a 

Língua Estrangeira ofertada nas escolas municipais, no Ensino Fundamental I, anos 

iniciais, a escolha e o suporte para o seu ensino e difusão, bem como a realidade 

vivenciada por estas instituições de ensino, o material didático utilizado e como o 

mesmo contribui para a inserção de uma Língua Estrangeira e não de outra na 

matriz curricular. 

O quarto capítulo ainda retrata o interesse dos Entrevistados por capacitações 

na área de Línguas Estrangeiras e a presença de alunos estrangeiros, em sua 

maioria paraguaia, nas salas de aula. Por fim, com o intuito de argumentar em favor 

de uma política e uma planificação linguística que atendam as necessidades 
                                                         
12

 Conforme a grafia utilizada na Igreja de Nossa Senhora de Caacupé, em Guaíra, Paraná. 
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emergentes do município guairense, disponibilizam-se e argumentam-se alguns 

enunciados proferidos pelos participantes da sociedade em geral.  

Encerra-se a tessitura desta tese com as considerações finais, procurando 

retratar as disposições, perspectivas e argumentações em prol da elaboração de 

uma política linguística regional ou local da Língua Espanhola em Guaíra – Paraná, 

haja vista os fatores históricos de colonização que perduraram por mais de 

cinquenta anos e a expansão territorial, bem como o caráter de fronteira geográfica 

enunciativa existente entre o município e a questão fronteiriça em destaque, com 

passagem pela cidade de cidadãos de todas as regiões do Brasil e outras 

nacionalidades, seja para o turismo, para a visitação ou ainda para fazer compras no 

comércio de Salto del Guairá, no Paraguai. 
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1 A DISCUSSÃO DA PESQUISA IN LOCO 

 

 

A sociedade contemporânea se move por diferentes posturas, ações e 

anseios, o que faz com que as necessidades dos sujeitos se tornem as mais 

variadas, tendo em vista a multiplicidade de sentidos e as possibilidades de vivência 

em um mundo globalizado. E é justamente neste ambiente plural que a pesquisa 

interpretativa/qualitativa vem fortalecendo suas bases e garantindo suas aplicações, 

visto que são necessárias posturas que levem em considerações situações, espaços 

e sujeitos locais, estes enquanto agentes temporais e situacionais.  

Na contemporaneidade, não há mais um espaço privilegiado e reservado às 

teorias positivistas e nem mesmo a únicas verdades; a visão de mundo “objetivo e 

independente das pessoas que o conhecem” (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 54) não 

é mais suficiente para responder às necessidades emergentes. As relações 

estabelecidas entre os sujeitos e o mundo globalizado urgem por novas teorias e 

leituras que vão além dos limites impostos em fórmulas preestabelecidas, de 

padrões de pesquisa inquestionáveis e que não consideram o sujeito, por partirem 

de uma postura objetiva da realidade. O que torna imprescindível o surgimento do 

avanço de outras teorias que considerassem o sujeito em interação com o mundo e 

com a cultura local.  

Nesse sentido, a presente pesquisa, ao primar por uma abordagem crítica, 

está embasada tanto nos pressupostos da Teoria Interpretativista, também 

denominada de Qualitativa, quanto na Teoria Crítica, pois se preocupa em detectar 

os problemas educacionais e em produzir mudança, isto é, ao indagar a prática 

educacional vigente e ao relacioná-la com as condições econômicas e 

socioculturais, procura mudar a situação existente (SANDÍN ESTEBAN, 2010). 

Sendo assim, pretende-se identificar, a partir dos dados gerados da pesquisa, como 

se evidencia o estudo da Língua Espanhola no Ensino Fundamental I, anos iniciais, 

e a importância dada à língua pela comunidade no município de Guaíra. 

Essas e outras discussões serão estabelecidas nos próximos subitens, 

espaços destinados às contestações sobre o tipo de pesquisa; o método de 

investigação; a pesquisa in loco e o papel do pesquisador; a entrevista 

semiestruturada; o registro de dados do pesquisador; fotografias, fotocópias e 

demais materiais recebidos dos sujeitos participantes da pesquisa; os 
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procedimentos éticos da pesquisa, a seleção dos entrevistados e a realização das 

entrevistas.  

 

 

1.1 O TIPO DE PESQUISA 

 

 

Como já destacado, o estudo em desenvolvimento não se restringe aos 

limites de apenas um tipo de pesquisa, pois, em se tratando de um estudo em 

Linguística Aplicada, sabe-se de antemão que muitas fronteiras podem ser 

ultrapassadas para dar conta de identificar, compreender e propor alterações 

construtivas nas práticas sociais vigentes.  

Neste sentido, evidencia-se uma abordagem que corrobora em paralelo entre 

a Teoria Interpretativista, também denominada de Qualitativa13, e a Teoria Crítica. 

Ambas as teorias se complementam no processo de reflexão metodológica 

estabelecido nesta pesquisa, visto que, além de identificar e refletir sobre a situação 

atual dos problemas educacionais, espera-se que o quadro evidenciado sofra 

reflexão e transformação. 

Ao engajar a corrente crítica à interpretativa/qualitativa, parte-se do 

pressuposto de que ao final do estudo deva haver um retorno significativo à 

comunidade pesquisada. Um retorno que vá além de dados interpretativos e 

quantitativos, pois, por se tratar de uma pesquisa em uma Linha de Práticas 

Linguísticas, Culturais e de Ensino, é preciso que haja uma contribuição que suscite 

mudança no cenário atual que se encontra o município de Guaíra, Paraná, no que 

diz respeito à valorização e ao reconhecimento da Língua Espanhola. Neste caso, a 

mudança é a reflexão. 

A Teoria Crítica, a partir de seus pressupostos, “tenta demonstrar como a 

ciência, ideologicamente, deforma e distorce a realidade social, moral e política, 

ocultando as causas dos conflitos e submetendo as pessoas a relações de poder” 

(SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 69). Sob esta perspectiva é preciso, primeiramente, 

compreender e interpretar o suporte teórico permeado pela situação de tempo e de 

                                                         
13

 Em virtude de alguns estudiosos enfocados na discussão se valerem de uma e não de outra 
terminologia, ou interpretativa ou qualitativa, far-se-á uso das duas terminologias para manter a 
relação teórica reflexiva. 
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localidade, a pesquisa in loco e os sujeitos da pesquisa. Ou seja, inicialmente, 

devem ser aplicadas as bases da pesquisa qualitativa (interpretativista): 

compreensão participativa e mútua, em que as relações são permeadas pelos 

fatores subjetivos e as hipóteses são centralizadas nas diferenças, para na 

sequência identificar, criticar e propor alterações que contribuam para o 

conhecimento e o desenvolvimento humano. Para tanto, é preciso que haja um 

comprometimento político com o objeto e o sujeito da pesquisa14. 

Para esclarecer no que consistem as abordagens e as diferenças entre as 

duas teorias, Interpretativista e Crítica, Sandín Esteban (2010), cita uma fala de 

Crotty15: 

 

[...] É um contraste entre uma pesquisa que busca compreender 
[interpretativa] e uma pesquisa que questiona [crítica], entre uma 
pesquisa que lê a situação em termos de interação [interpretativa] e 
uma pesquisa que o faz em termos de conflito e opressão [crítica], 
entre uma pesquisa que aceita o status quo [interpretativa] e uma 
que tenta produzir mudança [crítica] (CROTTY, 1998, p. 113 apud 
SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 68). 

 

Por meio desta colocação, é possível visualizar no que as duas correntes se 

diferenciam, a se considerar os objetivos de cada uma. Contudo, para que se 

aplique a visão crítica é preciso, na maioria das vezes, passar pelos dizeres da 

interpretativa, pois não há fundamento em questionar algo sem procurar 

compreendê-lo primeiramente, do mesmo modo não há como suscitar mudança sem 

identificar a situação e a condição de transformação a ser exigida. 

A Teoria Crítica pressupõe uma postura dialética16 em que a prática consiste 

na teoria em ação, em práxis, pois as duas são igualmente importantes, já que uma 

pressupõe a outra. Na relação entre sujeito e/ou objeto de pesquisa, estabelece-se 

um comprometimento e um compromisso político, pois o pesquisador torna-se 

sujeito da própria pesquisa. Apesar de existirem algumas diferenças entre a Teoria 

Crítica e a Teoria Interpretativista, também é presente, nesta última, o envolvimento 

                                                         
14

 As características evidenciadas no parágrafo correspondem ao proposto por Koelling (1984), 
extraído de Da Miguel (1988, p. 68), conforme apresentado por Sandín Esteban (2010, p. 33). 
15Diante do fato de não ser possível recorrer ao texto original e por considerar a fala do referido autor 

importante para a discussão, optou-se por citá-la fazendo referência ao uso estabelecido por Sandín 
Esteban (2010). 
16

 Segundo Konder (1985), na “acepção moderna, [...] dialética [...] é o modo de pensarmos as 
contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente 
contraditória e em permanente transformação” (KONDER, 1985, p. 8). 
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do pesquisador que, ao procurar compreender as relações entre os sujeitos, acaba 

construindo analogias que se pautam em fatores subjetivos. Assim, enquanto esta 

última interpreta os dados levantados, a primeira, além de interpretá-los, faz uma 

crítica e age sobre os mesmos.  

Como já mencionado, as duas correntes, embora detentoras de algumas 

divergências, são semelhantes e imprescindíveis ao processo deste estudo que, 

também, contará com o viés quantitativo, uma vez que se estabeleceu um número 

determinado de Entrevistados e se fará uso de dados gráficos e numéricos para 

expor parte dos resultados da pesquisa. 

Sobre a pesquisa quantitativa, Flick (2004) esclarece que 

 

Por tradição, a psicologia e as ciências sociais têm adotado como 
modelo as ciências naturais e sua exatidão, prestando uma atenção 
especial para o desenvolvimento de métodos quantitativos e 
padronizados. Princípios norteadores de pesquisa e planejamento de 
pesquisa são utilizados com as seguintes finalidades: isolar 
claramente causas e efeitos, operacionalizar corretamente relações 
teóricas, medir e quantificar fenômenos, criar planos de pesquisa 
(que permitam a generalização de descobertas) e formular leis 
gerais. Por exemplo, selecionam-se amostras aleatórias de 
populações de forma a se assegurar a representatividade. 
Enunciados gerais são dissociados, o máximo possível, de casos 
concretos que tenham sido estudados. Os fenômenos observados 
são classificados de acordo com sua freqüência e distribuição.  Com 
o intuito de classificar de forma mais clara possível, as relações 
causais e sua validade, as condições sob as quais os fenômenos e 
as relações em estudo ocorrem são controladas ao extremo. Os 
estudos são planejados de tal maneira que a influência do 
pesquisador (entrevistador, observador, etc.) possa ser excluída ao 
máximo. Assim, deve-se garantir a objetividade do estudo, 
eliminando-se, em grande parte, as opiniões subjetivas do 
pesquisador, bem como daqueles indivíduos submetido ao estudo. 
[...] (FLICK, 2004, p. 18). 

 

A partir do evidenciado pelo autor, pode-se dizer que a pesquisa quantitativa 

se estabelece por uma série de condições e pressupostos que buscam ao máximo a 

objetividade da pesquisa, seus meios também conduzem a este fim. Contudo, 

sempre há um modo de valer-se de uma parte ou conceito de qualquer pesquisa, 

adaptando-a as necessidades emergentes do estudo. Ocorre que nem sempre esta 

possibilidade é evidente, pois entre os paradigmas de pesquisa há uma forte 

tendência em demonstrar que a teoria mais recente é mais adequada que a anterior 

ou, ainda, surge com a conjetura de suprir necessidades ou falhas da teoria 
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precedente, um exemplo é a corrente positivista e a interpretativista que, em termos 

teóricos e metodológicos, diferenciam-se absurdamente.  

O viés quantitativo corresponde a um termo do positivismo, vindo de uma 

postura empírico-analítica e de caráter estritamente objetivo, pois se acreditava que 

deveria haver uma “perfeita separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e 

seu objeto de estudo” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 4), enquanto que a qualitativa 

advém de uma postura interpretativista e subjetiva, baseada na 

 

[...] escolha correta de métodos e teorias oportunos, no 
reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas 
reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte 
do processo de produção de conhecimento, na variedade de 
abordagens e métodos (FLICK, 2004, p. 20). 

 

Sobre essa visão classificatória, que acaba definido o pesquisador como 

sendo positivista e não interpretativista, André (1995), esclarece que o uso “do termo 

‘pesquisa quantitativa’ para identificar uma perspectiva positivista de ciência parece-

me no mínimo reducionista. Associar quantificação com positivismo é perder de vista 

que quantidade e qualidade estão intimamente relacionadas” (ANDRÉ, 1995, p. 24).  

Concorda-se com a autora, uma vez que um tipo de pesquisa vem a 

complementar o outro, tornando o estudo mais completo e embasado, e ainda 

permite que se observem os dados de diferentes ângulos e perspectivas. Ademais, 

por meio das nomenclaturas quantitativa, qualitativa e crítica, ao designar o dado 

obtido e investigado, proporciona-se que se compreenda a origem do mesmo, como 

também o olhar que lhe foi atribuído, possibilitando, a partir das terminologias 

abordadas, designar o tipo de dado gerado.   

No âmbito educacional a teoria crítica “se concentra na conceitualização dos 

problemas educacionais como parte do padrão social, político, econômico, cultural, 

por meio dos quais se desenvolve o ensino” (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 70), visto 

que a “escola é uma instituição cuja pedagogia e cujos padrões de funcionamento 

estão relacionados com questões mais amplas de produção e reprodução social [...]” 

(POPKEWITZ17, 1990, apud SANDÍN ESTEBAN, 2010, p. 70). 

Neste sentido, no que diz respeito a esta pesquisa desenvolvida em Guaíra, 

Paraná, objetiva-se, conforme propõem Lüdke e André (1986), ao enfatizarem que o 

                                                         
17

 O texto do autor em destaque não foi encontrado para leitura, portanto optou-se por citá-lo a partir 
do exposto por Sandín Esteban (2010).  
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que se espera é “contribuir para que a pesquisa em educação produza resultados 

cada vez mais suficientes para pensarmos as soluções mais adequadas aos nossos 

problemas, [...]” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 8), por meio da observação e da 

interpretação, contribuir para que haja uma mudança na visão política, tanto das 

instâncias públicas municipais como da comunidade, quanto ao ensino da Língua 

Espanhola nas escolas municipais, contribuindo para a inserção da referida língua 

na grade curricular dos anos iniciais, Ensino Fundamental I. 

Portanto, avalia-se, também, a visão que a própria comunidade tem do ensino 

e da aprendizagem da Língua Espanhola, a se considerar os diversos fatores de 

predisposição histórica, cultural, política, econômica e social que contribuem e 

contribuíram para e na formação do povo e da própria cidade guairense, 

especialmente em virtude do contexto de fronteira geográfica enunciativa com o 

Paraguai. Esse arrolamento é promissor, uma vez que “as pesquisas sobre a escola 

não devem se restringir ao que se passa no âmbito da escola, mas sim relacionar o 

que é aprendido dentro e fora da escola” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 14).  

A presença da Língua Estrangeira no espaço escolar tem se destacado por 

meio dos discursos relativos à importância das línguas no processo de formação dos 

alunos, alguns currículos educacionais, como o de Cascavel, Paraná, destacam que 

ao inserir a Língua Espanhola na grade curricular dos anos iniciais, Fundamental I, 

levou-se “em consideração o pressuposto de que é pela linguagem que se apropria 

dos conhecimentos científicos, quanto mais línguas o indivíduo dominar, de mais 

conhecimentos ele se apropriará” (CASCAVEL, 2008, p. 301), abordagens como o 

Projeto CELEM enfatizam a presença de determinadas línguas em virtude da 

presença colonizadora no povoamento paranaense enquanto outras consideram as 

necessidades contemporâneas, como as relações comerciais internacionais. Sob 

estas diferentes perspectivas, a “pesquisa qualitativa considera que pontos de vista 

e práticas no campo são diferentes devido às diversas perspectivas subjetivas e 

ambientes sociais a eles relacionados” (FLICK, 2004, p. 22). 

Diante do encontro das teorias, resguardando-se as diferenças entre elas, na 

sequência será abordado o método de investigação que embasa a presente 

pesquisa, assim como, as diferentes maneiras possíveis de se angariar informações 

pertinentes à mesma.  
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1.2 O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 A metodologia empregada na investigação consta de levantamento 

bibliográfico sobre a Linguística Aplicada, a Sociolinguística, estudos sobre fronteiras 

geográficas enunciativas, as Políticas e Planificações Linguísticas em âmbito 

nacional, regional e local, documentos oficiais e publicações históricas sobre o 

campo de pesquisa que tratam do processo de colonização, da Companhia Matte 

Larangeira e da formação de países que fazem parte do Mercosul. Assim, Lüdke e 

André (1986), enfatizam que os documentos “incluem desde leis e regulamento, 

normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, 

revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas 

e arquivos escolares” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38).  

A partir da pesquisa de in loco e da observação do pesquisador, fez-se uso de 

textos histórico-culturais advindos das entrevistas realizadas sobre o município e as 

festas típicas, ou seja, fez-se uso dos próprios enunciados proferidos no transcorrer 

das entrevistas semiestruturadas, do diário de campo e dos materiais recebidos dos 

Entrevistados da pesquisa, para tecer as reflexões e análises. 

 

 

1.2.1 A pesquisa in loco e o papel do pesquisador 

 

 

 Como a presente pesquisa propõe o trabalho com sujeitos e instituições, 

tornam-se imprescindível o trabalho in loco, que consta de visita preliminar e 

atividades subsequentes. Na visita preliminar, os sujeitos da pesquisa são 

informados do entorno do estudo. No que se refere à geração de dados e à 

realização das entrevistas semiestruturadas, é fundamental o agendamento ou que 

o pesquisador aguarde pela disponibilidade de tempo do Entrevistado para poder 

participar do estudo.  

 A pesquisa in loco pressupõe condições e posturas para a efetivação 

adequada da investigação, fazendo com que o pesquisador esteja preparado para 

efetivá-la. Assim como, estabelece uma interação entre a Universidade e a 

Comunidade. A esse respeito, Lüdke e André (1986), asseveram que o pesquisador 
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“[...] deve inspirar confiança; deve ser pessoalmente comprometid[o], 

autodisciplinad[o], sensível a si mesm[o] e aos outros, madur[o] e consistente; deve 

ser capaz de guardar informações confidenciais” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 17), 

ser responsável e ético em seu trabalho, edificá-lo por conta própria e se 

conscientizar de que precisa ser aceito pela comunidade, do contrário, sua pesquisa 

não proverá frutos. Sobre este assunto, Flick (2004) evidencia que “o pesquisador 

enfrenta a dificuldade de negociar a proximidade e a distância em relação à(s) 

pessoa(s). Os problemas de revelação, transparência e negociação de expectativas, 

objetivos e interesses mútuos são também relevantes” (FLICK, 2004, p. 75).  

 O acesso ao campo de pesquisa é basilar para o progresso do estudo. Incide 

sempre em uma inferência no âmbito social, além de ser, segundo Flick (2004), 

essencial para a pesquisa qualitativa. O autor ainda destaca que, quando se trata de 

uma pesquisa nas instituições, o acesso acaba sendo mais complicado, pois, 

frequentemente, “há o envolvimento de diferentes níveis no regulamento do acesso” 

(FLICK, 2004, P. 71), como, por exemplo, a autorização da pessoa responsável e o 

interesse por parte dos entrevistados e/ou observados. Para minimizar essa 

situação, os sujeitos da pesquisa precisam confiar no pesquisador e nas suas 

solicitações, para que se envolvam na pesquisa (FLICK, 2004). 

 Outro fator dificultoso na pesquisa in loco consiste na disponibilidade dos 

sujeitos ou em encontrá-los, mesmo porque, geralmente, o pesquisador é um 

estranho que tem “a necessidade de orientar-se no campo e de encontrar o próprio 

caminho à sua volta” (FLICK, 2004, p. 74). Contudo, é essa condição e a situação 

que proporciona ao pesquisador observar, compreender, interpretar as rotinas e 

ações dos pesquisados. 

No que se refere ao que deve e ao que é observado, Lüdke e André (1986), 

declaram que o “que cada pessoa seleciona para ‘ver’ depende muito de sua história 

pessoal e principalmente de sua bagagem cultural” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 25), 

porque é fruto das influências, disposições e leituras oriundas do grupo ao qual o 

pesquisador pertence e se orienta, fazendo com que dê mais atenção a um 

elemento, do que a outro. Portanto, o pesquisador precisa estar atento a essas 

predisposições, não pode deixar-se influenciar por suas próprias conjeturas, precisa, 

antes mesmo de ir a campo, realizar um planejamento e manter o foco no objeto da 

pesquisa, delimitando-o.  
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Sob o âmbito da Sociolinguística, Labov (1986), primeiro pesquisador a tratar 

a respeito do fenômeno denominado de paradoxo do observador, alerta que se o 

objetivo do pesquisador é observar os enunciados dos entrevistados, tem-se, a 

princípio, um problema insolúvel à medida que qualquer observação sistemática do 

falante define um contexto formal, no qual a atenção ao próprio enunciado é maior 

que a mínima necessária, para quando a comunicação se dá espontaneamente.  

Na Sociolinguística em particular, em sua essência, o fenômeno descrito por 

Labov (1986), aponta para uma questão filosófica mais ampla: a de saber em que 

medida é possível isolar sujeito pesquisador e objeto pesquisado, anulando, assim, 

a influência do primeiro sobre o segundo, de modo a garantir a pretensa objetividade 

da ciência, uma vez que a investigação empreendida tem por escopo verificar em 

que medida as estratégias escolhidas pelo entrevistador, a partir de um roteiro de 

entrevista semiestruturado, são capazes de diminuir a influência do 

pesquisador/observador na pesquisa de campo.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o campo de pesquisa e o papel observador 

do pesquisador se complementam, pois “o principal objetivo da observação é gerar 

conhecimento sobre a vida humana, sedimentado na realidade do dia-a-dia” 

(NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 52), e isso somente é possível ao se 

desenvolver uma pesquisa in loco, relacionada ao espaço e ao tempo de 

investigação. 

 A observação, assim como a análise de fatores socioculturais, quando 

realizada em conjunto com outras técnicas amplia a possibilidade de interpretação 

dos dados, o que é uma grande vantagem para o pesquisador, que pode preencher 

eventuais lacunas no processo de leitura dos materiais gerados. Entretanto, a 

expansão de informações investigadas precisa ser sistematizada e hierarquizada 

pelo pesquisador, que o faz por meio do embasamento teórico estudado e utilizado 

na pesquisa. Esse processo de redução e avaliação dos dados torna mais 

compreensível a análise do corpus e facilita a sua interpretação. 

Dessa maneira, a partir dos dados gerados quantitativamente e das respostas 

dos Entrevistados, o pesquisador interpreta os dados com base no que conhece e 

está presenciando, isto é, observa o mundo tendo como base as práticas sociais 

vigentes, visto que a “[...] capacidade de compreensão do observador está enraizada 

em seus próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um 

agente ativo” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32).  
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É justamente essa interação e preocupação com o aspecto observado que 

possibilita ao pesquisador fazer uma interpretação plausível do contexto enfocado. 

Para tanto, é imprescindível considerar e ater-se às mudanças sociais, culturais, 

históricas, educacionais, econômicas e políticas que ocorrem no campo de 

pesquisa, para apresentar e analisar dados atualizados e pertinentes ao momento 

presente. 

A seguir discorre-se a respeito da entrevista semiestruturada, realizada por 

meio de um roteiro de entrevista, outro método de geração de dados da pesquisa 

qualitativa que, a partir de gravações, transcrições e anotações, complementa as 

informações investigadas e define o registro do pesquisador. 

 

   

1.2.2 A entrevista semiestruturada a partir de um roteiro de entrevista e o registro de 

dados do pesquisador 

  

  

 Para tornar o texto mais íntegro e menos repetitivo, optou-se por apresentar a 

entrevista semiestruturada e o registro de dados do pesquisador em conjunto, uma 

vez que ao discorrer sobre a primeira, acaba-se por complementá-la com as práticas 

do registro dos dados.  

 Diante disso, destaca-se que é por meio do registro de informações que o 

pesquisador complementa e delimita a sua pesquisa, visto que a efetivação dessa 

prática admite diferentes perspectivas observadas, que variam desde aspectos 

expressivos faciais, gestuais e posturais, a aspectos discursivos. A entrevista tem, 

nessa prática, contribuído, admiravelmente, para esse tipo de levantamento de 

dados, pois é a partir da mesma que o pesquisador mantém um contato mais 

próximo e real com os sujeitos de sua pesquisa.  

Ao fazer e gravar a entrevista, o pesquisador pode ficar atento a diferentes 

posturas e expressões do seu entrevistado, anotando estas no próprio roteiro de 

entrevista enquanto a mesma se efetiva ou posterior à saída do entrevistado. 

Destaca-se que, durante a presente pesquisa, fez-se uso, também, de um diário de 

campo, outro instrumento de armazenamento de dados, porém o mesmo contou 

com poucas anotações, tendo em vista que a maioria dos Entrevistados se mostrou 

bem disposta em participar e contribuiu consideravelmente na geração de dados.   
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 Sendo assim, o levantamento das informações se deu através da entrevista 

semiestruturada, um método de recolhimento de dados que se efetiva por meio de 

um roteiro de entrevista (APÊNDICE B). Instrumento que condiciona um 

planejamento prévio das principais informações que se deseja obter. Condição que, 

de um lado, facilita o trabalho do pesquisador que vai preparado, tendo em mente o 

que pretende alcançar, e, de outro, mantém o foco de interesse, uma vez que pode 

haver por parte do Entrevistado um afastamento do assunto da questão ou um 

alargamento do discurso, situações que podem levar inclusive a perda do objetivo.  

Neste sentido, a entrevista semiestruturada 

 

[...] é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em 
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do 
entrevistado. [...] (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 50). 

 

 Ao contrário da entrevista padronizada, que se efetiva com base em um 

questionário fechado e que não permite brechas questionáveis ao pesquisador, a 

entrevista semiestruturada realiza-se a partir da aplicação de um roteiro de 

entrevistas, que age como um guia, pois apresenta os caminhos e as trilhas a serem 

seguidas e exploradas, mostrando um planejamento prévio. A pesquisa 

fundamentada em um roteiro de entrevista permite a execução de uma entrevista 

semiestruturada. Este tipo de entrevista é denominado como semiestruturado 

porque consente o chamamento de outras questões relevantes à pesquisa ou, 

ainda, admite a reelaboração dos questionamentos ao se perceber, por parte do 

Entrevistado, o desvio do assunto ou a relutância em responder sobre determinada 

temática.  

É importante frisar que o início da entrevista, na maioria das vezes, é 

caracterizado, de acordo com Nogueira-Martins e Bógus (2004), por incertezas. De 

um lado, tem-se o pesquisador que anseia por resultados e que não tem certeza se 

alcançará seus objetivos através das respostas recebidas aos seus 

questionamentos e, de outro, o Entrevistado que, geralmente, por não conhecer o 

pesquisador, sente-se inibido ou desconfiado das intenções deste. 

Portanto, nestes casos, a utilização de um instrumento que não seja fechado 

permite ao pesquisador, assim que adquirir a confiança do Entrevistado, retomar ou 

refazer perguntas, às quais o Entrevistado anteriormente apresentou resistência em 
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contestá-las, como também, possibilita que se façam colocações, visando ampliar as 

proposições do Entrevistado sobre algum assunto de interesse.  

 Diante de diversos fatores esperados e inesperados, possíveis de ocorrer 

durante a pesquisa, é fundamental que o pesquisador tenha um planejamento que o 

conduza à obtenção das informações esperadas. Assim sendo, para que houvesse 

um fluxo e uma progressão nas perguntas, no roteiro de entrevista, (APÊNDICE B), 

foram dispostos dados básicos, como escolaridade, profissão, idade, gênero, local 

de nascimento, entre outros, e questões de ordem temática, em que os 

Entrevistados foram perguntados sobre situações, práticas ou condições do objeto 

em estudo, como no caso, da Língua Espanhola. Pode-se dizer que é a partir do 

roteiro de entrevista que se realiza a entrevista propriamente dita, pois se pressupõe 

uma interação discursiva entre o Entrevistado e o pesquisador. 

A entrevista semiestruturada, a partir de um roteiro de entrevista, desenvolve-

se através da interação com o sujeito da pesquisa, como já destacado. A mesma 

admite uma inter-relação entre o pesquisador e o Entrevistado. Esta inter-relação se 

desenvolve por meio de diálogos, de outras perguntas ou colocações não 

constantes no roteiro pré-estabelecido, mas que também contribuem ao acréscimo 

de dados sobre o conversado, pois a entrevista “permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada” (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 49). 

Já no caso do questionário18, este não gera uma interação participativa, tendo em 

vista que, muitas vezes, o pesquisador nem conhece ou nunca viu o seu interlocutor 

e nem mesmo interage discursivamente durante a entrevista. Inclusive, sob esta 

abordagem, o pesquisador pode solicitar a outra pessoa que aplique o questionário. 

A entrevista em si, ainda, “permite o acesso a dados de difícil obtenção por 

meio da observação direta, tais como sentimentos, pensamentos e intenções” 

(NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 49), o que nem sempre é possível se 

obter com o questionário, em virtude do distanciamento entre o pesquisador e o 

entrevistado. As informações pragmáticas, verbais ou não verbais, devem ser 

consideradas e observadas pelo pesquisador durante a entrevista, tendo em vista 

que consistem em dados subjetivos a respeito da postura do Entrevistado, como 

desejos, aversões, timidez, relutância, entre outras características demonstradas 

                                                         
18

Pode-se caracterizar o questionário como um instrumento de levantamento de dados fixo, estável e 
fechado, pois apresenta todos os dados a serem investigados. Não permitindo ao pesquisador fazer 
perguntas extras ao participante e nem sempre precisa ser aplicado pelo próprio pesquisador. 
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sobre determinados assuntos ou questões. Atitudes que podem explicar essa ou 

aquela resposta ou colocação do Entrevistado. 

Ainda segundo Nogueira-Martins e Bógus (2004), o pesquisador pode fazer o 

registro das entrevistas por meio da escrita ou da gravação. Esta demanda um 

tempo e uma atenção maior por parte do pesquisador que, ao mesmo tempo em que 

ouve, precisa escrever. Essa dupla ação faz com que muitos dados sejam perdidos, 

pois se torna impossível transcrever na íntegra a fala do Entrevistado, o que 

contribui para que se tenha um registro de dados de uma forma menor. No entanto, 

é preciso levar em consideração o sujeito da pesquisa e suas condições para 

efetivação da mesma. Se o Entrevistado não quer que sua fala seja gravada, o 

pesquisador deve manter-se ético e respeitar a condição imposta, fazendo o registro 

por meio de anotações.  

Já a gravação permite ao pesquisador se ater exclusivamente à postura e às 

expressões do entrevistado, uma vez que poderá ouvir e transcrever a gravação 

posteriormente. Como esta registra somente a oralidade, pode-se complementá-la 

por meio de anotações referentes aos gestos, posturas, feições e demais caracteres 

pragmáticos realizados pelo participante no transcorrer da entrevista.  

As anotações durante a entrevista suscitam duas discussões, de um lado, a 

visão de Lüdke e André (1986), que consideram “inviável fazer anotações no 

momento da observação porque isso compromete a interação com o grupo” (LÜDKE 

e ANDRÉ, 1986, p. 32), principalmente quando se está em uma observação 

participante, as autoras propõem que se façam anotações ao final da entrevista, 

preferencialmente ao término desta, tendo em vista que as anotações, para 

disporem de maior seriedade, devem ser registradas o “mais próximo do momento 

da observação” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 32), ou seja, o pesquisador não deve 

deixar-se seduzir pela memória, pois corre o risco de perder registros importantes, e, 

de outro, a perspectiva de Nogueira-Martins e Bógus (2004), que apreciam 

positivamente as anotações no momento da entrevista, uma vez podem 

proporcionar ao participante certo relaxamento, pois o olhar fixo do pesquisador 

sobre o entrevistado pode inibir comentários ou causar constrangimentos, a se 

considerar que “nem todos se mantêm inteiramente à vontade e naturais ao ter sua 

fala gravada” (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 50).  

Nesse sentido, levando-se em consideração as duas posições, pode-se dizer 

que ao pesquisador compete procurar uma maneira de fazer os registros sem que 
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prejudiquem o fluxo da entrevista, pois os estímulos para motivar a fala “não 

deve[m], entretanto, forçar o rumo das respostas para determinada direção” (LÜDKE 

e ANDRÉ, 1986, p. 35). Portanto, é fundamental que o pesquisador tenha claro “o 

que registrar, como registrar e quando registrar” (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 

2004, p. 53), visto que ao fazer anotações durante ou depois da entrevista está 

fazendo uma interpretação do que ouviu e do como foi dito. 

As anotações ainda contribuem para a definição das informações mais 

relevantes da pesquisa, ao se retomar a gravação ou sua transcrição, possibilitando 

ao pesquisador localizar as questões centrais da mesma. Entretanto, a melhor 

maneira de dispor de todos os dados fornecidos é pela transcrição, apesar de ser 

trabalhosa e cansativa. Fazer uso apenas das anotações não é suficiente, em 

virtude de suas dimensões reduzidas e próprias da observação do pesquisador.  

 Sendo assim, a pesquisa em questão, por meio de um roteiro de entrevista 

(APÊNDICE B), realizou uma entrevista semiestruturada com vistas a angariar 

informações pertinentes ao estudo, haja vista que as informações presentes no 

roteiro possibilitam o estabelecimento da interação discursiva entre Entrevistado e 

pesquisador. Portanto, para complementar os dados obtidos com a entrevista, foram 

realizadas anotações durante e depois da mesma, sempre procurando dispor de 

informações as mais completas possíveis, mas sem prejudicar o andamento da 

interação enunciativa. 

Alguns dos dados gerados no transcorrer da pesquisa foram registrados 

através de materiais xerocopiados e fotografias, a fim de diversificar, enriquecer e 

complementar os mesmos. Assim como, eventuais materiais recebidos dos sujeitos 

da pesquisa, como revistas e DVDs sobre o campo da pesquisa, visto que, conforme 

Lüdke e André (1986), existem diversas maneiras de se fazer o registro dos dados 

obtidos no transcorrer da pesquisa de campo. 
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1.2.2.1 Fotografias, materiais xerocopiados e exemplares recebidos dos sujeitos 

participantes da pesquisa 

 

 

Como exemplo de uso fotográfico pode-se citar o registro realizado na casa 

da Dona Lucila19, imigrante paraguaia, que mantém a pequena Igreja de Nossa 

Senhora do Caacupé. No dia da visita foi possível manusear o livro de orações 

utilizado nas missas da igreja, mas como era único foi preciso tirar fotos das páginas 

para ter o registro do conteúdo, em decorrência de não ser possível fazer um xérox. 

 A fotografia também se faz muito útil no registro dos construtos concretos da 

história, como monumentos, igrejas, festas, exposições, entre outros, como ocorreu 

com o registro da estrutura física da Igreja da Virgem de Caacupé, da Igreja de 

Pedra, dos estandes de alimentação da festa das nações, em 2014, e do local de 

realização da festa anual em homenagem à Virgem de Caacupé, em Guaíra, 

Paraná. Estas situações serão detalhadas no próximo segundo capítulo, que trata de 

aspectos históricos da região de Guaíra, Paraná. 

 Recuero (2005), destaca que 

 

Na utilização de fotografias, o fenômeno pode ser recortado no 
momento da observação. O fragmento fotográfico, embora passe 
também pela mediação do observador, é o próprio fenômeno, ou 
mesmo uma cópia fiel. A mecânica do corte fotográfico provoca uma 
ruptura na realidade, a recorta e a copia na foto. Copia a imagem e 
também, de certa forma, o próprio fenômeno fotografado 
(RECUERO, 2005, p. 1870). 

 

 Neste sentido, a fotografia permite ao pesquisador ter em mãos a imagem ou 

a cópia do real, possibilitando que retorne ao seu referencial, tal qual ocorre com um 

livro, por exemplo.  

 No transcorrer das visitas e entrevistas, também, foi recebido, da família de 

Dona Lucila, uma revista do município de Guaíra que trazia informações sobre a 

cidade e a festa em homenagem a Virgem de Caacupé. Materiais que juntos se 

complementam e enriquecem os dados da pesquisa. 

Sobre a diversidade do levantamento dos dados, o pesquisador precisa estar 

atento aos diferentes materiais recebidos, pois certamente serão muito úteis em 

                                                         
19

 A respeito dessa senhora e sua contribuição no município de Guaíra, Paraná, realizou-se uma 
descrição mais detalhada no segundo capítulo, que trata da caracterização da cidade guairense. 
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suas discussões e análises, uma vez que nem sempre é possível resgatar 

informações substanciais ao estudo, principalmente, em virtude do não 

arquivamento ou da perda de documentos, seja por parte do município ou da 

sociedade. 

  

 

1.3 OS PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa com sujeitos representa um paradoxo ao pesquisador, como já 

explicado anteriormente, pois na pesquisa interpretativa/qualitativa o “fator humano é 

a grande força e fundamental fraqueza” (NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 

55), seja no levantamento de dados ou em sua interpretação, uma vez que o 

pesquisador, para efetivar o seu estudo, precisa da colaboração dos sujeitos 

envolvidos que devem se sentir livres para participar ou sair da pesquisa. Condição 

que precisa ficar bem claro aos participantes ou entrevistados da pesquisa.  

Neste sentido, na pesquisa com seres humanos são fundamentais o emprego 

de alguns documentos, como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TECLE), (APÊNDICE A), que o participante lê e firma o acordo de participação. 

Este documento garante a integridade da pesquisa e o anonimato do participante, 

como também lhe deixa consciente da possibilidade de desistir da mesma, caso não 

se sinta confortável em participar. 

A presente pesquisa dispõe deste documento e teve sua aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unioeste, vinculado ao Conselho Nacional de 

Saúde, através da Plataforma Brasil, em 11 de dezembro de 2013, sob o parecer 

número 489.855 (anexo I), sendo submetido em 10 de outubro de 2013. Esse 

processo vem garantir as disposições éticas prestadas tanto na TECLE quanto nos 

demais documentos da pesquisa. 

Segundo a resolução 196/96, os riscos da pesquisa científica consistem nos 

possíveis danos aos sujeitos da pesquisa em relação à dimensão física, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual. Para evitar os referidos danos, além da 

explicação, por meio de declaração de que os resultados serão tornados públicos, 

foram garantidos aos sujeitos de pesquisa o anonimato, uma vez que os nomes dos 

Entrevistados não foram divulgados, pois se fez referência a números, com, por 
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exemplo, Entrevistado 01, Entrevistado 02, até o Entrevistado 33, e, ainda, a 

possibilidade de suspensão de sua participação, em qualquer momento da pesquisa. 

Após a explicitação detalhada sobre a pesquisa, cada Entrevistado assinou um 

termo de consentimento livre e esclarecido (TECLE), o qual foi redigido em 

linguagem acessível.  

As Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, por meio do Art. III. 3-i discorrem sobre a necessidade do uso de métodos 

que viabilizem a confidencialidade, a privacidade, a cobertura da imagem e a 

garantia de não estigmatizar, para que as informações prestadas sejam utilizadas 

sem dano das pessoas e/ou das comunidades envolvidas, seja em caráter 

econômico, financeiro, de prestígio e/ou de autoestima, o que vem sustentar o 

exposto anteriormente a cerca do anonimato dos sujeitos participantes da pesquisa.  

Como a presente pesquisa se desenvolve pelos pressupostos da Linguística 

Aplicada, sob uma abordagem interdisciplinar, e por meio da pesquisa qualitativa, a 

relação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa se dá através de uma postura de 

confiança e retorno, pois os Entrevistados anseiam por mudanças e esperam 

receber uma resposta da pesquisa. Por meio da Teoria Crítica, espera-se 

disponibilizar este retorno a partir da exposição dos dados analisados e 

interpretados, utilizando-os como argumento para mostrar a Comunidade e ao poder 

público a importância, a validade e a necessidade da inserção da Língua Espanhola 

nos currículos educacionais municipais, como também, a necessidade de um 

planejamento linguístico consoante com a realidade vivenciada pelos guairenses, 

nesta região de fronteira geográfica enunciativa com o Paraguai, que atenda tanto a 

capacitação de professores e equipes pedagógicas como a oferta de uma Língua 

Estrangeira da qual os alunos tenham contato e possam praticá-la.  

Suscita-se, ainda, a elaboração de projetos que venham a atender o ensino 

de Línguas no município em questão e no contexto nacional, assim como, uma 

parceria entre as Universidades e a Comunidade fronteiriça. Com o intuito de 

mostrar que essa já é uma realidade em algumas regiões, na última seção do quarto 

capítulo, cita-se alguns programas e projetos em parceria com outros países para 

promover o intercâmbio de professores e alunos, bem como a difusão de escolas de 

fronteira e ensino bilíngue. Acresce-se, também, a importância do diálogo entre os 

municípios paranaenses que disponibilizam a sua comunidade o ensino e a 

aprendizagem da Língua Espanhola, como é o caso da cidade de Cascavel, Paraná, 
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por exemplo, que tem um projeto em parceria com a Argentina. Para maiores 

informações a esse respeito, pode-se consultar o Currículo para rede pública 

municipal de ensino de Cascavel: Ensino Fundamental – anos iniciais, disponível no 

site da prefeitura de Cascavel, Paraná. 

A ética em pesquisas vai além de manter a integridade do participante e em 

trazer resultados à comunidade pesquisada. Conta também com a postura do 

pesquisador que deve manter-se fiel aos dados investigados e ao encaminhamento 

das perguntas, ou seja, não deve induzir a fala dos sujeitos para ouvir o que busca, 

mas sim deve estar aberto às diferentes proposições e posições discursivas, a sua 

intenção deve promover uma heterogeneidade de fatos e não delimitá-los aos seus 

interesses particulares, ou escolher propositalmente os sujeitos da pesquisa, ou 

ainda questioná-los sem levar em consideração a sua condição de estudante, 

professor, diretor, pedagogo, pais ou agentes governamentais, pois 

 
Uma questão fundamental é o entendimento de que inclusão e 
participação implicam em conhecer, comunicar, dialogar e deliberar 
com o outro. E estar aberto e receptivo para este outro, diferente e 
heterogêneo, que tem a experiência dispersa do cotidiano, onde as 
questões são intersetoriais, imbricadas, complexas e obedecem a 
lógicas singulares. Deve significar uma possibilidade de resgate do 
diálogo intersubjetivo, da interlocução com o outro, se baseado no 
princípio de igualdade, no direito à participação, o que é diferente de 
uma crença a priori e incondicional de que todos os participantes são 
iguais ou estão partindo do mesmo lugar. Na verdade, e são 
diferentes nas suas características, formações, informações, 
conhecimentos, nível de instrução e no acesso à informação, mas 
são iguais na possibilidade da participação, da troca, da busca do 
entendimento e da decisão consensual (NOGUEIRA-MARTINS e 
BÓGUS, 2004, p. 46). 

  

 Apesar das duas autoras estarem fazendo referência à pesquisa na área da 

saúde, as suas proposições se encaixam perfeitamente no estudo em 

desenvolvimento, tendo em vista que o pesquisador se relaciona com pessoas de 

diferentes instruções, profissões e cargos para efetivar uma pesquisa em linguagem.  

Sendo assim, o sujeito participante da pesquisa não deve ser escolhido e sim 

deve ser considerado dentro de suas particularidades e condições aleatórias. A 

postura empregada pelo Entrevistado variará conforme a sua condição ou ocupação 

e irá questionar ou defender o que é de seu interesse, o que deve ser respeitado 

pelo pesquisador. Contudo, quando este interesse próprio pode prejudicar ou 

interferir negativamente nos interesses do grupo, o mesmo deve ser repensado, 
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contribuindo para uma melhora de vida dos sujeitos e não para os interesses do 

indivíduo. É preciso considerar o plural e o cultural20. 

 

 

1.4 A CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS E A REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS 

 

 

 O município de Guaíra, Paraná, conta com catorze (14) escolas municipais 

dos anos iniciais, Fundamental I, que são representadas pela Secretaria Municipal 

de Educação, a saber: Escola Municipal Amália Flores, no Parque Hortência; Escola 

Municipal Ana Maria Silva Roggia, na Vila São Francisco; Escola Municipal Arthur da 

Costa e Silva, no Jardim Santa Paula; Escola Municipal Aurea Del Cortez Benck, na 

Vila Alta; Escola Municipal Duque de Caxias, no Centro; Escola Municipal Professor 

Erik Andersen, no Jardim Zeballos, Escola Municipal Professor João Ambrózio, no 

Centro; Escola Municipal José de Alencar, no Distrito de Maracaju dos Gaúchos; 

Escola Municipal Irmã Maria Leonia, no Bairro São José; Escola Municipal Mario 

Calmon Eppinghaus, no Distrito de Bela Vista; Escola Municipal Rita Ana de Cassia, 

na Vila Eletrosul; Escola Municipal Sebastião Camarini, no Distrito de Oliveira 

Castro; Escola Municipal Almirante de Tamandaré, no Jardim Guaíra; e a Escola 

Municipal Tancredo Neves, no Bairro Tancredo Neves. 

Para a seleção dos Entrevistados, determinaram-se dois grupos: o primeiro, 

composto por quinze (15) Entrevistados, sendo um representante da Secretaria 

Municipal de Educação (01 entrevistado) e um representante de cada uma das 

catorze escolas municipais, Ensino Fundamental I, anos iniciais, (14 entrevistados); 

o segundo grupo é representativo da sociedade em geral e traz a participação de 

dezoito (18) Entrevistados. Ambos os grupos perfazem um total de trinta e três (33) 

Entrevistados que participaram do estudo. Embora, houvesse os dois grupos 

preestabelecidos, a seleção dos entrevistados se deu de forma aleatória. 

O primeiro grupo corresponde ao foco da investigação que está centrado no 

Ensino Fundamental I, anos iniciais da rede de ensino municipal. Para o estudo, 

procurou-se apresentar a visão de ensino de Línguas Estrangeiras a partir de cada 

uma das instituições de ensino participantes. Portanto, houve a participação de um 
                                                         
20

 Conforme discute Certeau (1995) em sua obra A cultura no plural. 
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representante de cada uma das escolas municipais, assim como da Secretaria 

Municipal de Educação, órgão público responsável por esta rede de ensino.  

Enquanto isso, a participação do segundo grupo visa apresentar a perspectiva 

da sociedade em geral, no que diz respeito à Língua Espanhola enquanto Língua de 

Fronteira. As colocações destes Entrevistados fortaleceram a importância e 

viabilidade da elaboração de uma política e de uma planificação linguísticas 

condizentes com a realidade de fronteira geográfica enunciativa vivenciada pelo 

município de Guaíra, Paraná.  

 No transcorrer da pesquisa in loco, foram desenvolvidas inúmeras atividades 

investigativas e de reconhecimento, como pode ser observado no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Atividades desenvolvidas no Município de Guaíra, Paraná 
 

 

Datas 

 

Atividades desenvolvidas 

 
 

04/10/2013 
 

 
Visita à Secretaria de Educação Municipal para apresentar o 
Projeto de Pesquisa, solicitar permissão para desenvolvê-lo 
e para visitar as escolas. 
 

 
 

27/02/2014 e 28/02/2014 

 
Visita preliminar, reconhecimento das instituições 
educacionais, divulgação da pesquisa e informação sobre o 
retorno da pesquisadora. 
 

 
10/04/2014 

 
Entrevista com um representante da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

 
10/04/2014, 12/11/2014 

17/11/2014, 18/11/2014e 
19/11/2014 

 
Visitas e entrevistas com a equipe pedagógica das escolas 
municipais. 
 

 
07/04/2014, 10/04/2014, 
14/04/2014, 12/11/2014, 
17/11/2014, 19/11/2014, 
07/12/2014 e 08/12/2014 

 

 
Visitas e entrevistas com a Sociedade em geral. 

 
10/04/2014 

 

 
Visita ao museu de Guaíra, Paraná. 

 
10/04/2014 

 

 
Visita e registro fotográfico da Igreja de Pedra. 

 
10/04/2014 e 08/12/2014 

 
Visita e registro fotográfico da Igreja de Nossa Senhora do 
Caacupé. 
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17/11/2014 

 
Retorno ao local da Festa da Nossa Senhora de Caacupé 
para confirmar a realização da mesma em dezembro. 

 
07/12/2014 e 08/12/2014 

 
Participação na Festa da Nossa Senhora de Caacupé e 
realização de entrevistas com pessoas da comunidade. 
 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora, a partir das atividades desenvolvidas durante o 
período de 2013 e 2014. 

 

Como pode ser verificado no Quadro 2, foi realizado o primeiro encontro 

presencial com um representante do campo de pesquisa, a ser da Secretaria 

Municipal de Educação, no dia quatro de outubro de 2013, quando foi apresentado 

pela pesquisadora o Projeto de Pesquisa e os objetivos do mesmo. O representante 

da Secretaria Municipal de Educação leu e firmou estar de acordo com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TECLE), e com o desenvolvimento da pesquisa 

sobre a Língua Espanhola no município. No mesmo mês, foram realizados contatos 

via telefone e e-mail para solicitar a liberação da pesquisa, bem como para 

conseguir os dados necessários para elaborar todos os procedimentos necessários 

para a solicitação de aprovação da referida pesquisa no Comitê de Ética, conforme 

informações já prestadas na seção anterior.   

 Tendo em vista que o processo de aprovação pelo Comitê de Ética, deu-se 

apenas em dezembro de 2013 e as entrevistas seriam realizadas na rede de ensino, 

as mesmas foram iniciadas somente no ano de 2014, haja vista que a pesquisa in 

loco somente poderia ser iniciada após a liberação pelo Comitê de Ética. 

 Diante desta condição, deu-se início a pesquisa in loco no mês de fevereiro, 

com as visitas preliminares às instituições de ensino, entre os dias 27 e 28 de 

fevereiro de 2014. Momento que, além de apresentar a pesquisa a ser desenvolvida, 

também, resultou na geração de dados sobre a oferta ou não da Língua Espanhola 

nestas redes educacionais. 

Durante o mês de abril de 2014 foram realizadas várias visitas às escolas 

municipais e à Sociedade em geral, bem como aos pontos turísticos de Guaíra, 

Paraná, como à Igreja de Pedra, à Igreja de Nossa Senhora de Caacupé e ao 

Museu Municipal.  

Sendo assim, no mês de novembro realizaram-se as entrevistas com a rede 

de ensino municipal restantes com a sociedade em geral. O mês de dezembro 
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efetivou-se com o encerramento das entrevistas com as pessoas da comunidade e 

com participantes da Festa de Nossa Senhora de Caacupé. 

Em síntese, no decorrer das entrevistas, no ano de 2013 e 2014, 

desenvolveram-se no município de Guaíra, primeiro contatos iniciais e, em seguida 

as entrevistas. É possível observarmos no Quadro 3, os momentos em que se 

realizaram as entrevistas com os 33 (trinta e três) Entrevistados: 

 

Quadro 3 – Entrevistados do Município de Guaíra 
 

 

Encontros 

 

Entrevistados 

 
Número de 

entrevistados 

 
04/10/2013 e 10/04/2014 

 

 
Representante da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 

 
01 

 
10/04/2014, 12/11/2014, 

17/11/2014, 18/11/2014 e 
19/11/2014 

 
Equipe pedagógica das escolas municipais. 

 
14 

 
07/04/2014, 10/04/2014, 
14/04/2014, 12/11/2014, 
17/11/2014, 19/11/2014, 
07/12/2014 e 08/12/2014 

 

 
Sociedade em geral. 

 
18 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora, a partir das entrevistas durante o ano de 2014. 

 

Primeiramente realizou-se a entrevista com um representante da Secretaria 

Municipal de Educação, o que representa 01 (um) dos 33 (trinta e três) 

entrevistados. As trinta e duas entrevistas ainda a serem realizadas foram 

distribuídas de maneira que se obtivesse um representante para cada instituição 

educacional do município, com o intuito de manter a representatividade total das 

redes de ensino, ou seja, foram entrevistados 14 (catorze) participantes, um de cada 

escola municipal. Para fechar o corpus de entrevistados foram realizadas entrevistas 

com 18 (dezoito) pessoas da sociedade em geral. Duas delas entre os dias 07 e 08 

de dezembro de 2014, datas em que ocorreu a Festa em agradecimento e 

homenagem a Nossa Senhora de Caacupé, em Guaíra, Paraná. As contribuições 

destes dois (02) Entrevistados foram disponibilizadas no segundo Capítulo, na seção 

2.3.3.  

Outro Entrevistado foi destacado na seção 2.3.4 para tratar da Festa das 

Nações e os demais Entrevistados da sociedade em geral foram dispostos na seção 
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4.2 que trata da perspectiva da sociedade em geral sobre a importância da Língua 

Espanhola no município de Guaíra, Paraná. Já a seção 4.1 traz a discussão do 

primeiro grupo, o da rede de ensino municipal, e a exceção dos Entrevistados 16 e 

41 que são da sociedade em geral, todos os demais entrevistados desta seção são 

do primeiro grupo. Portanto, os Entrevistados numerados de 01 a 15 correspondem 

ao primeiro grupo: rede de ensino municipal, e os Entrevistados numerados de 16 a 

33 representam a sociedade em geral. 

Durante as entrevistas, a pesquisadora procurou de maneira clara e objetiva 

apresentar os pressupostos da pesquisa a ser desenvolvida, sua dimensão e 

abordagens. Em cada visita, os participantes foram informados dos objetivos da 

investigação e foram convidados a participar. Aqueles que optaram por não 

participar foram respeitados em suas decisões. Quando do aceite da participação 

foram entregues duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TECLE, para cada Entrevistado. Primeiramente, o mesmo foi lido em voz alta e 

explicado, para na sequência ser assinado pelo Entrevistado, ficando uma via com o 

mesmo e a outra com a pesquisadora. 

 Como já mencionado, fez-se uso de um roteiro de entrevista (APÊNDICE B), 

para levantar os dados referentes à pesquisa realizada. Mesmo que algumas das 

perguntas realizadas não foram utilizadas para análise, seguiu-se o roteiro em todas 

as entrevistas. Muitas vezes, as respostas para alguns dos questionamentos 

surgiram antes da abordagem e em outros casos foram contempladas em outras 

perguntas. Portanto, a análise se desenvolveu por meio dos enunciados 

relacionados aos assuntos discutidos e não pelas disposições das perguntas 

efetivadas. Diante disso, os dados obtidos, transcritos e analisados, no que se refere 

às entrevistas, serão dispostos no quarto capítulo, que trata da reflexão e análise 

dos enunciados dos Entrevistados. 

Como pode ser observado no apêndice B, roteiro de entrevista, as questões 

do grupo A são de cunho socioculturais e pessoais, visam levantar dados sobre a 

escolaridade, idade, relação com Línguas Estrangeiras, entre outros. Correspondem, 

em parte, ao que Tarallo (2005) denomina de fatores extralinguísticos e contribuem 

para o pesquisador relacionar os enunciados com os sujeitos que os proferiram, 

permitindo que se compreenda, na maioria das vezes, a razão por determinada 

colocação. Apesar de não aparecerem na análise, contribuíram para as disposições 

apresentadas pela pesquisadora. 
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No que diz respeito ao grupo de questões B, o mesmo centrava-se no uso, no 

conhecimento e no domínio da Língua Espanhola, mas como não houve por parte 

do primeiro grupo, que consiste no foco da pesquisa, nenhum participante que 

dominasse a referida língua, por ora, não se desenvolveu uma abordagem 

específica do domínio B, principalmente, por se focar no âmbito de ensino municipal, 

Ensino Fundamental I, anos iniciais. Contudo, estas informações permitiram 

demonstrar que não havia, por parte das equipes pedagógicas entrevistadas, 

domínio e uso da Língua Espanhola. 

Diante disso, questões do campo C também ficaram sem respostas, como, 

por exemplo, as relativas ao uso e exemplos em Língua Espanhola. Isso se justifica, 

principalmente, pelo caráter prematuro do roteiro de entrevista que precisou passar 

primeiro pelo Comitê de Ética, para posteriormente ser levado a campo, onde se 

constatou outra realidade referente à Língua em estudo. No entanto, como o roteiro 

de entrevista é um guia do pesquisador, existe a abertura para outras questões e 

para a retomada de assuntos, e como houve, por parte dos Entrevistados, 

alternâncias de respostas e informações, o que se esperava em determinado 

momento foi abordado em outro. Neste sentido, embora não se tenha feito uso de 

todas as colocações e questionamentos, o roteiro de entrevista foi imprescindível 

para a realização da pesquisa e optou-se por mostrar ao leitor o material de 

investigação utilizado na íntegra. 

Sendo assim, baseado no roteiro de entrevista (APÊNDICE B), e a liberdade 

de elaboração de questionamentos durante a entrevista semiestruturada, foram 

acrescentadas algumas perguntas aos representantes das equipes pedagógicas no 

transcorrer das entrevistas. Justifica-se esse reelaborar de questões em decorrência 

do roteiro de entrevista ter sido construído antes de a pesquisadora ir a campo e 

constatar que não havia o ensino da Língua Espanhola na matriz curricular das 

escolas municipais. 

Como o Comitê de Ética condiciona que a pesquisa não pode ser iniciada 

antes de sua aprovação e o roteiro de entrevista corresponde a um dos documentos 

a serem entregues na etapa de avaliação, o mesmo acabou não contemplando a 

totalidade da realidade das instituições escolares. Diante disso, houve a 

necessidade de agregar outros nortes ao roteiro, como os discriminados a seguir: 
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(1) Não no sentido de considerar uma língua melhor que a outra, porque todas as 

línguas são e têm sua importância, mas, em sua opinião, qual ou quais línguas 

deveriam ser ensinadas na escola? 

(2) Vocês recebem alunos vindos do Paraguai nesta escola? 

(3) Você acha que o município deveria oportunizar um programa ou um curso para 

os professores ou para a equipe pedagógica, relacionado à Língua Espanhola ou a 

outra Língua Estrangeira? 

(4) A escola tem alguma autonomia para decidir qual Língua Estrangeira gostaria de 

ofertar ou para solicitar mudanças ou readequações no currículo escolar? 

(5) Você saberia informar se esta escola já ofertou a Língua Espanhola? (Se sim, 

por que parou?). 

 A partir destas perguntas e outras das que compõem o roteiro de entrevista 

(APÊNDICE B), foi possível quantificar em cinco (05) quadros – Quadro 6, 

Demonstrativo I; Quadro 7, Demonstrativo II; Quadro 8, Demonstrativo III – alguns 

dos dados disponibilizados pelos Entrevistados da rede de ensino municipal. Os 

mesmos, dispostos por blocos de análise, serão discutidos e explicitados de acordo 

com a discussão de cada um dos assuntos no transcorrer da análise. 

 Cada entrevistado foi numerado de 01 a 33, para manter o anonimato do 

participante, assim se fez uso do termo Entrevistado seguido da numeração 

correspondente. A abreviatura “R”, seguida de cada um dos enunciados destacados 

corresponde à palavra Recorte. O número que o segue diz respeito ao número do 

recorte de cada entrevistado, demonstrando a quantidade de enunciados utilizados 

para cada Entrevistado. 
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS: COMO TUDO COMEÇOU NA REGIÃO 

FRONTEIRIÇA 

 

 

Como o traçado histórico se faz necessário devido à situação do processo de 

imigração e colonização no país, uma vez que a região Sul recebeu um grande 

número de imigrantes espanhóis, o objetivo geral deste Capítulo consiste em uma 

retomada sucinta do traçado histórico, de como tudo começou na região em 

investigação. Portanto, nem todos os aspectos históricos serão contemplados ou 

estendidos. Parte-se desta postura para manter o foco da pesquisa na investigação 

de fronteira geográfica enunciativa, relacionando com as pressuposições da 

Linguística Aplicada.  

Diante disso, como a pesquisa desenvolveu-se na cidade de Guairá, Paraná, 

entende-se que o contexto histórico tem muita relevância, haja vista que a maior 

parte do território paranaense, na verdade era de domínio espanhol. Segundo van 

Erven (2010), pelo “Tratado de Tordesilhas, que se celebrou em 1494, dois anos 

depois do descobrimento da América, todas as terras descobertas ou a serem 

descobertas a oeste de um meridiano definido por ele seria de domínio espanhol” 

(VAN ERVEN, 2010, p. 01).  Ainda nas palavras do autor, não eram apenas os 

termos formais ou jurídicos que determinavam o território como sendo espanhol, 

mas também, a ocupação por espanhóis e suas possessões que fundaram vilas ao 

longo dos principais rios do estado. 

Em 1556, Guairá (território colonizado pelos espanhóis, não corresponde 

somente à cidade de Guaíra) foi ocupado pelos espanhóis e logo se deu o processo 

de catequização dos índios. Ditas missões percorriam o que posteriormente se 

definiu como o sendo o Rio Grande do Sul, o Paraná e o Paraguai. Porém, em 1620, 

o Guairá passou a ser território dos portugueses, que destruíram os povoados 

espanhóis e escravizaram os índios que haviam sido catequizados (VAN ERVEN, 

2010). Apenas em 1872, com o Tratado de Limites, houve a demarcação das terras 

entre o Brasil e o Paraguai, e que definiu o Guaíra como sendo parte do território 

brasileiro. 

Constata-se que a cidade em estudo passou por uma transição territorial, 

entre os domínios dos espanhóis e dos portugueses na época de colonização e, que 

atualmente, faz fronteira com o Paraguai. Foi justamente a sua situação de fronteira 
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geográfica enunciativa que chamou a atenção da pesquisa que se desenvolveu, 

uma vez que há uma situação de línguas em contato entre as duas regiões.  

Da cidade de Guaíra, no Paraná, Brasil, tem-se fácil acesso à cidade de Salto 

del Guairá, Paraguai. Apesar das duas cidades serem separadas pelo Lago de Itaipu 

(Rio Paraná), pode-se ir e vir de uma a outra por meio de balsa na cidade de Guaíra, 

Paraná, ou pela travessia da ponte Ayrton Senna que tem 3.600 metros de extensão 

(divisa com estado do Mato Grosso do Sul que faz fronteira seca com o Paraguai). 

Esta proximidade, entre as duas regiões, lhes dá caráter geográfico de fronteira e, 

neste contexto fronteiriço, tem-se a relação de uso de duas línguas diferentes, ou 

seja, têm-se um campo de línguas em contato, o português e o espanhol. Situação 

denominada pela pesquisadora desta Tese de fronteira geográfica enunciativa. 

O Mapa 2, é representativo da proximidade entre a cidade de Guaíra, Paraná, 

e a cidade de Salto del Guairá, Paraguai, como também representa o trajeto 

realizado por balsa ou pelo uso da Ponte Ayrton Senna. Neste último caso, passa-se 

pelo município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul: 

 

Mapa 2 – Localização Geográfica de Guaíra, Paraná, e o Salto del Guairá, 
Paraguai 

 

 
Fonte: Acervo disponível no site 

<<http://www.panoramio.com/user/4502359?photo_page=5&comment_page=3>>. 

 

Visando apresentar a presença de colonizadores espanhóis antes do domínio 

português, enfatiza-se que o objetivo deste Capítulo consiste em descrever 

sucintamente algumas das passagens históricas vivenciadas pela região do Guairá e 

pelo município de Guaíra, Paraná. Portanto, não foram realizadas discussões muito 

detalhadas, haja vista que se procurou destacar os dados dispostos na Introdução, 
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correlacionados à presença da Língua Espanhola nesta região de fronteira 

geográfica enunciativa, assim como a cultura e as tradições de povos falantes dessa 

Língua. 

Primeiramente, inicia-se a tessitura partindo do estabelecimento das fronteiras 

geográficas nacionais na América Latina, seção 2.1, momento em que se descreve 

sobre o descobrimento desta região, bem como as tentativas de divisão do território 

descoberto entre a nação portuguesa e espanhola, trazendo alguns dos Tratados 

assinados entre os dois povos.  

A seção 2.1, também traz uma abordagem da Guerra da Tríplice Aliança, as 

suas consequências a curto e médio prazo, bem como o processo formação do 

território do Guairá e da cidade de Guaíra. Mostra, ainda, brevemente, o que era a 

região do Guairá e o contexto de povoamento espanhol. 

Na seção 2.2, é tratado da Companhia Matte Larangeira, o comércio da erva-

mate, em específico na região guairense, a contribuição desta empresa na formação 

deste município, no desenrolar da cidade após o fim da Companhia e a destruição 

das Sete Quedas. Para tanto, optou-se, especialmente, por estudos e publicações 

realizadas na região paranaense. 

Na sequência, seção 2.3, procurou-se apresentar alguns dos atrativos do 

passado e do presente do município de Guaíra, Paraná. Passado porque ou não 

existe mais ou foi mantido como patrimônio histórico e atualmente é utilizado como 

ponto turístico, seja legado da Natureza, como, por exemplo, as Sete Quedas, ou 

herança da administração da Matte Larangeira, como as instalações do Cine Teatro 

Sete Quedas e a Igreja de Pedra. Presente porque foram criadas alternativas de 

turismo após o fim das Sete Quedas, como, por exemplo, o Campeonato de Pesca e 

o Parque Nacional de Ilha Grande.  

Dá-se um destaque especial ainda nesta seção à Festa da Virgem de 

Caacupé, tradição de origem paraguaia mantida por mais de sete décadas. Reforça-

se que são várias as ações e práticas turísticas e artesanais desenvolvidas no 

município guairense, contudo, não foi possível destacar todas. 
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2.1  O ESTABELECIMENTO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS NA AMÉRICA 

LATINA  

 

 

Em busca de uma nova rota para as Índias após a queda de Constantinopla, 

que era a capital do Império Bizantino e também marco de uma rota comercial entre 

a Europa e o Oriente, os habitantes da Península Ibérica descobriram a América e 

os reis católicos Fernando e Isabel, para garantir a possessão de suas terras, 

dirigiram-se ao papa Alexandre VI que era considerado o “’árbitro supremo dos 

negócios entre os príncipes cristãos e usava o direito de ‘tudo ligar e desligar no Céu 

e na Terra’ (MARTINS, 1995 [1907]21, p. 51) e, em quatro de maio de 1493, 

conforme as informações disponibilizadas por Muntoreanu (1992), através da 

assinatura da bula papal, determinou-se que as terras descobertas ou a serem 

descobertas a 100 léguas (660 quilômetros) da parte oeste das ilhas de Açores e 

Cabo Verde pertenceriam aos reinos de Castela e Aragão. Contudo, Portugal não 

aceitou a divisão apresentada e preparou-se para um conflito nos mares. 

 De acordo com Martins (1995 [1907]), Muntoreanu (1992) e van Erven (2010), 

foi com o Tratado de Tordesilhas, assinado em sete de junho de 1494, que se 

estabeleceu outra demarcação, esta definia as terras a 370 léguas (2500 

quilômetros) a oeste das ilhas de Cabo Verde e Açores como sendo de propriedade 

espanhola a as a leste de Portugal, como pode ser verificado no Mapa 3: 

 

Mapa 3 – Representativo do Tratado de Tordesilhas 
 

 

Fonte: pesquisa no campo de imagens  
<<https://www.google.com.br>> – palavras-chave: Tratados de Tordesilhas, Madrid, Ildefonso  

                                                         
21

Depósito legal junto à Biblioteca Nacional, conforme Decreto n.
o 
1823, de 20 de dezembro de 1907.  
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 O Mapa 3 é representativo dos Tratados de Tordesilhas e de Madrid. Como 

pode ser verificado, a linha vertical na cor verde demonstra a delimitação territorial 

estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas (1494), da qual se partiu posteriormente 

para a divisão das Capitanias Hereditárias no domínio português. Na época em 

questão, as disputas para determinar o ponto específico que dava início à divisão 

dois domínios foram inúmeras, uma vez que se fez “referência ao arquipélago e não 

a um determinado ponto de partida para a contagem das 370 léguas para o 

ocidente” (MARTINS, 1995 [1907], p. 52).  

A linha pontilhada na cor vermelha, (Mapa 3), que contorna boa parte do que 

hoje se determina como o território brasileiro, corresponde à demarcação proposta 

pelo Tratado de Madrid, celebrado em 1750. O referido tratado, baseado nos 

interesses espanhóis, visava impedir outras invasões pela colônia portuguesa. 

Conforme os dados apresentados por Martins (1995 [1907]), no que se refere ao 

Tratado de Madrid, pode-se dizer que 

 

[...] na região que interessa ao nosso Estado, estabeleceu a fronteira 
pelo Ibicuí até o Uruguai, por este abaixo até o Pipiri, por este acima 
até suas cabeceiras, daí em reta até o Santo Antônio e por este até 
sua foz no Iguaçu, por este até a sua confluência no Paraná e por 
este acima até o Iguareí. Daí a fronteira prosseguia pelo Iguareí até 
suas cabeceiras, até encontrar o Paraguai, etc. (MARTINS, 1995 
[1907], p. 56). 

 

As demarcações fronteiriças propostas por Martins (1995 [1907]), no 

fragmento mencionado, fazem referência apenas a região do Estado do Paraná por 

pertencer o campo de estudo, município de Guaíra, a este estado. Ainda segundo as 

pesquisas do autor e fazendo alusão às capitanias,  

 

O território que hoje forma o Estado do Paraná pertenceu as duas 
donatarias mais meridionais concedidas no Brasil (1534-1535) a 
Martin Afonso de Souza e a Pero Lopes de Souza, mais tarde 
conhecidas por capitanias de “São Vicente” e de “São Amaro” e após 
1624, simplesmente de “São Vicente” depois que constituíram a 
“Capitania de São Paulo” (MARTINS, 1995 [1907], p. 54).   

 

 Os dados históricos apresentados por Martins podem ser visualizados no 

Mapa 4, que sistematiza as divisões estabelecidas pela Coroa portuguesa ao definir-

se as Capitanias Hereditárias: 
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Mapa 4 – Representativo das Capitanias Hereditárias 
 

 

Fonte: pesquisa no campo de imagens  
<<https://www.google.com.br>> – palavras-chave: Capitanias Hereditárias  

  

Conforme o conteúdo escolar relativo à História do Brasil, as Capitanias 

Hereditárias correspondiam a grandes faixas de terras que foram doadas às 

pessoas da nobreza e àquelas de confiança pelo rei de Portugal. Os receptários 

destas terras eram denominados de capitães donatários, tinham como 

responsabilidade a colonização e a produção nas capitanias recebidas, 

demonstrando que a função de colonizar o país foi transmitida ao âmbito privado.  

Como lembra Martins (1995[1907]), na citação anterior, o Estado do Paraná 

foi constituído por duas capitanias e, ainda segundo dados da História do Brasil, 

apenas duas capitanias não fracassaram, a de Pernambuco (Duarte Coelho) e a de 

São Vicente (Martin Afonso de Souza). Sendo esta última parte do território 

paranaense. 

O historiador ainda destaca que o Tratado de Madrid (1750) não havia 

agradado ambas as partes, portugueses e espanhóis, e uma nova convenção foi 

celebrada em 1761. Deste ano ao ano de 1777 seguiu-se uma guerra que perdurou 

por 15 anos. Foi com a posse da princesa espanhola, Maria I, ao reino de Portugal 

que a paz voltou a “península e às suas colônias e foi feito um acordo sobre as 

fronteiras dos domínios luso-castelhanos na América, celebrando-se o tratado de 

Santo Ildefonso, de 1777” (MARTINS, 1995 [1907], p. 57). 
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No que se refere à fronteira com o Paraguai, a mesma apenas foi definida 

após a Guerra da Tríplice Aliança22 (dezembro de 1864 a março de 1870). Aliança 

formada pelo Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Conflito também 

conhecido como a Guerra do Paraguai. Três anos depois desta guerra, em nove de 

janeiro de 1873, celebrou-se o tratado que definiu as fronteiras com Paraguai: 

 

[...] A fronteira passou a ser pelo álveo do rio Paraná, desde a foz do 
Iguaçu até o salto grande das Sete Quedas, continuando pelo mais 
alto da serra de Maracaju até onde ela finda. Daí em diante, fora das 
linhas com o nosso Estado, a linha divisória segue a linha reta pelos 
terrenos mais levados a encontrar a serra Amambeí e prossegue 
pelo mais alto desta até a nascente principal do rio Apa e baixa pelo 
álveo deste até sua foz na margem oriental do rio Paraguai. Todas as 
vertentes que correm para o norte e leste pertencem ao Brasil e as 
que correm para o sul o oeste pertencem ao Paraguai. A ilha do 
Fecho dos Morros é do domínio do Brasil (MARTINS, 1995 [1907], p. 
57-58). 

 

 Seja pelos discursos históricos ou geográficos, pode-se dizer que os limites 

impostos foram mais políticos, tendo em vista que as relações de poder e 

dominação se desenvolveram a partir de conflitos de interesses e ideais de posse 

que resultaram em inúmeras perdas, tanto de militares e civis como de territórios, 

como se pode observar no Mapa 5: 

 

Mapa 5 – Representativo da redução do território paraguaio após a Guerra da 
Tríplice Aliança 

 

 

Fonte: pesquisa no campo de imagens  
<<https://www.google.com.br>> – palavras-chave: território paraguaio antes e depois da guerra 

                                                         
22

A Guerra da Tríplice Aliança será detalhada na próxima seção, 2.1.1. 
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A faixa na cor marrom, que percorre os estados do Mato Grosso, Paraná e 

Santa Catarina, retratam o território que o Paraguai perdeu durante a Guerra da 

Tríplice Aliança para o Brasil. Já, o território na cor amarelo-escuro corresponde às 

demarcações paraguaias que passaram a ser de domínio argentino. 

As demarcações apresentadas até agora, tanto no nível da História quanto no 

nível da Geografia, demonstram que o espaço fronteiriço sempre esteve marcado 

por conflitos e disputas de terras, servindo para que a fronteira fosse vista e 

considerada como o início e o fim de um território, de um domínio, assim como, onde 

inicia e onde termina o poder de uma nação, estado ou município. Demonstrando 

uma fronteira acima de tudo política. Contudo, baseado no fato de que a fronteira 

também é enunciativa, como postulou Sturza em suas pesquisas, discussão 

apresentada no terceiro capítulo, seção 3.4, determina-se este espaço de contato 

como sendo uma fronteira geográfica enunciativa, pois neste, as línguas e as 

culturas ao se encontrarem, também se chocam, misturam-se e entram em conflito, 

em uma ação que expõem as vozes presentes e representativas dos dois lados da 

fronteira.      

Acresce-se uma ressalva a respeito da história da Guerra da Tríplice Aliança 

com vistas a relembrar o que de fato a moveu, visto que, como mencionado 

anteriormente, foi a partir deste acontecimento que as fronteiras brasileiras, 

argentinas e paraguaias se estabeleceram. 

 

 

2.1.1 A Guerra da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai)  

 

 

 A Guerra da Tríplice Aliança, que também ficou conhecida como a Guerra do 

Paraguai, consistiu-se em um conflito armado em que três nações (Brasil, Uruguai e 

Argentina), uniram-se para lutar contra outra, o Paraguai. Esta guerra durou quase 

seis anos, iniciou em dezembro de 1864 e terminou em março de 1870. Como já 

evidenciado na seção anterior, os conflitos entre as nações se baseavam 

praticamente nas delimitações territoriais, pois envolviam questões relativas às 

fronteiras.  

Quando se faz referência à Guerra da Tríplice Aliança, torna-se 

imprescindível discorrer sobre o contexto platino. Segundo Pedro e Lima, a “bacia do 
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Prata engloba países banhados pelos rios da Prata, Paraná, Paraguai e Uruguai. 

Essa região tinha uma formação complexa e bem específica, que se caracterizava 

por vários conflitos fronteiriços” (PEDRO e LIMA, 2010, p. 375). Ainda, de acordo 

com os referidos autores, o “Brasil tinha interesse em manter o direito de livre 

navegação nos rios da região” (PEDRO e LIMA, 2010, p. 375) e a condição política 

do Uruguai estava instável, em virtude da guerra civil uruguaia.  

Neste sentido, em 1864, o Brasil realizou uma intervenção no Uruguai, 

colocando fim a esta guerra civil. O Paraguai, através de López, “enviou um ultimato 

ao Brasil para que não interferisse no Uruguai. Quando o governo brasileiro o 

ignorou e invadiu o Uruguai, López rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Em 

dezembro, declarou guerra e invadiu o Mato Grosso” (VAINFAS et al., 2010, p. 281).  

Em novembro de 1864, o governador do Paraguai aprisionou o vapor 

brasileiro Marquês de Olinda. Neste estava o governador do Mato Grosso, que 

morreu em uma prisão do país invasor. Diante disso, em 1º de maio de 1865, o 

acordo que formava a Aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina foi assinado. 

Conforme Pedro e Lima (2010), o Paraguai possuía o melhor exército existente na 

América do Sul e o Brasil precisou formar um exército, pois apenas dispunha da 

Guarda Nacional. Uma maneira selecionada foi o recrutamento de escravos com 

promessas de alforria, sendo que muitos senhorios também enviaram seus escravos 

para substituí-los e a seus parentes. Quanto aos jovens que se voluntariaram, os 

mesmos ficaram conhecidos como Voluntários da Pátria. 

Apesar de apresentar uma diferença considerável quanto à formação de seu 

exército, o Paraguai estava em guerra com três nações. Vainfas et al. (2010) 

lembram que 

 

No início, a guerra foi favorável aos paraguaios, que tomavam as 
iniciativas. Mas, em 11 de junho de 1865, eles sofreram a primeira 
derrota, na batalha naval Riachuelo, no rio Paraná, contra a Armada 
brasileira. Os rumos da guerra se refaziam. De invasor, o Paraguai 
transformou-se em invadido, com várias vitórias brasileiras. Apesar 
das derrotas, os paraguaios demonstraram grande resistência; 
saíram vitoriosos de algumas batalhas, como a de Curupaiti, em 
1866. Defendiam com empenho a fortaleza de Humaitá, ponto 
estratégico para a defesa da capital, Assunção (VAINFAS et al., 

2010, p. 280). 

 

 Como destacam os autores, Humaitá era a fortaleza paraguaia, mas acabou 

sendo tomada em 1º de janeiro de 1869, e, consequentemente, Assunção acabou 
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sendo ocupada. No entanto, López ainda conseguiu manter a guerra até 1870, 

quando morreu.  

 A Guerra da Tríplice Aliança resultou em um número enorme de mortes de 

soldados e de civis, tanto pelo conflito armado como por doenças e pela fome. 

Vários historiadores acreditam que foram em torno de 300 mil os mortos nesse 

conflito. Pode-se dizer que o país mais prejudicado foi o Paraguai, sua população foi 

muito reduzida por conta das mortes e sua economia tornou-se uma das mais 

pobres mundialmente, tanto que ainda são sentidas consequências desse conflito 

(PEDRO e LIMA, 2010).  

Vainfas et al. (2010) complementam as informações de Pedro e Lima (2010) e 

acrescentam que a “economia [paraguaia] arruinou-se e suas fortificações fluviais e 

armamentos foram completamente destruídos” (VAINFAS et al., 2010, p. 281). No 

que tange a posse de terras, “o Paraguai perdeu quase 40% de seu território para o 

Brasil e para a Argentina” (VAINFAS et al., 2010, p. 281), como mostrou o Mapa 3. 

Os historiadores Pedro e Lima (2010) e Vainfas et al. (2010), enfatizam que a 

Guerra da Tríplice Aliança resultou de um conflito de interesses regionais, fruto 

“direto do processo de consolidação dos Estados Nacionais e de um movimento de 

equilíbrio de forças do Rio da Prata” (VAINFAS et al., 2010,p. 283). Ainda segundo 

os autores, os políticos acreditavam que o fator de dificuldade enfrentado pelo Brasil 

no transcorrer da guerra deveu-se “ao atraso em que o país se encontrava em 

relação a outras nações, sobretudo por ainda manter um regime escravista” 

(VAINFAS et al., 2010, p. 282). 

A perspectiva apresentada pelos historiadores citados se difere de uma 

opinião considerada no passado, uma relativa aos interesses britânicos com a 

Guerra da Tríplice Aliança. Demonstrando que diferentes historiadores podem lançar 

diferentes olhares sobre determinados aspectos históricos. Segundo o ponto de vista 

que considera o interesse britânico, compartilhava-se que estes europeus 

tencionavam sufocar o Paraguai, por este estar se tornando um país emergente, 

mas de acordo com pesquisas realizadas em fontes dos próprios britânicos o 

“Paraguai se constituía num tipo de mercado consumidor comum aos interesses 

britânicos” (VAINFAS et al., 2010, p. 283). Apresentando uma contraprova, porém 

como esse não é o foco da pesquisa, opta-se por não alongar esta discussão. As 

informações sobre o conflito foram descritas com vistas a resgatar o acontecimento 

e para discorrer a respeito do estabelecimento das fronteiras nacionais.    
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Na próxima subseção, 2.1.2, retoma-se a cronologia iniciada na seção 

anterior, 2.1, e discorre-se a respeito do povoamento inicial e as invasões de 

territórios pelos portugueses em espaços de domínio e colonização espanhola, no 

que se refere à região oeste, enfocando principalmente o contexto geográfico de 

Guaíra, Paraná. 

 

 

2.1.2 O Guairá e o povoamento inicial23 

 

 

 Antes da chegada dos espanhóis eram os índios guaranis que ocupavam a 

região oeste do Paraná, assim como os territórios perto das fronteiras da Argentina e 

Paraguai (MUNTOREANU, 1992, p. 21).  A história a respeito da região oeste do 

Paraná faz referência ao Guairá24 que não deve ser confundido com o atual 

município de Guaíra, Paraná. O Guairá corresponde à região povoada pelos 

espanhóis em 1554. Nesta época,  

 

[...] o efetivo domínio espanhol se estendia ao ocidente paranaense 
de hoje. Em Ontiveros, efêmera fundação junto à foz do Piquiri, à sua 
margem direita, uma légua distante das Sete Quedas, em 1954; 
Ciudad Real Del Guayra, também na confluência do Piquiri no 
Paraná três e meia léguas a montante dos Saltos das Sete Quedas, 
de onde se ouvia o estrondo das águas “como se estuvieran debajo 
de el"; e Vila Rica do Espírito Santo, em 1576, [...] [que] foi logo 
depois transferida para a confluência de Corumbataí no Ivaí 
(MARTINS, 1995 [1907], p. 60-61 – grifos do autor). 

 

 A descrição do historiador pode ser visualizada no Mapa 6, que traz o 

representativo do Guairá, como também os locais das fundações espanholas e 

reduções jesuíticas. Ficando a “Ciudad Real del Guahyra25 a vinte quilômetros de 

onde hoje se encontra a cidade de Guaíra” (MUNTOREANU, 1992, p. 14). 

                                                         
23

 Esta seção apresenta uma descrição superficial e sintetizada da história do povoamento da região 
oeste do Paraná, uma vez que o objetivo é comprovar a existência da colonização espanhola neste 
território antes da ocupação portuguesa e da geografia territorial que se tem hoje.  Essa situação se 
desencadeia como um indício da presença da Língua Espanhola nessa região. Para maiores 
informações sugere-se a consulta nas obras citadas no transcorrer do texto. 
24

 Cada autor apresenta uma grafia diferente, Muntoreanu (1992), utiliza-se de Guahyrá, Martins 
(1995 [1907]), de Guaíra, Gregory e Schallenberger (2008), de Guairá, mas para não se fazer 
confusão com a cidade de Guaíra, Paraná, optou-se pelo uso de Guairá.  
25

 Grafia conforme a própria autora, ao denominar as Sete Quedas de Saltos del Guahyrá conta a 
história de um cacique chamado Guahyrá (MUNTOREANU, 1992, p. 10). 
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Mapa 6 – Representativo das fundações espanholas na região denominada de 
Guairá (parte do território paranaense) 

 

 
Fonte: pesquisa no campo de imagens  

<<https://www.google.com.br>> – palavras-chave: mapa de localização das fundações espanholas no 
Paraná 

  

Como pode ser observado no Mapa 6, o espaço na cor amarela representa a 

província do Guairá, faixa que ocupa quase todo o território paranaense. Os 

povoados citados por Martins (1995 [1907]), estão marcados pelos círculos verdes 

contornados de vermelho, sendo dois na parte oeste e o outro mais próximo do leste 

do Guairá. As reduções jesuíticas estão demarcadas por uma cruz, símbolo cristão, 

e como pode ser verificado, a exceção da redução jesuítica próxima à Ontiveros, as 

demais se encontravam distante do Rio Paraná, mas próximas de outros rios. 

Embora o Mapa 6 não apresente em sua ilustração, na região de Ciudad Real de 

Guayra havia uma redução jesuítica, da Companhia de Jesus, como se verá nas 

discussões adiante. 

Gregory e Schallenberger (2008), apresentam o Guairá sob outra perspectiva 

geográfica,  

 

A Província do Guairá correspondia às terras do sul do rio 
Paranapanema, estendia-se até a linha imaginária do Tratado de 
Tordesilhas, na fronteira leste, e se projetava para o sul até encontrar 
o rio Uruguai, tendo a oeste o limite do rio Paraná. Este espaço 
geográfico era cortado transversalmente por grandes rios, como o 
Iguaçu, o Piquiri, o Ivaí e o Tibagi, que tiveram grande importância 
para a penetração dos colonizadores e para a circulação de produtos 
coloniais. O Guairá constituía-se num ponto de confluência dos 
colonialismos espanhol e português. Representava uma zona de 
passagem do Atlântico para o Mato Grosso, Assunção e Peru e da 
capitania de São Vicente para as áreas contíguas do estatuário do rio 
da Prata (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 72). 
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 Segundo a colocação dos historiadores, a região do Guairá constituía-se 

como um território de acesso a outras regiões e, conforme pode ser visualizado no 

Mapa 6, as reduções jesuíticas se concentravam próximas aos rios, o que facilitava 

o estabelecimento de colônias e a circulação dos produtos, como colocaram os dois 

estudiosos. 

Em 1617, o vice-rei do Peru sugeriu a Felipe II que o território do Guairá se 

constituísse como um governo próprio, o que se determinou em 16 de dezembro do 

corrido ano por meio da Carta Régia (MARTINS, 1995 [1907]). Como a província 

parecia não estar dando resultados, o governador do Paraguai, em 1620, sugeriu 

que se realizasse uma nova modificação no vice-reinado do Peru. 

 O pesquisador citado declara ainda, que as reduções da companhia de Jesus 

na região do Guairá datam do início do século XVII, quando de fato “domínio legal 

[...] do governo do Paraguai e da sua província eclesiástica” (MARTINS, 1995 

[1907], p. 71). Muntoreanu (1992) enfatiza que 

 

As reduções eram auto-suficientes e tinham bases econômicas 
definidas. Os índios plantavam mandioca, batata, milho, feijão, 
cevada, arroz e outros vegetais; faziam farinha de milho e de trigo e 
polvilho de mandioca para a fabricação de pães, broas e biscoitos; 
criavam porcos, retiravam sua gordura, salgavam a carne e 
fabricavam lingüiça. Do gado, além da carne e do leite, obtinham o 
couro, que depois de curtido era utilizado na fabricação de sapatos, 
jaquetas e sacos para mantimentos. Também criavam galinhas, 
patos e marrecos. Todas as necessidades para a manutenção do 
povoado eram retiradas da terra [...] (MUNTOREANU, 1992, p. 16-
17). 

 

 Essas culturas e conhecimentos desenvolvidos pelos índios fizeram com 

milhares de nativos fossem vendidos no Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e 

Pernambuco quando da invasão dos portugueses. O processo de colonização 

portuguesa deu-se através dos Bandeirantes, uma forma de exército, que durante as 

explorações realizadas de norte a sul do país contribuíram para que os limites 

territoriais brasileiros se alterassem (MUNTOREANU, 1992). A autora ainda sugere 

que a “expansão das terras da colônia seguiu as normas da política mercantilista 

voltada para a descoberta de metais preciosos, que na verdade foi o que norteou 

toda a colonização” (MUNTOREANU, 1992, p. 17). 
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 Na região oeste do Paraná, durante os anos de 1628 a 1632, os Bandeirantes 

acabaram com as missões espanholas e apossaram-se de suas terras. Só restou 

abandono e destruição (MUNTOREANU, 1992). Martins ressalta que  

 

Somente depois que os paulistas romperam a linha empírica 
demarcadora das duas conquistas ibéricas e destruíram os “pueblos” 

espanhóis e as reduções dos jesuítas em Guaíra [Guairá], 
derrotando a pretensão do governo do Paraguai de prolongar nesse 
rumo o seu domínio até ao Atlântico, foi que a diplomacia lusitana 
praticou ou permitiu os atos de posse e jurisdição portuguesas, tanto 
no litoral de Paranaguá como no sertão de Curitiba (MARTINS, 1995 
[1907], p. 66). 

 

 Aleksiejuk (2008), acresce que “Portugal se esforçou para ocupar e dilatar a 

sua possessão americana. [...], [mas] os bandeirantes, geralmente rústicos mestiços, 

não documentavam suas viagens, nem escrevia memórias” (ALEKSIEJUK, 2008, p. 

85). Muntoreanu (1992), esclarece que as terras conquistadas tornaram-se parte do 

território brasileiro por meio do Tratado de Madrid (1750), acordo abordado no início 

deste Capítulo. Segundo Gregory e Schallenberger (2008), 

 

Após o tratado de Madrid de 1750, que reconheceu o rio Paraná, no 
trecho entre as Sete Quedas e a foz do rio Iguaçu, como marco de 
fronteiras entre as colônias espanhola e portuguesa, confirmado pelo 
Tratado de Santo Ildefonso, a (re)construção regional sofreu 
alterações. As emancipações políticas e a constituição dos estados 
nacionais na Bacia do Prata, durante o século XIX, reforçaram tais 
mudanças e expuseram o extremo Oeste do Paraná às disputas 
fronteiriças entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Diversos 
empreendimentos foram implantados em cima desta realidade. A 
navegabilidade dos rios da região e as concessões de terras 
contribuíram para uma sistemática exploração das riquezas naturais 
de territórios brasileiros, argentinos e paraguaios. [...] Neste sentido, 
a história recente do Oeste do Paraná, no que concerne à ocupação 
brasileira e à colonização, tem como pano de fundo as disputas de 
fronteiras. Em 1889, por motivos estratégicos e de segurança, foi 
fundada a Colônia Militar que deu origem ao atual centro urbano de 
Foz do Iguaçu, tendo entre seus objetivos realizar a fiscalização e a 
cobrança de impostos numa área considerada de predominância de 
presença de estrangeiros (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, 
p. 132). 

  

Os historiadores Gregory e Schallenberger (2008), alertam que o “período que 

sucede o desmantelamento dos povoados missioneiros do Guairá é caracterizado 

pela historiografia como sendo de um vazio demográfico de longa duração” 

(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 93). Os dois autores esclarecem que 
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isso se deve não em virtude da não existência de povoações, mas sim pela 

dificuldade no acesso a documentos que comprovassem ocupações. Portanto e em 

prol do que se propôs historiar, encerra-se esta discussão e adentra-se no século 

XX para tratar da Companhia Matte Larangeira e da colonização do município de 

Guaíra26. 

 A partir do início do século XIX, a economia paranaense começou a 

intensificar-se e a desenvolver o comércio de exportação, com a exploração de 

madeira e da erva-mate, assim como a criação de gado e o seu comércio 

(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008).   

 A respeito da erva-mate, Muntoreanu (1992), esclarece que esta planta “cuja 

semente é de difícil germinação, foi muito cultivada nas reduções. Depois de muitas 

experiências, os jesuítas encontraram uma maneira de facilitar a germinação das 

sementes, segredo que não transmitiram a ninguém” (MUNTOREANU, 1992, p. 17). 

Ainda segundo esta autora, aos jesuítas também se atribui o aperfeiçoamento do 

processo que permitiu consumir a erva-mate. Sendo esta vendida, em considerável 

quantidade, aos comércios estabelecidos no Paraguai.  

Esse comércio da erva-mate no período colonial era movido pelos povoados 

dos jesuítas que dominavam o mercado platino e produziam a “erva-mate nas 

regiões missioneiras e [...] utilizavam o transporte fluvial pelos principais rios da 

bacia hidrográfica platina a fim de destiná-la aos mercados da região” (GREGORY e 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 156). 

 No transcorrer do século XIX, a erva-mate passou a ser um produto muito 

comercializado na região do Prata, resultando na necessidade de instalação de 

engenhos e de mão de obra para a extração e exportação da mesma.  

No início de 1901, “teriam sido iniciadas grandes concessões de terras na 

região” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 164), com o intuito de colonizá-

las. Dentre as concessões em favor de companhias estava presente a Empresa 

Matte Larangeira. 

Os dois historiadores ainda destacam que as propriedades “destinadas à 

exploração do mate e madeira nessas regiões, recebiam o nome de obrages. Os 

obrageros eram empreendedores, que não tinham interesse de povoar e colonizar 

                                                         
26

 Para maiores detalhes sobre a história do Guairá pode-se consultar: GREGORY, Valdir; 
SCHALLENBERGER, Erneldo. Guaíra: um mundo de águas e histórias. Marechal Cândido Rondon: 
Germânica, 2008. Ou MARTINS, Romário. História do Paraná. Curitiba: Travessa dos Editores, 1995 
[1907]. 
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suas áreas. O interesse era a exploração de produtos nativos” (GREGORY e 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 169-170). A mão de obra, segundo os autores, 

sustentava-se em paraguaios descendentes de índios, evidenciando que não se 

fazia uso de trabalhadores brasileiros. 

Nesse sistema obragero, os trabalhadores recebiam um adiantamento, 

denominado de antecipo, que gastavam antes mesmo de ir para as obrages, 

situação que os deixava presos a esta. Isso ocorria porque os capatazes, 

propositalmente, demoravam “alguns dias até levarem os empregados para a 

obrage. Dessa forma, os mesmos gastavam o que haviam recebido, tendo que partir 

para a obrage, sem dinheiro e ainda endividados” (GREGORY e 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 169).     

 

  

2.2 GUAÍRA27 E A COMPANHIA MATTE LARANGEIRA28 

 

 

No ano de 1872, Thomaz Larangeira e Francisco Mendes Gonçalves 

começaram a exploração da erva-mate no Mato Grosso, enviando-a para a 

Argentina e Paraguai. Os dois receberam concessões de terras porque no 

transcorrer da Guerra da Tríplice Aliança disponibilizaram, ao exército brasileiro, 

víveres, assim como os irmãos Joaquim Duarte Murtinho e Francisco Murtinho, 

políticos influentes no Mato Grosso. Segundo Gregory e Schallenberger (2008), a 

Companhia Matte Larangeira surgiu em decorrência das demarcações dos limites do 

pós-guerra (Guerra da Tríplice Aliança).   

Em 1874, em Buenos Aires, Francisco Mendes Gonçalves fundou a empresa 

Francisco Mendes Gonçalves & Cia. Thomaz Larangeira obteve, em 1882, 

autorização para explorar a erva-mate no território da fronteira. Em 1883, junto com 

os irmãos Murtinho fizeram uma sociedade. A Companhia Matte Larangeira, 

companhia brasileira, associou-se em 1892 à companhia argentina, o que deu 

origem à Sociedade Larangeira, Mendes & Cia, dona dos bens tanto argentinos 

quanto brasileiros, conforme Gregory e Schallenberger (2008). Contudo, em 1929, 

                                                         
27

 Segundo Muntoreanu (2008), Guaíra ou Guaira é uma variante de Guahyrá, que em guarani 
significa o intransponível. 
28

Como o campo da pesquisa consiste na cidade de Guaíra, Paraná, será mantido apenas uma 
descrição da Companhia Matte Larangeira nesta região. Embora se façam algumas menções a sede 
do Mato Grosso, não se fará uma descrição da mesma. 
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destituiu-se a sociedade e a firma argentina separou-se da brasileira, dando origem 

à Companhia Matte Larangeira S. A., no Brasil, e a Empresa Matte Larangeira, na 

Argentina (MUNTOREANU, 1992; GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008).  

A Companhia Matte Larangeira S. A. “ficou responsável pela extração, 

beneficiamento e exportação de erva-mate” e a Empresa Matte Larangeira 

“completava o processo de industrialização, moendo, embalando e distribuindo a 

erva-mate para o mercado platino” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p 

183). Esta última tornou-se conhecida e também famosa por meio da erva-mate 

Cruz de Malta. 

Em 1909, a Empresa Matte Larangeira, Mendes & Cia, recebeu permissão 

para desviar a estrada que utilizava para a exportação, seguindo caminho até o 

Salto das Sete Quedas. Foram estes privilégios garantidos através do Decreto n.º 

232/1909 que “contribuíram fortemente para que o empreendimento se assentasse 

em Guairá e tivesse ampla influência em diversos setores da sociedade local” 

(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 186). Como a companhia era influente 

conseguiu muitos benefícios. No Brasil, a Companhia Matte Larangeira, recebeu por 

muitos anos concessões de terras, “isenção de impostos, cobrança de pedágios nas 

estradas em que só ela ou a quem deixasse pudesse utilizar, direito de 

desapropriação, etc.” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 187). 

No que diz respeito à Guaíra, Muntoreanu (1992), esclarece que o seu 

desenvolvimento e “de toda sua atividade comercial estiveram intimamente 

relacionados à exploração da erva-mate no Estado de Mato Grosso pela Companhia 

Mate Larangeira” (MUNTOREANU, 1992, p. 21). Sendo este estado o responsável 

pela produção ervateira e Guaíra a responsável pelo seu transporte até Porto 

Mendes, tanto por meio fluvial como ferroviário (MUNTOREANU, 1992, p. 41). 

Gregory e Schallenberger (2008), acrescentam, ainda, que “Correa Filho descreveu 

a rede de transporte com os locais de origem e de destino da produção, mostrando 

que Guaíra se tronara o porto receptor da erva-mate produzida pela companhia 

para, [...], ser destinada aos mercados platinos” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 

2008, p. 188). 

Muntoreanu (1992), lembra inclusive que  

 

A atual região de Guaíra ficou esquecida de 1632 a 1902, ano em 
que aí foi implantada a Companhia Mate Larangeira, empresa que 
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movimentou milhares de mil-réis com a exploração da erva-mate, 
além de criar povoados modelo, como Campanário, no Estado do 
Mato Grosso do Sul, e Guaira (esta era a antiga pronúncia), no 
Estado do Paraná (MUNTOREANU, 1992, p. 21). 

 

Sobre o assunto em questão, Gregory e Schallenberger (2008), acrescem que 

a “Companhia Mate Larangeira está intimamente ligada à história de Guaíra” 

(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 192), uma vez que a esta companhia 

foi 

 

[...] pelo que vem sendo mostrado, uma importante obrage, cuja 
história teve e continua tendo uma relação estreita com a história do 
município de Guaíra. Atuou em diversos pontos no Brasil, Argentina 
e Paraguai. “Escrever sobre Guaíra e sua história e não mencionar a 
Companhia Mate Larangeira, será o mesmo que ir a Roma e não 
visitar o Papa”, escreveu Ernest Mann em um de seus artigos sobre 
a história de Guaíra. Há afirmações de que “Sem a Companhia Mate 
Larangeira Guaíra não existiria”, ou ainda, “foi com a Mate que tudo 
começou” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 190-191 – 
grifos dos autores). 

 

 Embora em outras regiões a Companhia Matte Larangeira tenha tido uma 

postura e, consequentemente, uma reputação diferente da compartilhada pela 

cidade de Guaíra, Paraná, a citação dos autores mostra que, para a cidade em 

questão, a Companhia apresentou contribuições, uma vez que a “mudança da rota 

das exportações da erva-mate, do rio Paraguai para o rio Paraná, fez surgir o núcleo 

populacional que deu origem a Guaíra atual” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 

2008, p. 193) e, ainda, em 1902 iniciaram-se a construção de casas para os 

empregados da companhia. 

Para facilitar o transporte dos ervais até o rio Paraná, a companhia adquiriu 

permissão para abrir estradas até Salto Carapã e Portón, Porto Mendes. Em 1913, a 

companhia conseguiu o direito para a construção de uma ferrovia neste trecho, 

sendo inaugurada em 1917 (MUNTOREANU, 1992, p. 30). Esta ferrovia foi 

importante, tendo em vista as perdas materiais e humanas por parte da companhia 

em virtude das Sete Quedas, que embora fosse uma criação da natureza, constituía-

se em um obstáculo intransponível (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008). 

Muntoreanu (1992), ressalta que se realizavam de três a quatro viagens por dia, 

transportando de três a quatro vagões com carga, ou seja, carregava-se em torno de 

quinhentas sacas, sendo cada um de 60 quilos.  
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A infraestrutura da cidade ficou pronta em 1922, tinha “porto, administração, 

depósito para estocagem de erva-mate, oficina mecânica, usina, serraria, 

locomotivas, hotel, hospital, água encanada, luz esgoto, telefone e o grande 

Armazém Central, em que se vendia de tudo” (MUNTOREANU, 1992, p. 33). Tudo o 

que foi utilizado para o desenvolvimento da infraestrutura, bem como para a 

manutenção do armazém, vinha por meio dos navios argentinos. A autora ainda 

lembra que a companhia cuidava do reparo das casas e que a luz, a água encanada 

e o esgoto foram planejados pelo Mr. Wilson, um engenheiro inglês. Sendo que 

Guaíra e Campanário eram as duas “das poucas cidades que tinham esgoto, que na 

época não havia nem no Rio de Janeiro” (MUNTOREANU, 1992, p. 44).  

Conforme assevera Muntoreanu (1992), ademais da disciplina em Guaíra ser 

rígida, ninguém a questionava. Algumas regras deviam ser seguidas, como o sono 

depois do almoço, momento em que a cidade parava e que não se podiam fazer 

barulhos, independente de quem não quisesse dormir, devia-se fazer silêncio para 

não atrapalhar os que dormiam. A pesquisadora ainda coloca que havia “luz das seis 

da manhã às onze da noite. Às dez e meia a luz piscava: era o aviso de que faltava 

meia hora para apagar [...]. Depois de apagada a luz ninguém podia ficar na rua” 

(MUNTOREANU, 1992, p. 51).  

Os mensus, operários sem qualificação, na maioria paraguaios, poucos 

argentinos, tinham luz pela manhã e à noite, e não precisavam pagá-la. Os 

moradores que tinham luz o dia todo pagavam o que o relógio marcava. Contudo, a 

água não era cobrada de ninguém (MUNTOREANU, 1992, p. 51). O hospital 

também fazia atendimento a todos e o gasto era parcelado e debitado do pagamento 

do funcionário. 

 Acresce-se que, em Guaíra, 

 

[...] foi criado um ambiente que pretendia enquadrar cada trabalhador 
em seu devido lugar, delimitando e estruturando o seu dia-a-dia, 
desde a determinação de rígidos horários, de locais de diversão, de 
moradia e, até mesmo, de circulação. A Companhia, além de 
controlar o ambiente de trabalho de seus funcionários, também 
estabelecia várias normas de conduta para o cotidiano fora do local 
de trabalho, como a suspensão de bebidas alcoólicas e a proibição 
do uso de armas brancas e de fogo. Nem mesmo o jogo de cartas 
era permitido entre os trabalhadores. Vila Guaíra era considerada 
modelo, pois possuía ruas largas e limpas, praças arborizadas, casas 
bonitas, grandes oficinas, esplêndido hotel e baixos índices de 
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criminalidade. Enfim, era a maior e melhor vila pertencente a uma 
empresa [...] (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 208). 

 

 Para tanto, a Companhia utilizava-se de homens armados para manter a 

ordem. Muntoreanu (1992), lembra que sempre houve delegado em Guaíra, mas 

que o mesmo “não tinha autoridade nem muito o que fazer” (MUNTOREANU, 1992, 

p. 89). Embora a descrição dos dois autores reforce um controle da vida e do modo 

de vida dos trabalhadores, esta Guaíra da época da Companhia quando comparada 

com a Guaíra do século XX, recebeu por parte de familiares de ex-trabalhadores, 

segundo depoimentos disponibilizados pelos autores, considerações positivas, tendo 

em vista que, conforme uma depoente,  

 

[...] “naqueles tempos de tranqüilidade [...] tínhamos na Companhia 
uma vida muito boa. Ela dava toda aquela tranqüilidade, 
facilidade pra gente. A gente não via ninguém na rua com fome 
sem ter nada para comer. Nós tínhamos o nosso armazém que 
vendia de tudo. Não tinha gente que morava na Vila e que não 
trabalhava na Companhia, todos tinham que trabalhar, não podia 
ficar sem fazer nada” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 
349 – grifos dos autores).    

 

Os historiadores também fazem alusão a outras visões, que, como colocam, 

não era somente elogios, como, por exemplo, a condição de submissão e o risco de 

perder o emprego ao transgredir as ordens e leis, mas o enunciado destacado 

mostra como se dava o controle da Companhia e como a mesma mantinha toda a 

Vila, que na verdade era composta por seus próprios funcionários.  

A Companhia também mantinha a escola, o Grupo Escolar Francisco Mendes 

Gonçalves, que “ficou pronto em 1928. Os professores eram contratados pelo 

Estado, mas as despesas pagas pela Companhia Mate Larangeira, desde a 

construção do prédio até o material didático requisitado para os alunos” 

(MUNTOREANU, 1992, p. 67). Segundo outro depoimento destacado por Gregory e 

Schallenberger (2008), podia-se “supor que ela tivesse como objetivos formar 

futuros empregados para atender suas necessidades. [...] Naquele tempo você já 

nascia predestinado a trabalhar para a Companhia se pretendesse obter algum 

emprego” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 348). O “ensino era levado a 

sério, e as professoras se empenhavam para ter o mínimo de repetentes. 

Ensinavam fora do horário escolar e levavam para suas casas os alunos mais 

atrasados para ajudá-los a estudar” (MUNTOREANU, 1992, p. 67). 
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Como já mencionado, em sua maioria, os trabalhadores e suas famílias eram 

paraguaios e alguns argentinos. A mão de obra brasileira era escassa. Na escola, 

quando se preparavam para hastear a bandeira eram 

 

[...] os filhos de paraguaios e argentinos, que nada conheciam de sua 
pátria a não ser aquele cantinho selvagem cortado pelo rio Paraná. 
Mas como esses filhos de estrangeiros eram patriotas, com que 
respeito e orgulho cantavam o hino nacional. Algumas pessoas 
compareciam para ver seus filhos; outras, contagiadas pelo 
entusiasmo das crianças, para presenciar o ato cívico com muito 
orgulho. [...] também se comemoravam os dias da independência do 
Paraguai e da Argentina com hasteamento da bandeira do Brasil e 
do país vizinho que estava em festa. Era decretado feriado na cidade 
e, em respeito aos funcionários, costumava-se cantar o hino das 
duas nações (MUNTOREANU, 1992, p. 69-70).  

 

 As colocações da pesquisadora colocam em evidência a presença estrangeira 

no território brasileiro. Situação que impulsionou, de certa forma, a investidura da 

política de nacionalização, promovida pelo governo de Getúlio Vargas, na região, 

como se verá posteriormente. A autora ainda destaca que o comportamento do 

“povo de Guaíra refletia elementos da cultura guarani mesclados com hábitos 

trazidos pelos espanhóis. Os paraguaios que chegaram para trabalhar na cidade 

eram pessoas simples, e seu dia-a-dia era povoado de superstições” 

(MUNTOREANU, 1992, p. 79).  

 A pesquisadora deixa bem claro em sua obra a presença de paraguaios, 

argentinos e espanhóis na Companhia e na Vila, tanto que os funcionários só 

conversavam em espanhol e guarani, o dinheiro era o peso argentino, 

principalmente devido aos trabalhadores que iam para os seus países e retornavam 

para Guaíra, sem contar que em toda a região somente aceitava-se o peso 

argentino (MUNTOREANU, 1992).  Tanto a administração como “a contabilidade e a 

correspondência da Matte eram escritas em espanhol, único idioma que todos 

conheciam. Somente na década de 30 a escrituração contábil começou a ser 

nacionalizada” (MUNTOREANU, 1992, p. 83). Conforme se observa na Imagem 2, a 

escrita da contabilidade era realmente em espanhol: 
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Imagem 2 – Página do Livro de Contabilidade da Companhia Matte Larangeira 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. Fotografia retirada no Museu Municipal de Guaíra, Paraná. 

 

Embora não seja possível visualizar adequadamente a escrita na Imagem 2, 

tendo em vista que o livro estava dentro de um recipiente de vidro, pode-se ler as 

palavras grafadas articulo e as escritas guardacabos y grilletes (seriam ferramentas, 

instrumentos utilizados para o trabalho, como ferros, grilhões, etc.). 

Como descrito até o presente momento, a presença de estrangeiros na região 

oeste do Paraná era muito forte. Com a Revolução de 30 e o governo de Getúlio 

Vargas, foram tomadas medidas para resguardar os interesses fronteiriços. Ações 

foram “adotadas para enfrentar a preocupação de que territórios fossem absorvidos 

por nações limítrofes, especialmente pela Argentina ou pelo Paraguai, devido à 

presença estrangeira na região” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 228).  

Durante a campanha de nacionalização, no oeste paranaense,  

 

[...] a Mate Larangeira, como as demais companhias que atuavam na 
região de fronteira, deveriam ter dois terços de seus funcionários 
brasileiros. “A Companhia Mate Larangeira, para solucionar o 
problema, foi recrutar trabalhadores nas favelas do Rio de Janeiro” 

[WACHOWICZ, 1987, p. 148]. Segundo Wachowicz, esses 
trabalhadores não conseguiram se adaptar ao tipo de trabalho e aos 
costumes da região. Além desse fator, os ervateiros da região 
enfrentavam outro problema, o preço da erva. Sua queda foi 
significativa entre os anos de 1928 e 1932, conseqüência da queda 
das exportações. “Como se não bastassem todos esses problemas 
enfrentados pelos ervateiros, o governo argentino, visando estimular 
mais ainda a produção de Missiones, dobrou o imposto de 
importação de mate” [WACHOWICZ, 1987, p. 158-159]. Desse 
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modo, a aplicação da política de nacionalização do governo 
encontrou as obrages menos fortalecidas em processo de 
decadência (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 228 – 
grifos dos autores).   

 

O governo de Getúlio Vargas ao incorporar os bens da Companhia Matte 

Larangeira em 1944, passou-os ao Serviço de Navegação da Bacia do Prata 

(SNBP), objetivando continuar com o comércio ervateiro. Como mencionaram os 

historiadores, a produção argentina desestabilizou o negócio brasileiro. Findado o 

comércio ervateiro, “o SNBP e indivíduos residentes em Guaíra passaram a investir 

em outras atividades, principalmente na agricultura, pecuária e turismo, visto que 

Guaíra era tida como “cidade premiada pela natureza” (GREGORY e 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 230 – grifos dos autores).   

Como a Companhia Matte Larangeira deixou uma infraestrutura que ia além 

de prédios administrativos, pois havia investido em pontes sobre algumas cataratas 

e ilhas do Salto das Sete Quedas, fez-se uso do turismo para levar os visitantes 

mais próximos das maravilhas da natureza presentes na região. 

No espaço de 1950 a 1970, Guaíra voltou-se para uma economia sobre a 

natureza e sofreu fortes transformações,  

 

“Deixou de ser uma vila nas barrancas e nas margens do rio Paraná. 
Pela abertura de estradas e fundação de vilas [...]”. Sinais de 

progresso foram aparecendo com a fundação de povoados, vilas e 
cidades. Foram projetadas melhorias em vias de acesso e novos 
caminhos e rodovias foram implantados. Em meio à floresta e sobre 
córregos, riachos e rios, “rasgavam-se estradas para todos os lados”, 

ligando Guaíra a localidades e centros econômicos mais dinâmicos 
[...] (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 253 – grifos dos 
autores). 

 

O aumento populacional em regiões próximas a Guaíra, assim como a 

pressão das lideranças políticas, contribuíram para que a Companhia Matte 

Larangeira loteasse terras que possuía próximas aos polos urbanos, possibilitando 

que se desenvolvessem melhores condições para a emancipação do município que 

era distrito de Foz do Iguaçu. A emancipação se deu em 14 de novembro de 1951. 

O município de Guaíra, Paraná, atraiu compradores de diferentes localidades e 

etnias, o que “contribuiu para a formação da diversidade étnica da população de 

Guaíra” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 265). 
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Durante o regime militar, Guaíra foi considerada como área de segurança 

nacional e o prefeito eleito em 1964, Kurt Hasper, permaneceu no governo até 1985, 

uma vez que deveria ser alguém em que o regime confiasse. “Um dos objetivos 

desta lei era assegurar domínio político em locais importantes e estratégicos, como 

forma de sustentação do próprio regime. O governo militar argumentava que era 

necessário proteger as divisas” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 268).   

Com a emancipação, Guaíra perdeu em torno de 90% de seu território. O 

turismo  

 

[...] não se desenvolvia por falta de estradas asfaltadas. O asfalto 
que vinha de Maringá ficou, por longos dez anos, paralisado em 
Cafezal. A mesma coisa aconteceu com o asfalto de Cascavel, 
parado em Marechal Cândido Rondon. O trecho de Guaíra era de 
responsabilidade do Governo Federal [...] (GREGORY e 
SCHALLENBERGER, 2008, p. 271). 

 

Contudo, os pesquisadores alegam que o prefeito conseguiu que o asfalto, 

como também a Telepar, a Sanepar, a Polícia Federal e a Copel chegassem a 

Guaíra. Assim como adquiriu 

 

[...] do Banco do Brasil o atual paço municipal, construiu a rodoviária, 
ginásio de esportes, estádio de futebol, centro poliesportivo, 
kartódromo, serviu o interior de estradas, pontes, escolas e postos de 
saúde. Com verbas federais e estaduais a fundo perdido, asfaltou 
toda a cidade, construiu praças, ajardinamento e arborização 
(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 271). 

 

 Foram inúmeras as conquistas do prefeito Kurt Hasper, porém, o Tratado de 

Itaipu, assinado entre o Brasil e o Paraguai em 1972, previa inundar em 1982, para 

formar o lago, as Sete Quedas. A partir disso, Guaíra “ficou com um corpo sem 

alma, perambulando sem rumo. Ninguém mais acreditava em Guaíra, não valeria à 

pena investir por tão pouco tempo” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 

271). Na década de 60, estimava-se construir a maior usina do mundo em Guaíra, 

mas uma década depois se deliberou por Foz do Iguaçu. 

 Ainda conforme os autores, nos anos 80, o Governo Federal iniciou, por meio 

da Eletrosul, a construção da usina hidrelétrica de Ilha Grande. Empresas se 

instalaram na cidade e se deu a construção de estruturas para a efetivação do 

projeto. No entanto, o governo adiou este para 2010 e priorizou Santa Catarina. 
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Guaíra ficou com um contingente de desempregados, moradores das mais de 500 

casas da Vila Eletrosul, caindo novamente em um abatimento econômico. Embora o 

prefeito de Guaíra tenha sido um bom administrador, os pesquisadores asseveram 

que a “diferença esteve nas decisões de cima para baixo, sem a consulta popular, 

empurrada ‘goela baixo’ sobre um povo assustado e calado pelos rigores da ditadura 

militar” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 272). 

 Se na época da Companhia Matte Larangeira, Guaíra contava com cerca de 

2.500 habitantes, hoje, 2014, conta, conforme dados do IBGE, com uma população 

estimada de 32.394. Segundo dados da assessoria de imprensa da prefeitura, na 

“década de 1970 chegou a ter cerca de 33 mil habitantes. Depois ficou na casa dos 

vinte e poucos mil. Hoje [2010] tem 30 mil habitantes e começa a dar sinais da 

retomada do crescimento” (GUAÍRA, 2010, p. 05). 

 O município de Guairá, Paraná, recebe, assim como outras 14 cidades que 

tiveram perdas com a diminuição do turismo, royalties da Itaipu. A economia do 

município é sustentada, ainda, pela agricultura, mas já conta com fábricas e 

indústrias, assim como houve uma retomada no campo do turismo, com passeios 

ecológicos no entorno do Rio Paraná e com o comércio, devido à proximidade com 

Salto del Guairá, Paraguai (GUAÍRA, 2010). 

 Para descrever algumas das belezas e atividades turísticas existentes em 

Guaíra, como também a cultura e a tradição de alguns povos, faz-se na próxima 

seção uma apresentação das mesmas, começando pelas Sete Quedas, maravilha 

da natureza que atualmente está submersa.  

 

 

2.3 ATRATIVOS DE GUAÍRA, PARANÁ: passado e presente 

 

 

 Nesta seção são apresentados alguns atrativos desenvolvidos pelo município 

de Guaíra, Paraná, com vistas ao turismo, como também algumas das tradições de 

origem paraguaia ainda em desenvolvimento. 

 Primeiramente, corresponde às Sete Quedas, uma maravilha da natureza, 

que se tornou uma atração turística já na época da Companhia Matte Larangeira e 

que após o fim desta, junto com uma economia sustentada na agricultura e pecuária, 
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contribuiu no crescimento e no desenvolvimento econômico do município de Guaíra, 

Paraná. 

 O segundo item traz a história da Igreja de Nuestro Señor del Perdón, 

também conhecida como Igreja (Igrejinha) de Pedra, construída na época da 

Companhia Matte Larangeira, em pagamento de uma promessa. Foi a primeira 

igreja a fazer parte da história da cidade guairense. 

 Para tratar da Festa da Virgem de Caacupé, apresenta-se a história desta 

santa que é padroeira do Paraguai. Como os funcionários da Matte Larangeira e os 

seus familiares eram, em sua maioria, paraguaios, a cultura e a tradição deste povo 

ainda está presente nos dias atuais dos festivos guairenses. 

 A Festa das Nações é outro grande evento desenvolvido no município de 

Guaíra, Paraná. Corresponde a uma festa de cunho social com vistas a arrecadar 

fundos para as Associações de apoio assistencial. Deste evento fazem parte as sete 

nações que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, sendo as colônias 

alemã, portuguesa, árabe, paraguaia, italiana, japonesa e a brasileira. 

 Como o local em que a Festa das Nações comumente ocorria corresponde ao 

Centro Náutico das Marinas, faz-se também um recorte sobre esta edificação que foi 

construída especialmente para atender a este evento, que anteriormente acontecia 

em praças da cidade. 

 O sétimo ponto turístico retratado diz respeito ao Museu Sete Quedas que 

ocupa uma das infraestruturas construídas pela Companhia Matte Larangeira, em 

particular, a edificação que abrigava a Sede da empresa. 

 O Cine Teatro Sete Quedas também funciona em uma das edificações da 

Matte Larangeira, que serviu de depósito e de espaço para chamuscar a erva-mate. 

Conta com apresentações culturais diversas, tendo, em dezembro de 2014, 

disponibilizado duas produções brasileiras. 

 Uma das alternativas encontrada pelo município para desenvolver outras 

atrações turísticas corresponde ao Campeonato de Pesca de Guaíra, que tem 

caráter internacional. Distribui premiação aos inscritos, tendo participantes de 

diversas regiões do Brasil e exterior, como do Paraguai. 

A criação do Parque Nacional de Ilha Grande, em parceria com outros 

municípios, também tem contribuído para o desenvolvimento turístico de Guaíra, 

Paraná. Consiste em um espaço de preservação de várias espécies da fauna e flora 

que habitam o litoral do Rio Paraná. 
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Por fim, discorre-se sobre a Ponte Ayrton Senna. Construção que melhorou e 

agilizou o acesso a Mundo Novo, Brasil e às regiões do Paraguai, como a cidade 

comercial de Salto del Guairá, assim como, integrou os relacionamentos de norte a 

sul do país. 

 

 

2.3.1 As Sete Quedas 

 

 

 Uma das maiores belezas naturais do mundo pertencia a Guaíra, Paraná. As 

Sete Quedas ou o Salto das Sete Quedas foi uma marco da natureza que encantou 

os moradores e visitantes, como também uma maravilha que, desde a época que se 

seguiu com o descobrimento e colonização, conforme os documentos históricos que 

se tem conhecimento, dificultou o acesso dos exploradores, dos colonizadores e 

povoados na região.  

 As Images 2 e 3, em destaque na sequência, mostram duas visões das Sete 

Quedas: 

 

Imagem 3 – Sete Quedas (1) 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site  

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 
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Imagem 4 – Sete Quedas (2) 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

 <<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 

 

 Conforme registra Muntoreanu (1992), as Sete Quedas receberam vários 

nomes, dentre eles o de Cataratas do Paraná, no século XVI,  

 

[...] pelo colonizador Aleixo Garcia († 1526), primeiro homem branco 
de que se tem registro a visitar a região. Garcia, que não se sabe ao 
certo se era português ou espanhol, viveu alguns anos com os índios 
na costa meridional do Brasil. Em 1524, encabeçando uma 
expedição com centenas de índios, segui rumo ao Peru, via 
Assunção, em busca de ouro, prata e pedras preciosas; no ano 
seguinte chegou às cataratas [...]. Em homenagem ao cacique 
Canendiyo, que comandava os índios guaranis que habitavam a 
margem direita do rio Paraná, na região das cataratas, Sete Quedas 
recebeu o nome de Salto Canendiyo, nome mantido pelos espanhóis 
até 1552. [...] Com a ajuda do cacique Guahyrá, Irala atravessou o rio 
e derrotou os tupis. Em homenagem ao cacique, as quedas 
receberam o nome de Saltos Del Guahyrá. O nome Salto de Sete 
Quedas apareceu pela primeira vez no Tratado de Paz e Amizade 
Perpétua e de Limites, que pôs fim a guerra entre Brasil e Paraguai. 
Foi assinado em 1872 por João Maurício Wanderley, barão de 
Cotejipe, e por Carlos Loizaga, representando respectivamente o 
Brasil e o Paraguai. No entanto, nos países de língua espanhola as 
quedas continuaram conhecidas como Saltos Del Guahyrá. 
(MUNTOREANU, 1992, p. 10).  

 

 Embora tenha recebido diferentes nomes no transcorrer da História, além de 

sua beleza, as Sete Quedas “tinham o maior volume e força hidráulica do mundo” 
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(MUNTOREANU, 1992, p. 95). Na época da Companhia Matte Larangeira despertou 

o interesse e vontade de pessoas influentes. Sendo assim,  

 

A Companhia resolveu então construir pontes para possibilitar o 
passeio sobre as quedas, empreitada nada fácil numa época em que 
só contava com recursos de mão-de-obra humana. Quem comandou 
a construção foi Generoso Britez, no ano de 1928. Os trabalhos 
começaram durante a seca, nos meses de junho, julho e agosto, 
período em que o volume das águas diminuía bem, o que facilitava o 
arremeço de cordas de uma margem do rio para a outra e a 
movimentação dos operários que transportavam material para a 
fixação das pontes. Utilizaram-se trilhos com armação de ferro para 
as pontes menores e cabos de aço e tábuas para a maior, a ponte 
pênsil. A ferragem utilizada foi executada por José Clark 
(MUNTOREANU, 1992, p. 95).  

 

 Embora a autora indique a construção das pontes por Generoso Britez em 

1928, Aleksiejuk (2008), declara que em 1920 a Companhia Matte Larangeira já 

permitia visitações aos seus convidados. Segundo as colocações deste pesquisador, 

tanto a Matte Larangeira, como posteriormente a população guairense, 

empenharam-se na construção e recuperação das pontes, “sendo três de ferro ou 

fixas, 5 pontes penseis ou móveis, onde o visitante percorria 3.500 metros, 

passando por entre as diversas ilhotas, por quase todos os saltos e muitos caminhos 

agrestes, dificultados pelas rochas e a má conservação” (ALEKSIEJUK, 2008, p. 

109).  

 As Imagens 5 e 6 são demonstrativas das pontes conforme disponibilizado 

por Brack (2012), na internet: 

 

Imagem 5 – Demonstrativo de Pontes (1) 
 

 
Fonte: Imagem adaptada do arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 
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Imagem 6 – Demonstrativo de Pontes (2) 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 

  

A beleza natural das Sete Quedas apresentava entre uma margem a outra 

4.500 metros de largura, a caída do Rio Paraná dava-se com fúria em uma garganta 

com 80 metros de largura (MUNTOREANU, 1992). Aleksiejuk (2008), assegura que 

havia sete quedas grandes e 19 saltos que, conforme Muntoreanu (1992) seguiram 

uma ordem de catalogação. Os saltos foram nomeados como Salto Marechal Lopes, 

Salto General Estigarribia, Salto Presidente Franco, Salto Diretor Francis, Salto dos 

Limites, Salto do Caxias, Salto Tamandaré, Salto Deodoro, Salto Osório, Salto 

Benjamin Constant, Salto Saldanha da Gama, Salto Dom Pedro, Salto Barão de 

Mauá, Salto Rabisco Mendes, Salto Rui Barbosa, Salto Maria Barreto, Salto Thomaz 

Larangeira, Salto Floriano e Saltinho (MUNTOREANU, 1992; ALEKSIEJUK, 2008). 

 A Imagem 7, na sequência, nomeada de Salto Arco-Íris, também foi 

disponibilizada por Brack (2012), na internet: 

 

Imagem 7 – Salto Arco-Íris 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 
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 Como mencionado no trascorrer do texto, eram sete os maiores saltos. A 

Imagem 8 apresenta um traçado da localização das  Sete Quedas: 

 

Imagem 8 - Localização das Sete Quedas 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Lima (2014), no site 

<<http://blogdefoz.blogspot.com.br/2014/11/as-sete-quedas-ainda-existem-e-nao-e-so.html>> 

  

Segundo as informações prestadas por Brack (2012) e Gregory e 

Schallenberger (2008), os números representam: (1) Salto 17, (2) Saltinho, (3) Salto 

15, (4) Salto Arco-Íris, (5) Salto 19, (6) Canalão, (7) Salto 17, e (8) Salto 14. Embora 

os números um (01) e sete (07) sejam denominados de Salto 17, nenhuma das 

fontes pesquisadas explica essa situação ou porque aparecem oito pontos. 

Observando ainda a Imagem 8, Brack (2012), esclarece que 

 

As quedas localizavam-se em um ponto onde o rio Paraná era 
forçado através de um estreito desfiladeiro. Na cabeça das quedas, o 
rio estreitava drasticamente a partir de uma largura de cerca de 
380m a 61m. A altura total das quedas foi de aproximadamente 
114m, enquanto a maior das 19 grandes cachoeiras tinha uma queda 
de 40 m de altura. O rugido da água mergulhando podia ser ouvido a 
20 quilômetros de distância (BRACK, 2012, p. 2). 
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 Contudo, como exposto brevemente na discussão anterior, as Sete Quedas 

foram inundadas para a construção do Lago de Itaipu. Pode-se dizer que as 

manifestações que levaram a este ato se iniciaram em 1956, “no governo de 

Jucelino Kubitschek, [em] que teria havido a concordância deste presidente para a 

criação de uma comissão para estudos do aproveitamento de Sete Quedas” 

(GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 292). Conforme os dois historiadores, 

as “Sete Quedas seriam apenas um maravilhoso espetáculo turístico, mas do ponto 

de vista industrial seriam uma inutilidade” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, 

p. 293).   

 Os estudos e projetos para a construção de uma barragem abaixo ou acima 

das Sete Quedas estavam em debate: 

 

[...] estavam sendo acirradas discussões a respeito das 
conseqüências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai por 
ocasião do centenário do evento. Autoridades e porta vozes de 
setores sociais do Paraguai colocavam na mesa de negociações 
reivindicações territoriais nas delimitações entre o Mato grosso (atual 
Mato Grosso do Sul) e o Paraguai, bem como uma suposta conta de 
um genocídio e de um imperialismo, atos atribuídos à política exterior 
do Brasil. Os interesses paraguaios converteram-se em 
manifestações favoráveis a uma exploração do potencial energético 
em condomínio com o Brasil, o que indicava a inundação das Sete 
Quedas (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 298). 

  

Assim sendo, em 1982, encerraram-se as atividades turísticas desenvolvidas 

pelo município de Guaíra, Paraná, em torno das Sete Quedas. A cronologia dos 

acontecimentos deu-se da seguinte maneira: 

 

De 23 a 25.07.82, dá-se o “QUARUP” despedida das Sete Quedas, 
onde reúnem-se ecologistas, população e pessoas de interessadas 
em preservar as Sete Quedas. Dia 19.09.1982 é fechada 
oficialmente a visitação as Sete Quedas. Dia 04.09.1982 começa o 
desmatamento do Parque Nacional de Sete Quedas bem como o 
desmonte das Pontes. Dia 18.10.1982, fecham-se as comportas do 
reservatório da usina Hidrelétrica de Itaipu (Pedra que canta em 
Guarani). Dia 23.10.1982 a água alcança o nível de 200 metros 
acima do mar. Dia 27.11.1982, as águas cobrem completamente as 
Sete Quedas (ALEKSIEJUK, 2008, p. 111). 

 

 A Imagem 9, mostra a localização das Sete Quedas após a formação do Lago 

de Itaipu: 
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Imagem 9 – Localização das Sete Quedas submersas 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>> 

 

 A Imagem 10 é representativa das últimas visitas às Sete Quedas: 

 

Imagem 10 – Visitantes antes do fim das Sete Quedas 
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>>.  
 

 Sem mais palavras, tendo em vista que não há como descrever o tamanho da 

beleza que foram as Sete Quedas, encerra-se este breve apanhado sobre o que em 

2007 era a Sétima Maravilha, segundo Aleksiejuk (2008), com outra imagem, 
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Imagem 11, do que a natureza havia criado na região oeste do Paraná, em especial, 

em Guaíra: 

 

Imagem 11 – O Canalão  
 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado por Brack (2012), no site 

<<https://riouruguaivivo.wordpress.com/2012/04/09/30-anos-da-morte-das-sete-quedas/>>. 
  

 Antes de adentrar nas atividades desenvolvidas atualmente no campo do 

turísmo em Guaíra, Paraná, faz-se uma tessitura a respeito da Igreja de Nuestro 

Señor del Perdón e a Festa de Nossa Senhora de Caacupé. Resquisio, construção e 

tradição da época da Companhia Matte Larangeira, que ainda são mantidos e 

cultivados na atualidade. 

 

 

2.3.2 A Igreja de Nuestro Señor del Perdón (Igreja ou Igrejinha de Pedra) 

 

 

 A construção da Igreja de Nuestro Señor del Perdón também conhecida como 

Igreja de Pedra, tem relação com a Companhia Matte Larangeira. A igreja foi 

construída em virtude de uma promessa da Senhora Rodher. De acordo com 

Muntoreanu (1992), o senhor Otto Rodher morava em Guaíra e a sua mulher na 

Argentina. Em uma de suas visitas à esposa, no ano de 1932, o piloto lhe informou 

das condições de voo e quis pousar em um aeroporto mais próximo de onde 

estavam, devido a um temporal. Porém, Rodher não quis chegar atrasado e 

discordou.  O avião acabou caindo em Voltambu e o corpo do de Rodher não foi 
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encontrado. Diante disso, sua esposa prometeu que se encontrasse o corpo do 

marido construiria uma igreja em Guaíra. O corpo foi encontrado e a igreja 

construída, não pela senhora Rodher, mas sim pela Companhia Matte Larangeira.  

Embora Gregory e Schallenberger (2008, p. 318), alegarem que a Igreja de 

Pedra foi construída em 1923, o Senhor Rodher faleceu em 1932. Conforme 

informações disponibilizadas pela assessoria da prefeitura de Guaíra, a “Igrejinha de 

Pedra (como é conhecida) é um dos principais pontos turísticos da cidade e foi 

construída pela Companhia Mate Larangeira em 1934” (GUAÍRA, 2010, p. 6). Pode 

ter ocorrido uma inversão nos números finais no momento da digitação, mas não há 

como se afirmar isso. 

Para a construção da igreja, que apresenta o estilo espanhol da época, foram 

trazidas pedras das Sete Quedas. Conta-se que o povo de Guaíra fez uma 

caminhada até o Salto das Sete Quedas e que cada um trouxe uma pedra, que 

foram deixadas no local que seria construída a igreja (MUNTOREANU, 1992; 

GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008).  

A imagem 12, da Igreja de Pedra, foi fotografada pela pesquisadora no dia 08 

de dezembro de 2014: 

 
Imagem 12 – Igreja Nuestro Señor Del Perdón (1) 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Segundo Muntoreanu (1992), a Igreja de Pedra foi inaugurada em 1933, o 

que não deixa de ser uma inconsistência com os dados apresentados pela Prefeitura 

de Guaíra (construção em 1934). Há uma divergência nas datas, mas não se sabe a 

razão, pode ser oriunda do fator memória, uma vez que a autora, Muntoreanu, fez 

parte da história do município e, conforme consta na apresentação do livro, 

  

A idéia de publicar este livro nasceu da constatação de que a história 
de Guaíra ainda não fora contada. Até hoje, o que se sabia sobre o 
assunto estava disperso em artigos de jornais e revistas, trechos de 
livros e em um trabalho acadêmico – ou havia sido transmitido pela 
tradição oral. A organização do material existente constituiu em 
levantar documentos e ouvir pioneiros e personagens dos fatos mais 
marcantes – enfim, contar a história e o cotidiano da cidade de 
Guaíra de forma abrangente embora sucinta, sem a pretensão de 
realizar um trabalho científico. [...] Apesar de realizado com máximo 
de idealismo, este livro não está, certamente, isento de falhas, 
lacunas e omissões, como é natural em trabalhos desta natureza [...] 
(MUNTOREANU, 1992, p. 5). 

 

 A respeito da data de inauguração, Gregory e Schallenberger (2008), alegam 

que a “primeira missa foi realizada pelo Reverendíssimo Monsenhor Guillerme Maria 

Ehiletzeck, no dia 11 de novembro de 1934, dia de San Martin de Tours, um santo 

francês, padroeiro dos turistas de todo o mundo” (GREGORY e 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 318). Os dois historiadores acrescem ainda que 

existe “uma lenda de que todo pedido feito na Igrejinha de Pedra, em noites de 

quartas-feiras de céu limpo, desprendido de vontade mesquinha, tende a ser 

realizado” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 318). 

 As telhas utilizadas para a cobertura foram trazidas das ruínas da Ciudad 

Real Del Guaíra, (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008; GUAÍRA, 2010), hoje 

este sítio arqueológico pertence à Terra Roxa, Paraná. Os vitrais foram presente da 

senhora Rodher e dizem ser importados (MUNTOREANU, 1992). Gregory e 

Schallenberger (2008), ressaltam que os “os vitrais são argentinos e retratam a 

catequese praticada com os índios pelos padres jesuítas. A originalidade está nos 

santos retratados com feições, armas e utensílios indígenas, fatos inéditos na 

América do Sul” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 318). 

 As seis imagens que seguem foram fotografadas no dia 08 de dezembro de 

2014, são representativas dos seis vitrais presentes na Igreja de Pedra: 
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Imagem 13 – Do Venerável Pe. Roque Gonzalez 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Imagem 14 – Pe. João del Castillo 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 15 – S. Francisco Xavier 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Imagem 16 – S. Ignacio de Loyola 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 17 – Pe. Affonso Rodriguez 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Imagem 18 – Pe. Roque Gonzalez 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Muntoreanu (1992), recorda que antes de ter a Nossa Senhora do Perdão 

como padroeira, o primeiro padroeiro da igreja foi São Francisco. Acrescenta, ainda, 
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que, por vezes, a igreja estava coberta de heras e por vezes não. Parece que agora 

uma trepadeira juntou-se à hera, conforme coloca a autora que, inclusive enfatiza 

que esta mistura acabou “dando a impressão de que o mato tomou conta de tudo. 

Sinto tristeza por vê-la assim tão mal vestida” (MUNTOREANU, 1992, p. 99).  

Apenas coberta de heras ou mesclada com trepadeiras, a Igrejinha de Pedra, 

na primeira visita da pesquisadora estava, para usar o termo de Muntoreanu (1992), 

vestida. A Imagem 19 foi retirada no dia 10 de abril de 2014:  

 

Imagem 19 – Igreja Nuestro Señor Del Perdón (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

  

Muntoreanu (1992), conta que, anteriormente à Igrejinha de Pedra, “nunca 

existiu capela em Guaíra, nem de madeira. Quando um padre visitava a cidade, uma 

ou duas vezes ao ano, a Companhia cedia uma sala ao lado da farmácia para que 

se realizassem batismos, missas e ensinasse o catecismo” (MUNTOREANU, 1992, 

p. 99). 

 A Igreja (Igrejinha) de Pedra ou Igreja de Nuestro Señor del Perdón “é um 

ícone da evangelização católica no município” (GUAÍRA, 2010, p. 6). Representa um 

ponto turístico guairense, um dos principais. 

 Na sequência discorre-se sobre a Festa e a Igreja de Nossa Senhora do 

Caacupé, indícios da cultura, tradição e religiosidade do povo paraguaio, praticada 

por seus descendentes e demais pessoas da comunidade de Guaíra, Paraná. 
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2.3.3 Nossa Senhora de Caacupé 

 

 

 A Nossa Senhora de Caacupé é a padroeira do Paraguai e sempre foi 

festejada em Guaíra, Paraná. Trazida pelos primeiros moradores e funcionários da 

Companhia Matte Larangeira, que em sua maioria eram paraguaios, até os dias 

atuais é festejada e homenageada no dia 08 de dezembro. É uma tradição em 

Guaíra. A Imagem 20 faz referência à Virgem de Caacupé, e ao fundo há uma 

homenagem à Dona Lucila: 

 

Imagem 20– Imagem de Nossa Senhora de Caacupé 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

  

Muntoreanu (1992), esclarece que na época da Matte Larangeira, o dia 08 de 

dezembro era considerado feriado na cidade, “dava-se de comer aos mais pobres, 

primeiro às crianças e depois aos adultos, cerimônia denominada Tupamee, que em 

guarani significa graça de Deus” (MUNTOREANU, 1992, p. 73). Os alimentos eram 

doados e as pessoas ajudavam na preparação.  
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Na véspera da festa, preparava-se “a sopa paraguaia, bolo salgado de milho 

com queijo, em camadas, regado com sopa de cebola” (MUNTOREANU, 1992, p. 

73).  O Entrevistado 29, explica no recorte 01, como surgiu a sopa paraguaya: 

 

ENTREVISTADO.29 – R: 01 
 
Você sabe a origem da sopa paraguaya? Por que é chamado de 

sopa paraguaya? Antigamente, no Paraguai [...] no interior do 

Paraguai... o pessoal se alimentava mais de milho..., né, os índios, 

os maias também, maias no México, os índios maias, a maior 

alimentação deles era o milho, a plantação de milho. Ai fazia aquele 

fubá, fazia aquela polenta, sabe... aquela massa pão, de... de milho, 

ralado, aí jogava queijo, cebola, fazia um sopão e tomava aquela 

sopa, aquilo ali era forte, sustentava eles... E um dia, no Paraguai... 

eles fizeram essa sopa de noite e estava meio frio... e estava numa 

vasilha assim... tipo uma assadeira, aquele sopão, e o milho ele 

inchou, ele seca... e amanheceu de manhã... seco assim ficou 

aquela... ficou igual a uma polenta... dai não era mais sopa, dai virou 

uma polenta meio seca. Ai uma senhora chegou [...] forno a lenha, 

que de manhã sempre fazia chipa para vender, ela pegou aquela... 

sopa ali, falou: ah, vou colocar aqui para assar e ver o que que dá. 

Colocou no forno e daí virou uma torta, igual a um bolo, ficou igual a 

um assado, igual um bolo... Foi cortado em pedaço, comeram os 

pedaços... por isso que o nome é sopa paraguaya. (Entrevista em 

10/04/2014). 

 

De acordo com o Entrevistado 29, recorte 01, foi assim que surgiu a sopa 

paraguaya. Aqueles que não conhecem esta comida típica do Paraguai estranham 

quando veem sopa em pedaços, pois na cultura brasileira a sopa se constitui pela 

liquidez.  

Como na época da Matte Larangeira era proibida a bebida alcoólica, no 

transcorrer da preparação da festa, tomava-se o chimarrão que era servido pelo 

mateiro (MUNTOREANU, 1992). Segundo Muntoreanu (1992), antes mesmo de 

1920 já era realizada a festa da Virgem de Caacupé, 

 

[...] no início na casa de dona Bartola e, depois de 1925, também na 
casa de dona Juliana. Duas festas com a mesma finalidade, mas de 
estilos bem diferentes: dona Bartola encerrava a festa com um 
animado baile. Dona Juliana dava de comer às crianças e à tarde as 
fazia rezarem o terço. E só. Contam que toda vez que alguém 
resolvia improvisar um baile na festa de dona Juliana, o altar pegava 
fogo. Numa casa a virgem aceitava o baile, na outra não 
(MUNTOREANU, 1992, p. 74).  
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A autora ainda destaca que o Doutor Raul Mendes Gonçalves foi quem deu 

uma imagem da Virgem de Caacupé a dona Bartola. A pesquisadora conta que 

 

De acordo coma história escrita por Dom Demétrio Aquino F., bispo 
de Caacupê, certa manhã, lá pelo ano de 1600, um grupo de índios 
mbaiás perseguia um índio guarani já convertido ao cristianismo. Não 
se sabe por que motivo queriam matá-lo. Isso foi perto do povoado 
paraguaio de Tobati. Cercado e completamente desesperado com 
sua sorte, o guarani escondeu-se atrás de uma grande árvore. 
Tremendo de medo, lembrou-se de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição, de quem era devoto. Entre rezas e suspiros, medo e 
esperança, prometeu à Virgem que, caso se salvasse, esculpiria sua 
imagem na madeira daquela árvore como prova de gratidão. Quando 
viu que estava salvo, só teve o pensamento de cumprir a promessa. 
Cortou então um pedaço da árvore, deixou secar e, pacientemente, 
com toda a arte de suas mãos e fervor de sua alma, esculpiu duas 
estátuas: uma destinada à igreja de Tobati e outra, menor, para sua 
devoção [...] (MUNTOREANU, 1992, p. 74-75). 

 

 História contada entre os devotos da Virgem de Caacupé, como mostra o 

recorte 02, do Entrevistado 29: 

 

ENTREVISTADO.29 – R: 02 
 
Caa[cupé] do guarani erva... mate, [Caa]cupé, atraí. Então a aparição 

dela, ela apareceu para um índio... as frestas de um árvore... de erva 

mate..., de uma... uma árvore de erva mate, dai ficou Caacupé..., 

atrás da plantação de erva, aí o índio viu ela..., é a história que 

contam, né... os índios queriam pegar o índio para sacrificar o índio, 

ele correu, fugiu... subiu em cima de uma árvore... e pediu para a 

santa, pediu para proteger ele: me proteja santa! Ela apareceu... para 

ele. Aí quando eles passaram para pegar ele, olhavam para cima e 

não enxergavam ele. A santa protegendo não deixou eles 

conseguirem enxergar ele, não conseguiram enxergar ele. Aí eles 

foram embora, ele desceu da árvore..., pegou um pedaço de pau... 

esculpiu... desenhou todinha, o índio fez e levou para o padre [...]. 

(Entrevista em 10/04/2014). 

 

No que remete à prática da Festa de Nossa Senhora de Caacupé, na rua 

Monjoli, endereço atual, tudo começou quando foi encontrada uma pequena imagem 

de Nossa Senhora de Caacupé durante a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a 

Bolívia, entre os anos de 1932 e 1935 (WOOD e GOMES, 2009). Este soldado 

sobrevivente entregou a imagem a Senhora Quitéria Aguilera, mãe de Dona Lucila 

Aguilera, falecida no dia 16 de junho de 2014. Neste dia, o prefeito de Guairá 



100 

 

 

decretou luto oficial pelo falecimento de Dona Lucila, por meio do Decreto nº 

197/2014 (GUAÍRA, 2014a), anexo II.  

 A Imagem 21 mostra a imagem encontrada pelo soldado e entregue à família 

de Dona Lucila, enquanto que a Imagem 22 é uma fotografia de Dona Lucila 

segurando a imagem da Virgem de Caacupé: 

 

Imagem 21– Imagem de Nossa Senhora de Caacupé encontrada na Guerra do 
Chaco 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Imagem 22– Dona Lucila 
 

 
Fonte: Acervo de Wood e Gomes (2009, p. 44). 

  

Dona Quitéria a partir disso, passou a realizar, no dia 08 de dezembro, uma 

confraternização. Momento em que servia às crianças carentes  
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[...] uma boa refeição. Quitéria acreditava que a imagem (que 
provavelmente pertencia a um soldado morto em batalha) não veio 
parar em suas mãos por acaso. E assim, como forma de 
agradecimento, prometeu comemorar o dia da padroeira do Paraguai 
fazendo caridade. O ritual prosseguiu mesmo com a imigração da 
família para o Mato Grosso, na década de 40. E assim permaneceu 
quando se mudaram novamente para Guaíra. Com a morte da 
matriarca da família, em 1965, Lucila Suarez Arguello, que nasceu 
dia 30 de outubro de 1920 [...] e é uma das pessoas mais queridas 
da cidade, assumiu o compromisso de fé e caridade iniciado por sua 
mãe (GALVÃO, 2014, p. 57). 

 

 Compromisso assumido e comprovado pelo Entrevistado 29, no recorte 03: 

 

ENTREVISTADO.29 – R: 03 
 
Mantém [a cultura]. Não pode perder. Ainda mais a tradição... desde 

a comida, sempre nós fazemos a comida paraguaia, inclusive tem 

aqui... esse forno ai... hoje faz mais de 40 anos que [...] [Dona Lucila] 

faz... a chipa paraguaia, a chipa que faz para vender. Todo dia à 

tarde o pessoal, 15h30, 16h, vem para tomar chá e comer ou 

comprar chipa e levar para casa. Então ela faz todo dia, todo dia, faz 

mais de 40 anos que ela faz. Agora tem uma... ela parou de fazer... 

dai tem uma senhora... que ela faz... vem fazer para ela. [Tem 

bastante procura?] Bastante..., o país todo. Esses dias veio um cara 

do Belém do Pará..., que era filho de Guaíra aqui, Macapá..., vieram 

buscar aqui para levar. Então as comidas aqui sempre é... típica 

paraguaia... Não sei se já viu a placa ali, tem uma plaquinha ali em 

cima: comidas típicas. Então sempre é feito sopa paraguaya, chipa, 

comidas típicas aqui.  (Entrevista em 10/04/2014). 

 

 A placa que o Entrevistado 29, no recorte 03, faz referência pode ser 

visualizada na Imagem 23, o forno e as dependências onde se realiza a festa na 

Imagem 24: 

 

Imagem 23– Placa: Comidas Típicas Paraguaia 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 24– Dependências da Festa de Nossa Senhora de Caacupé (1) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

  

A chipa que o Entrevistado 29, recorte 03, menciona é uma comida típica 

paraguaia, assim como a sopa paraguaya. Segundo Galvão (2014), a receita de 

Chipa consiste: 

 

Ingredientes: 250gr. de banha de porco, margarina ou manteiga; 8 
ovos; 500gr. de queijo fresco picado; 1 copinho de anis ou erva-doce, 
uma colherinha (cheia) de sal, 1 xícara de leite, 1kg e ¼de amido de 
milho. Preparação: Em um recipiente fundo, bater o óleo, os ovos e o 
queijo. Juntar o anis, o sal, o leite e por último o amido. Amassar 
bem, mas não demais. Formar as argolas e colocar sobre uma forma 
amanteigada e enfarinhada. Assar em forno quente por 25 minutos 
(GALVÃO, 2014, p. 60). 

 

A Imagem 25 é representativa da chipa: 

 

Imagem 25– Chipa 
 

 
Fonte: Acervo de Galvão (2014, p. 60). 

 

O Entrevistado 29 também informa que durante as tardes, além da chipa e da 

sopa paraguaya é feito o cocido, “uma saborosa mistura de erva-mate, açúcar, brasa 
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e água quente: tudo devidamente coado resulta numa bebida de sabor encorpado e 

inesquecível” (WOOD e GOMES, 2009, p. 45). 

A Festa da Virgem de Caacupé tornou-se uma das mais populares e 

tradicionais de Guaíra, Paraná. Reúne devotos de outros municípios e de cidades do 

Paraguai. Wood e Gomes (2009), declararam que em 2008, em torno de 3 mil 

pessoas participaram da Festa da Virgem de Caacupé, dançando, comendo e 

rezando nos dois dias de festa. 

São dois dias porque no dia 07 de dezembro, que antecede ao dia da 

padroeira, 08 de dezembro, realiza-se uma procissão até a Capilla de Nuestra 

Señora de los Milagros de Caacupé, reza-se uma novena e inicia-se o baile 

tradicional, “com músicas paraguaias e venda de comidas típicas” (GUAÍRA, 2010). 

A Capela foi construída “através do esforço de Dona Lucila e a ajuda de toda a 

comunidade [...] erguida no terreno de sua propriedade onde é celebrada a Santa 

Missa a cada 15 dias” (GALVÃO, 2014, p. 57).  

No caso da 74ª Festa, realizada em 2014, da qual a pesquisadora participou, 

a festa e as comemorações foram um pouco diferentes em virtude do falecimento de 

Dona Lucila em 16 de junho de 2014. O baile que era realizado todos os anos após 

a procissão, no ano de 2014 não foi realizado. O Entrevistado 18, no recorte 01, 

esclarece como era as festas anteriores e o porquê de a de 2014 ter sido diferente: 

 

ENTREVISTADO.18 – R: 01 
 

Faz cinquenta anos que eu participo [da Festa de Nossa Senhora de 

Caacupé]. [A festa desse ano/2014] Foi bastante diferente... porque 

teve o falecimento da Dona Lucila. Inclusive hoje, numa hora dessa 

já tinha baile, estavam dançando já... varava a noite toda, hoje não 

vai ter. [...] A comida tem a vontade, mas a festa diminuiu por causa 

da morte dela [...]. (Entrevista em 08/12/2014). 

 

Neste ano, 2014, na 74ª Festa da Virgem de Caacupé, não houve 

participação de músicos paraguaios, nem do cantor de harpa, como evidencia o 

Entrevistado 27, no recorte 01: 

 

ENTREVISTADO.27 – R: 01 
 
Eu acho legal porque é uma cultura diferente, né... Quando é feito 

esse é... esse... essa festa aqui... vem... vem cantor de... harpa, toca 

harpa, do Paraguai vem aqui. Você encontra as pessoas que falam o 
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mesmo idioma [espanhol], é um intercambio de cultura até... certo 

ponto, isso sem contar que... dá alegria para todo mundo, né, que é 

de Guaíra. (Entrevista em 07/12/2014). 

 

Em 2014, apenas fez-se a chipa, a sopa paraguaya, o cocido e o pastel 

paraguaio. Comidas típicas que foram vendidas após a procissão que começou por 

volta das 18h30. Seguiu entre as ruas Barão do Rio Branco e Monjoli, na Vila Velha, 

como mostram as Imagens 26, 27e 28: 

 

Imagem 26 – Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (1) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Imagem 27 – Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 28 – Procissão até a Capela de Nossa Senhora de Caacupé (3) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

As três Imagens, 26, 27 e 28, dispostas de maneira sequencial, mostram o 

trajeto percorrido pelos fies até a chegada à Capilla Nuestra Señora de los Milagros 

de Caacupé. 

No que diz respeito à outra comida típica comercializada durante a Festa de 

Nossa Senhora de Caacupé, o Entrevistado 29, recorte 04, fala sobre o pastel 

paraguaio e porque o mesmo é diferente: 

 

ENTREVISTADO.29 – R: 04 
 
[...] o pastel paraguaio que falam, é bem grandão, recheado, e o 

Paraguai tem o costume de comer pastel com mandioca... o 

costume, né..., mas a gente mantém a tradição aqui. (Entrevista em 

10/04/2014). 

 

No dia 08 de dezembro é realizada a missa pela manhã. De acordo com a 

observação participante, este ano a missa contou com a presença de dois padres. 

Após a missa os fiéis que desejassem podiam ir até a Santa, tocá-la e fazer um 

pedido. A missa seguiu-se com um café da manhã, oferecido gratuitamente aos 
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participantes. Tinha-se o cocido, chipa, sopa paraguaya e o reviro. Este último, o 

reviro, consiste em um,  

 

[...] grude grosso feito de farinha de trigo, água e sal. Os ingredientes 
são misturados e colocados numa panela de ferro com pouca 
gordura. A massa é dourada de um lado e depois do outro, em 
seguida quebrada com uma colher de pau, novamente virada e 
quebrada em mais pedaços, até transformar-se em pequenos 
pedaços douradinho. Esta receita, muito utilizada por ser econômica, 
às vezes é enriquecida com ovos e fermento (MUNTOREANU, 1992, 
p. 48). 

 

As pessoas que ajudaram na festa eram todos voluntários. A comida era 

doada, tanto por aqueles que obtiveram as preces atendidas como por aqueles que 

sempre participaram da festa. Montaram-se mesas tanto na parte interna do 

estabelecimento como na rua, que havia sido trancada. Conforme se observa na 

Imagem 29: 

 

Imagem 29– Dependências da Festa de Nossa Senhora de Caacupé (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Assou-se em torno de um (01) boi e meio, fez-se macarronada, galinhada e 

saladas de tomate, cebola e repolho. As crianças foram alimentadas por primeiro, 

conforme rege a tradição. Ainda ganharam refrigerantes e picolés, também doados.  

As Imagens 30 e 31 mostram os trabalhos na 74ª Festa da Virgem de Caacupé: 
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Imagem 30 – Atividades Voluntárias na Festa de Nossa Senhora de Caacupé (1) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Imagem 31 – Atividades Voluntárias na Festa de Nossa Senhora de Caacupé (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Na Imagem 30 é possível observar as mulheres preparando as comidas e na 

Imagem 31, na parte esquerda, os homens assando as carnes. As pessoas 

sentadas correspondem aos participantes, que esperam o almoço ser servido. 

Várias pessoas vieram prestigiar a Festa da Virgem de Caacupé, não tantas 

como nas anteriores, mas havia muitos moradores e visitantes. Conforme falas dos 



108 

 

 

participantes, nos últimos anos tem havido uma presença muito grande de 

indígenas, provavelmente porque Guaíra conta com duas aldeias indígenas. 

A Imagem 32 mostra os participantes sendo servidos durante o almoço: 

 

Imagem 32 – Almoço sendo servido na Festa da Virgem de Caacupé 
 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura (2014). Arquivo disponível no site 

<<http://www.guaira.pr.gov.br/?p=22758>>. 

 

O evento, também, tem o apoio da Prefeitura de Guaíra, através das 

Secretarias de Infraestrutura e Turismo. Segundo informações disponibilizadas no 

site da Prefeitura, o prefeito atual, Fabian Vendruscolo, conhece o evento e 

esclarece que sempre apoiou a festa, tanto como empresário quando político, uma 

vez que é “‘uma celebração tradicional e que merece a nossa consideração pela sua 

história dentro de Guaíra. Apoiá-la demonstra também o nosso respeito pelo 

Paraguai, nação irmã e com quem temos fronteira direta’, aponta” (GUAÍRA, 2014b).  

 Fica o convite, na fala do Entrevistado 27, recorte 02, para quem quiser 

participar e prestigiar o evento nos próximos anos: 

 

ENTREVISTADO.27 – R: 02 
 

Que é uma festa legal, que todo mundo que quiser participar seja ou 

não seja descendente... pode vir aí... se aproximar e participar 

também... independente de religião... raça, né. As portas aí estão 

abertas para todos. (Entrevista em 07/12/2014). 
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2.3.4 Festa das Nações 

 

 

 A Festa das Nações é representativa das sete nações que contribuíram na 

formação da população, da cultura e da economia de Guaíra. Correspondem às 

colônias portuguesa, brasileira, paraguaia, italiana, alemã, japonesa e árabe. A 

renda da festa é “revertida para as entidades filantrópicas do município” (GREGORY 

e SCHALLENBERGER, 2008, p. 315).  

Segundo o Artigo 2, da  Lei nº 1.380/2006, publicado no Diário Oficial de 

Guaíra, a Festa das Nações de Guaíra “tem caráter assistencial e visa divulgar a 

diversidade cultural e apoiar financeiramente as ações das organizações 

assistenciais assim reconhecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social do 

Município de Guaíra” (GUAÍRA, 2006, p. 1).  

 Consiste na “maior festa do município e maior evento beneficente do Paraná” 

(GUAÍRA, 2010, p. 13). Além de ser gastronômica e folclórica, a festa conta com 

shows. A Festa das Nações, primeiramente, era realizada em praças, depois passou 

ao Centro Náutico das Marinas, que foi construído quando “Ney Braga foi presidente 

da Itaipu Binacional, [que] sabendo o quanto está festa representava par Guaíra, 

mandou construí[-lo]” (GREGORY e SCHALLENBERGER, 2008, p. 315). Cada um 

dos sete pavilhões que compõe o Centro Náutico das Marinas é destinado a uma 

nação, que vende comidas típicas. 

 Contudo, em 2014 a Festa das Nações não pode ser realizada nas 

dependências do Centro Náutico das Marinas. Isso ocorreu porque não houve 

liberação por parte do Corpo de Bombeiros. Pode-se dizer que a mudança não 

agradou muito, inclusive o formato desenvolvido. Neste ano não houve barracas das 

colônias, como era de costume. O Entrevistado 25, no recorte 01, ressalta que: 

 

ENTREVISTADO.25 – R: 01 
 
Se perdeu, assim virou... mais ou menos... virou mais ou menos não, 

virou um comércio. O que acontece assim, eles... alugaram as 

barracas então... desde o ano passado, já. Então o pessoal que é ali 

de Guaíra vende as comidas que... são mais tradicionais, o que o 

povo... na realidade é tradicional, mas que... o pessoal come mais, 

gosta de saborear e dai..., mas antigamente não, tinha assim o 

pessoal que servia as mesas, todos trajados, havia toda uma 

decoração, uma coisa assim... que realmente remetia você a estar 
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na... no... assim desde a música, a pessoa que... os músicos todos 

trajados, né, bem... assim, era muito mais interessante você ficar na 

barraca por causa da cultura, hoje em dia já... se perdeu bastante 

disso. Esse ano ficou bem ruim esse ano. O ano passado até que a 

gente foi nas barracas, ai tinha porco a paraguaia, né... e dai também 

a sopa paraguaia, que era as duas coisas que tinha também, mas 

assim, não servia uma bebida, né, por exemplo, assim tem a 

“sangría” que poderia..., porque é uma festa, vende bebidas, pode 

vender, né, porque é uma coisa que é típica, né. (Entrevista em 

19/11/2014). 

 

 As Imagens 33, 34 e 35, mostram os estandes destinados às colônias durante 

a Festa das Nações de 2014: 

 
Imagem 33 – Estandes das colônias na Festa das Nações (1) 

 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Imagem 34 – Estandes das colônias na Festa das Nações (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 35 – Estande da colônia Paraguaia  
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 Conforme as informações disponibilizadas nos cartazes colados nas paredes 

do estende da colônia paraguaia, a única comida típica desta nação era a sopa 

paraguaya.  

Em conversa com algumas pessoas na Festa das Nações, informou-se que o 

ano de 2014 foi diferente. Além do local de realização ter sido alterado, as barracas 

passaram a ser estantes, que foram alugados. Não se manteve muito da tradição, 

uma vez que um mesmo grupo cuidava de mais de um estande. 

 Para o ano de 2015, conforme informações disponibilizadas no site da 

Prefeitura, espera-se retornar ao local de costume, o Centro Náutico das Marinas. A 

comissão já foi formada e as datas estipuladas. Conforme o Decreto nº 004/2015, a 

39ª Festa das Nações ocorrerá do dia 30 de abril de 2015 a 03 de maio de 2015 

(GUAÍRA, 2015c).  

 

 

2.3.5 Centro Náutico das Marinas 

 

 

 Pode-se dizer que a construção do Centro Náutico das Marinas decorreu da 

perda das Sete Quedas, como uma forma de ressarcimento. O Centro Náutico 

ocupa em torno de 14 alqueires de terra e fica às margens do Rio Paraná. Está 
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disposto em círculo por sete pavilhões, como se fosse uma aldeia indígena 

(GUAÍRA, 2010), como pode ser observado na Imagem 36:  

 

Imagem 36 – Centro Náutico das Marinas (1) 
 

 
Fonte: Acervo disponível no site  

<<http://guairaassim.blogspot.com.br/2012/04/ponte-ayrton-senna.html>> 

 

 As escadarias estão dispostas de maneira que forma um anfiteatro (conforme 

mostra a Imagem 37) que, embora externo, tem capacidade para 5 mil pessoas 

(GUAÍRA, 2010).  

 

Imagem 37 – Centro Náutico das Marinas (2) 
 

 
Fonte: Acervo de Mercadante (2010), disponível no site 

<<http://www.panoramio.com/photo/34673965>> 
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É no Centro Náutico das Marinas que o município realiza seus eventos, “entre 

eles a Festa das Nações (maior festa da cidade e maior evento beneficente do 

Paraná)” (GUAÍRA, 2010, p. 7). As Marinas, como também é conhecido o Centro 

Náutico, ainda possui “canchas poliesportivas, quadras de futsal, marina com 

ancoradouro, lago artificial interno, área de camping e churrasqueiras, além de 

espaço ecológico (com bosque para caminhadas)” (GUAÍRA, 2010, p. 7). 

 

 

2.3.6 Museu Sete Quedas 

 

 

O Museu Sete Quedas foi fundado em 1956 pela família Matsuyama e 

chamava-se Museu Histórico de Guaíra. Começou como uma atividade particular da 

família e em meados de 2006, quando foi transferido para o prédio atual, a esposa 

do senhor Matsuyama passou os direitos para o município. 

Antes do fim das Sete Quedas, o Museu da família era muito visitado por 

turistas vindos de diferentes regiões. O acervo coletado e mantido visava, conforme 

intencionava o fundador do museu, Shingiro Matsuyama, “imortalizar aquilo que, 

com o avanço do progresso, acabaria por desaparecer” (GREGORY E 

SCHALLENBERGER, 2008, p. 322). 

A criação do Museu também se deve à iniciativa da comunidade guairense, 

tanto que em 1980, “através da prefeitura, na gestão de Kurt Hasper, consolidou a 

compra do prédio do Serviço de Navegação da bacia do Prata para instalá-lo 

naquele local” (GREGORY E SCHALLENBERGER, 2008, p. 322). Contudo, 

somente em 1992 o Museu foi instalado no prédio.  

O museu contempla  

 

[...] peças datadas de aproximadamente 2 mil anos, marcando a presença 
do homem primitivo que habitou a região. Nele, é possível apreciar objetos 
de valor inestimável, como a Cruz de Caravagio, peça com mais de 400 
anos, fundida no século XVI como símbolo das missões espanholas, e 
vestes de padres jesuítas que ajudaram na catequização de índios guaranis 
(GREGORY E SCHALLENBERGER, 2008, p. 323). 

  

Segundo os dados disponibilizados por Gregory e Schallenberger (2008), o 

Museu Sete Quedas conta com um acervo de 20 documentos, 27 mobílias, 150 
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fotografias, 11 gravações, 3 gravuras, 380 taxidermias, 15 filmes, 3 pinturas, 24.000 

materiais arqueológicos e lítico, e 3 esculturas. 

 As Imagens 38, 39 e 40 são representativas de alguns dos acervos: 

 

Imagem 38 – Acervo (1) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Imagem 39 – Acervo (2) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Imagem 40 – Acervo (3) 
 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

2.3.7 Cine Teatro Sete Quedas 

 

 

 O cine teatro Sete Quedas funciona em um edifício construído pela 

Companhia Matte Larangeira, em 1905, era utilizado como depósito. Conta com uma 

área de 505 metros quadrados. A Companhia o utilizou anos mais tarde para 

“chamuscar a erva-mate e na década de 40 foi transformado em centro cultural” 

(GUAÍRA, 2010, p. 7). Ainda segundo informações disponibilizadas pela assessoria 

da Prefeitura, nesta época, quando se transformou em centro cultural, “artistas da 

Argentina e do Paraguai eram frequentemente convidados para se apresentar e os 

filmes mudos eram acompanhados por violinos” (GUAÍRA, 2010, p. 7). 

 A imagem seguinte, Imagem 41, corresponde ao Cine Teatro Sete Quedas: 
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Imagem 41 – Cine Teatro Sete Quedas 
 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura de Guaíra. Arquivo disponibilizado no site 

<<http://www.guaira.pr.gov.br/?p=1348>> 

  

 Conforme os dados disponibilizados no site da Prefeitura, em 2013, o Cine 

Teatro Sete Quedas ficaria sem exibir filmes por um tempo determinado, ficando as 

exibições dos domingos e das quintas-feiras temporariamente canceladas em 

virtude do 

[...] programa Rede Luz, do Governo do Estado, que mantém um 
convênio com 13 salas históricas do Paraná, inclusive Guaíra. 
Segundo o diretor de Cultura, Gileade Osti, o programa passará por 
uma reestruturação para poder funcionar de acordo com as normas 
legais vigentes. A expectativa é de que em 90 dias tudo esteja 
normalizado (GUAÍRA, 2013, p. 1). 

 

Recentemente, segundo informações disponíveis no Portal Guaíra (2014), a 

Prefeitura fez uma parceria com a Bienal e, no dia 12 de dezembro de 2014, 

disponibilizou a exibição de dois filmes do Festival Internacional de Cinema da 

Bienal de Curitiba29. Sendo um longa-metragem, Cidade Cinza (2013), de 1h20, de 

Guilherme Valiengo e Marcelo Mesquita, e, outro, um curta de seis minutos, Gragfit 

Dança (2013), de Rodrigo Eba, ambos disponibilizados em sequência.  

 

 
                                                         
29

 Conforme o Portal Guaíra (2014), “O Festival Internacional de Cinema da Bienal de Curitiba 2014 é 
organizado pela Bienal Internacional de Curitiba em parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura/Governo do Paraná e Prefeitura Municipal de Curitiba/Fundação Cultural de Curitiba e conta 
com apoio da Universidade Federal do Paraná e Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio 
da Lei Federal de Incentivo à Cultura” (PORTAL GUAÍRA, 2014, p. 1). 
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2.3.8 Campeonato de Pesca 

 

 

 O Campeonato de Pesca é outro atrativo disponibilizado pelo município de 

Guaíra, Paraná. Acontece no mês de outubro e contribui para o desenvolvimento da 

economia. Durante os campeonatos, Guaíra, Paraná, tem recebido participantes de 

diferentes localidades brasileiras e exteriores. Em sua 22ª Edição, em 2010, 

houveram 190 equipes inscritas, tanto do Mato Grosso do Sul, do Paraná como do 

Paraguai (GUAÍRA, 2010, p. 11).  

 O incentivo à pesca no município também é uma tradição, pois há a relação 

com “um rio histórico e uma ligação essencial com a natureza esportiva e 

ecologicamente correta pregada pela Associação de Pescadores Amadores” 

(GUAÍRA, 2010, p. 11). Durante o torneio são oferecidos prêmios que são sorteados 

entre os participantes.  

 Na Edição XXII, por meio de informativo, a Prefeitura divulgou os custos e 

lucros com o Campeonato de Pesca, como também apresentou o depoimento de 

quem convive com isso: 

 

“[...] É um campeonato internacional, numa cidade que tem vocação 
para ser turística e que tem como pano de fundo o grandioso rio 
Paraná. A pesca é hoje uma de nossas melhores vitrines”, ariscou 
Adilson. “O município de Guaíra não precisa ficar mais só 
lamentando o fim das Sete Quedas. Infelizmente aconteceu de 
perdermos nosso principal atrativo, mas temos outros. O Rio Paraná 
com suas ilhas é um exemplo. Temos uma história riquíssima, um 
povo hospitaleiro e temos que investir nisso. A pesca é hoje um 
grande atrativo”, concluiu Kuba (GUAÍRA, 2010, p. 11). 

 

 Embora tenham perdido as Sete Quedas, os guairenses têm investido em 

outras áreas turísticas, mostrando o potencial do povo e dos atrativos. No ano de 

2014 o Campeonato não aconteceu, uma vez que o nível de água do Rio Paraná e 

do lago de Itaipu estavam muito baixos. Portanto, o XXV Torneio Internacional de 

Pesca de Guaíra, que iria acontecer em outubro, foi transferido para os dias 28 de 

fevereiro e 1º de março de 2015. 

 A Imagem 42, disponível no site do Portal Guaíra (2014), é representativa do 

Campeonato de Pesca: 
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Imagem 42 – Demonstrativo do Campeonato de Pesca de Guaíra 
 

 
Fonte: Acervo do Portal Guaíra, disponível no site 

<<http://www.portalguaira.com/PG/guaira-torneio-internacional-de-pesca-e-transferido-para-o-inicio-
de-2015/ >> 

 

 Conforme é possível observar na Imagem 42, a participação no Campeonato 

de Pesca de Guaíra, Paraná, é bem considerável, haja vista o número de equipes 

que se inscreveram para participar.  

 

 

2.3.9 Parque Nacional de Ilha Grande 

 

  

Em virtude da caracterização da região, foi criado pelo Governo Federal, em 

30 de setembro de 1997, o Parque Nacional de Ilha Grande, “um labirinto de canais, 

ilhas e lagoas, formado pelo rio Paraná em uma área de 78.875 hectares” (GUAÍRA, 

2010, p. 8). O Objetivo era proteger um ecossistema complexo presente na região, 

“de extrema importância e fragilidade ambiental” (GUAÍRA, 2010, p. 8). 

Durante sua formação, conforme informações disponíveis no site Turismo 

Regional, houve por parte do Instituto Ambiental do Paraná uma iniciativa, apoiada 

pelo Consórcio Intermunicipal para a Conservação do Rio Paraná e Áreas de 

Influência, e desenvolvida pelo IBAMA. 

O parque Nacional de Ilha Grande se estende de Guaíra até o Mato Grosso 

do Sul, na foz do Rio Amambaí, e no Paraná, no Rio Ivaí. É formado por ilhas e 

ilhotas. Fazem parte do seu território no Paraná, Guaíra, Icaraíma, São Jorge do 
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Patrocínio, Altônia e Alto Paraíso; no Mato Grosso do Sul, Eldorado, Itaqueraí, 

Mundo Novo e Naviraí (TURISMO REGIONAL, 2015). 

As duas Imagens, 43 e 44, na sequência mostram algumas das belezas do 

Parque Nacional de Ilha Grande: 

 

Imagem 43 – Parque Nacional de Ilha Grande 
 

 
Fonte: Acervo do Turismo Regional. Arquivo disponibilizado no site 

<<http://www.turismoregional.com.br/lazer/67/Parque+Nacional+da+Ilha+Grande#prettyPhoto[opcao]/
0/>> 

 

Imagem 44 – Fauna de Ilha Grande 
 

 
Fonte: Acervo do Turismo Regional. Arquivo disponibilizado no site 

<<http://www.turismoregional.com.br/lazer/67/Parque+Nacional+da+Ilha+Grande#prettyPhoto[opcao]/
0/>> 
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A vegetação da planície desse Arquipélago “conta com mais de 450 espécies 

identificadas, essa vegetação abriga espécies raras. O ecossistema também abriga 

animais silvestres ameaçados de extinção. A diversidade de fauna e flora costuma 

ser comparada ao Pantanal Mato-grossense” (GUAÍRA, 2010, p. 8). 

 

 

2.3.10 Ponte Ayrton Senna 

 

 

 A Ponte Ayrton Senna conta com aproximadamente 3.600 metros de 

extensão. Consiste na “maior ponte fluvial do Brasil e faz a transposição do Rio 

Paraná, ligando o município de Guaíra (PR), ao município de Mundo Novo (MS), [...] 

sendo o prolongamento da rodovia BR 163” (GUAÍRA, 2010, p. 9). Foi inaugurada 

em 24 de janeiro de 1998, quatro anos depois da morte do piloto Ayrton Senna, 

praticante de esporte automotivo. 

 A pista da Ponte Ayrton Senna, além de apresentar 7,20 metros de largura, 

conta com 2,80 metros de acostamento e foi constituída “sobre 98 colunas 

concretadas dentro do rio, com vãos de 32, 42 e 52 metros, e altura máxima de 13 

metros” (GUAÍRA, 2010, p. 9).  

 Nas Imagens 45 e 46, pode-se observar a Ponte Ayrton Senna: 

 

Imagem 45 – Ponte Ayrton Senna (1) 
 

 
 Fonte: Acervo Moda Casual 33. Arquivo disponível no site 
<<http://www.modacasual33.com/ponte-ayrton-senna/>> 
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Durante o processo de sua construção “foram escavados cerca de 260 metros 

cúbicos de rocha, utilizados 536 toneladas de aço, utilizados 2.893.733 Kg de 

vergalhões CA/50Cb e 23.239m3 em concreto. A ponte tem capacidade para 

suportar até 45 toneladas de peso por vagão” (GUAÍRA, 2010, p. 9). 

 

Imagem 46 – Ponte Ayrton Senna (2) 
 

 
Fonte: Acervo Moda Casual 33. Arquivo disponível no site 
<<http://www.modacasual33.com/ponte-ayrton-senna/>> 

 

 A construção da Ponte Ayrton Senna, permitiu a integração e o intercambio 

entre o Norte e o Sul do Brasil, além de oferecer vantagens aos moradores e 

comerciantes da região, tendo em vista que facilitou o acesso de turistas tanto em 

Guaíra, Paraná como em Salto del Guairá, Paraguai. Também, consiste em um 

sistema de condução mais rápido do que a travessia por balsa. 

 Dentre os atrativos turísticos disponibilizados pelo município de Guaíra, 

Paraná, além dos já apresentados, existem, ainda, outras atividades turísticas, como 

o artesanato de Ana Menél e o ateliê do Frei Pacífico.  

A primeira artista, Ana Menél, desenvolve a história de Guaíra com suas 

mãos, pois “a palha de milho ganha vida em bonecos que desvendam os mistérios a 

rondar toda a região desde que ali aportaram espanhóis, portugueses, jesuítas e 

bandeirantes, disputando espaço pela selva com os indígenas” (GUAÍRA, 2010, p. 

15). Como pode ser observado na Imagem 47: 
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Imagem 47 – Artesanato de Ana Menél 
 

 
Fonte: Acervo de Wood e Gomes (2009, p. 66) 

 

 No ateliê de Frei Pacífico estão dispostas esculturas em madeira. Foi com “o 

intuito de criar e retratar a história e a beleza da cultura indígena, e mesclá-la ao 

universo milenar da cultura ocidental cristã, Antonio Augusto Sobrinho iniciou-se 

numa nobre missão e deu a ela seu toque particular” (GUAÍRA, 2010, p. 15). Como 

pode ser visualizado na Imagem 48: 

 

Imagem 48 – Artesanato de Frei Pacífico 
 

 
Fonte: Acervo de Wood e Gomes (2009, p. 60) 

  

Desta maneira, finaliza-se este Capítulo, realçando a importância que é 

descrever os fatores históricos e socioculturais de uma comunidade, quando se 

pretende pesquisar e interpretar como se evidenciam usos de língua(s) fronteiriças, 

pois como pode ser observado, o município de Guaíra, Paraná, transpôs seus limites 

e desenvolveu-se a partir da agricultura, pecuária e turismo.   
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3 A DISCUSSÃO TEÓRICA DA PESQUISA  

 

 

A Linguística Aplicada (doravante LA) de hoje se diferencia daquela 

Linguística Aplicada que surgiu em meados da década de 60. Isso ocorre porque os 

problemas de hoje não são os mesmos do passado, foram transformados por 

características do viver na contemporaneidade, e, como assevera Fabrício (2006), o 

existir não pode ser separado do movimento, pois a realidade está sempre em 

movimento. O sujeito social ao evoluir, modifica e é modificado pela sociedade em 

que está inserido e em processo de interação, fazendo com que as suas 

necessidades também se alterem, reforçando a necessidade de abordagens 

recentes, problematizadoras e que se construam na própria ação. 

Já dizia Heráclito, na Grécia Antiga, que “um homem não toma banho duas 

vezes no mesmo rio” (KONDER, 1985, p. 8), porque tanto o rio quanto o homem já 

não serão os mesmos. Essa visão dialética, de instabilidade, de transformação, 

defendida pelo filósofo pensador grego evidencia que não há estabilidade nos seres, 

por simplesmente estarem se modificando e em movimento. Assim, pode-se dizer 

que movimento e fluidez são os combustíveis da vida em sociedade, realçando o 

caráter híbrido, mestiço, nômade e interdisciplinar da LA enquanto um campo que 

produz conhecimento na prática.  

 Diante disso, o presente texto faz uma discussão a respeito da LA 

contemporânea (crítica) partindo, primeiramente, da visão que se tinha da LA como 

dependente e como uma ramificação da Linguística, por ter sido considerada por 

alguns estudiosos como a parte prática da Linguística, como se verá na seção 3.1. 

O presente Capítulo conta, também, como uma discussão, a ser realizada na 

seção 3.2, a respeito da Sociolinguística e de suas contribuições para o ensino de 

línguas, vertendo ao estabelecido na seção 3.3, sobre as Políticas e as Planificações 

Linguísticas. Para tanto, parte-se de colocações de pesquisadores como Calvet 

(2002 e 2007), Hamel (2003), Oliveira (2005) e Rajagopalan (2013). Nesse momento 

são levantadas questões de ordem geral sobre as políticas linguísticas. 

Na sequência, discorre-se a propósito das Línguas de Fronteira, conforme as 

proposições de Sturza (2006 e 2008), e Campigoto (2000 e 2006), bem como a 

respeito das políticas linguísticas para o ensino de línguas fronteiriças, uma vez que 

o foco, enquanto Língua de Fronteira reside no ensino e na aprendizagem da Língua 
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Espanhola no município de Guaíra, Paraná, Brasil, descreve-se, de maneira 

sintetizada, algumas tentativas de implementação pelas quais passou a Língua 

Espanhola para fazer parte dos currículos educacionais brasileiros, até culminar com 

a Lei 11.161/2005, também conhecida como a Lei do Espanhol. 

 

 

3.1 A LÍNGUÍSTICA APLICADA NA CONTEMPORANEIDADE SOB O VIÉS 

CRÍTICO 

 

 

 Até recentemente, acreditava-se que a LA era uma ramificação da Linguística 

e que correspondia à parte prática desta. Contudo, segundo as colocações de Moita 

Lopes (2006), ao discutir as proposições de Pennycook (2001), a LA consiste em um 

campo contemporâneo que se encontra em constante reflexão sobre si própria e 

pode ser compreendida como “uma forma de antidisciplina ou conhecimento 

transgressivo, como um modo de pensar e fazer sempre problematizador” 

(PENNYCOOK, 2006, p. 68), que, segundo o autor, transgride as limitações da ação 

e do pensamento tradicional, tanto no âmbito político como teórico, uma vez que 

possibilita outras maneiras de pensar. 

A ideia de que a LA era uma simples ramificação da Linguística, que 

correspondia a sua parte prática perdurou por muito tempo e correspondia ao que se 

preconizava na época, como destaca Weedwood,  

 

O objetivo da linguística teórica é a construção de uma teoria geral 
da estrutura da língua ou de um arcabouço teórico geral para a 
descrição das línguas. O objetivo da lingüística aplicada é, como o 
próprio nome, a aplicação das descobertas e técnicas do estudo 
científico da língua para fins práticos, especialmente a elaboração de 
métodos aperfeiçoados de ensino de língua (WEEDWOOD, 2002, p. 
11-12). 

 

Observa-se que, no início, havia em relação à LA uma visão de subordinação 

à Linguística, tendo em vista que até aquele momento existiam apenas teorizações 

que precisavam ser postas em prática, em virtude da urgência da aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras em decorrência do advento da Segunda Grande Guerra, o que 

fez com que o conteúdo científico fosse aplicado em contextos de ensino e de 
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aprendizagem de Segunda Língua. Soares (2008) destaca que o termo “Linguística 

Aplicada” surgiu da necessidade de alguns cientistas que buscavam por um campo 

em que se pudesse por em prática os conceitos da Linguística, o que levaria 

também ao reconhecimento dos mesmos como cientistas aplicados. 

Ainda nas palavras do autor, destaca-se que as teorizações da LA estavam 

relacionadas aos acontecimentos históricos e políticos que se desencadeavam na 

América do Norte nos anos quarenta, como, por exemplo, o contexto da Segunda 

Grande Guerra e a necessidade dos soldados americanos em aprender rápida e 

eficazmente a língua dos locais em que seriam enviados. Neste sentido, os 

linguistas da época, por apresentarem conhecimentos consideráveis da estrutura de 

línguas, tomaram para si a tarefa e partindo de uma experiência com o inglês como 

Língua Estrangeira, estudiosos como “Fries, Lado e Bloomfield” “fizeram as 

primeiras tentativas de aplicação de teorias lingüísticas em questões ligadas ao 

ensino de segunda língua” (SOARES, 2008, p. 4). 

Foi justamente no campo do ensino de línguas que a LA se destacou, 

contexto que, em 1957, fez surgir o Centro de Linguística Aplicada, localizado em 

Washington D.C., com o fomento da Ford Foundation. Este centro objetivava 

contribuir para a solução de problemas relativos ao ensino de línguas em diferentes 

países que estavam em desenvolvimento. 

Em 1964, foi fundada a Associação Internacional de Linguística Aplicada 

(AILA), em Nancy, França. Marco que “desencadeou uma discussão sistemática 

com intenção de institucionalizar a Lingüística Aplicada como uma ciência 

autônoma” (SOARES, 2008, p. 6), a se considerar o caráter de preocupação com 

ações de testagem em Segunda Língua, assim como, na aplicação prática de 

aspectos de ensino e de aprendizagem de línguas. Ressalta-se que foi por conta 

desta área que a LA passou a ser vista como autônoma, e não como a parte prática 

da Linguística.  

A visão transdisciplinar da LA iniciou com os próprios linguistas aplicados que 

a viam de maneira mais ampla e, diante disso, “começaram a ampliar o seu 

interesse, buscando ferramentas e subsídios em outras áreas que não 

exclusivamente a Lingüística” (SOARES, 2008, p. 9), demonstrando que a LA é 

multidisciplinar, pois dialoga com diferentes campos do conhecimento, visando à 

pesquisa de uso da linguagem, sem limitar seus estudos a uma única área. Toda 

essa mudança de perspectiva também fez com que o linguista aplicado deixasse de 
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ser um mero consumidor de teorizações para se adentrar no campo experimental e 

prático da linguagem.  

No contexto brasileiro, foi somente por volta dos anos 80 que a LA passou a 

ter uma força maior, uma vez que foi nesta época que se desencadeou a criação de 

inúmeros programas de pós-graduação focalizados nesta área de estudo. Antes, 

entre os anos 60 e 70, um pequeno grupo de linguistas aplicados, assim como em 

outros países, desenvolviam pesquisas no setor de ensino e de aprendizagem, com 

foco na Língua Inglesa, e na aplicação de teorias ao contexto de sala de aula.  

Conforme as investigações de Soares (2008), o primeiro programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Linguística Aplicada no Brasil foi fundado em 1970, na 

PUC-SP, instituição que se desenvolveu o Projeto de Inglês Instrumental que, em 

conjunto com os seminários, por este projeto apresentados entre as décadas de 80 

e 90, chamaram a atenção de professores que não estavam envolvidos no mesmo, 

bem como para outras áreas da LA. Em 1990, decidiu-se fundar, na Universidade 

Federal de Pernambuco, a Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), 

filiada ao AILA. Nesta mesma época iniciaram discussões entre linguistas aplicados 

a respeito da aprendizagem de línguas e sua relação com a manutenção da 

desigualdade. 

 No que se refere à LA na perspectiva contemporânea, esta está 

constantemente revendo-se e expandindo seus conceitos básicos, com o intuito de 

acompanhar as mudanças sociais e linguísticas, e a fim de entender a linguagem em 

uso na sua realidade. Como área que se repensa constantemente acaba, de um 

lado, tornando-se um espaço aberto, trans e indisciplinar e, de outro, para os 

campos do saber que se preocupam com construções de verdades, uma 

problemática, visto que a LA como “INdisciplina, além de causar desconforto, 

representa, muitas vezes, uma ameaça àqueles que vivem dentro de limites 

disciplinares, como verdades únicas, transparentes e imutáveis” (MOITA LOPES, 

2006, p. 26). 

Neste sentido, enquanto área indisciplinar, a LA centrou-se na resolução de 

problemas oriundos de usos reais da linguagem, passou a construir suas próprias 

teorias, fazendo uso de métodos qualitativos e quantitativos e, de maneira 

mediadora e interdisciplinar, procura englobar as mudanças e necessidades atuais. 

Moita Lopes (2006) sobreavisa que foi justamente o caráter interdisciplinar que 
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gerou “mais impacto no desenvolvimento da LA contemporânea. E é esse viés que 

leva à formulação de uma LA mestiça e nômade” (MOITA LOPES, 2006, p. 20). 

Pennycook (2006), destaca que a “Interdisciplinaridade tem a ver com 

movimento, fluidez e mudança.” (PENNYCOOK, 2006, p. 73), uma vez que as 

“disciplinas não são estáticas, domínios demarcados de conhecimentos aos quais 

pedimos emprestados construtos teóricos, mas são elas mesmas domínios 

dinâmicos de conhecimento” (PENNYCOOK, 2006, p. 72), nos quais se torna 

possível a realização de uma pesquisa de natureza social mais profunda e completa.  

Como a realidade está sempre em movimento, em processo, não há como 

negar e fingir que o novo não existe, entretanto, “o conhecimento tem de ser novo 

não simplesmente porque o mundo está diferente, mas porque tais mudanças 

requerem processos de construção de conhecimento que devem, necessariamente, 

envolver implicações de mudança na vida social” (MOITA LOPES, 2006, p. 91). 

É neste contexto de renovação que a LA insere-se, pois, além de reinventar 

maneiras de produzir conhecimentos, também reinventa a vida social, como 

demonstra Moita Lopes (2006), ao declarar que “a pesquisa é um modo de construir 

a vida social ao tentar entendê-la” (MOITA LOPES, 2006, p. 85). Tal postura 

somente é possível porque os “limites da LA estão se alargando, assim como os 

limites das humanidades e das ciências sociais em geral” (MOITA LOPES, 2006, p. 

98). 

Na sociedade contemporânea observa-se que “os ideais da modernidade têm 

sido questionados e reescritos, principalmente aqueles referentes à definição do 

sujeito social como homogêneo, trazendo à tona seus atravessamentos identitários, 

construídos no discurso (Moita Lopes, 2002)” (MOITA LOPES, 2006, p. 22). Em 

consonância, Fabrício (2006), esclarece que nos tempos atuais 

 

[...] está em operação um campo de forças plurais que entrelaça uma 
série de novos significados, modos de produção de sentido, práticas, 
técnicas, instituições, procedimentos de subjetivação e relações 
discursivas, tornando problemática a adoção de pontos de vista e 
explicações causais simplistas a respeito dos fenômenos sociais. 
(FABRÍCIO, 2006, p. 47). 

 

Evidenciando o caráter problematizador e interdisciplinar da LA 

contemporânea, como também, a necessidade de novas teorias e abordagens que 

dialoguem com outras disciplinas, a favor da solução de um problema ou 
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questionamento de uma realidade, considerando as práticas sociais tais quais os 

sujeitos a vivenciam, em situações reais, ultrapassando a tradição de apresentação 

dos resultados em pares. O “foco está em como os conhecimentos produzidos 

podem trazer ganhos sociais para as pessoas e melhorar sua qualidade de vida” 

(MOITA LOPES, 2006, p. 41). Conforme determina Rajagopalan (2006), uma teoria 

somente é válida se sua aplicação ocorrer em situações práticas.   

Assim, concorda-se que sendo “a resolução dos problemas de uso da 

linguagem na vida real o objeto da LA, é possível deduzir que existe uma intrínseca 

relação entre a linguagem, os indivíduos, suas identidades e a sociedade” (VON 

BORSTEL, 2013, p. 3). Essa condição comprova a necessidade e a urgência de 

uma teoria que se construa e que se relacione com a prática. É preciso considerar o 

mundo do qual se faz parte, o mundo no qual se vive, é preciso pensar e refletir 

sobre o mesmo, pois é “através da vivência dentro desse mundo que nós temos que 

pensar, [...] não há teoria que seja [...] uma teoria pronta para qualquer situação. 

Toda realidade, toda circunstância exige novas complexões teóricas” 

(RAJAGOPALAN em entrevista concedida a SILVA, SANTOS e JUSTINA, 2011, p. 

230). 

Moita Lopes (2006), defende que a LA deve extrapolar a “relação entre teoria 

e prática, porque é inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles 

que vivem práticas sociais que queremos estudar” (MOITA LOPES, 2006, p. 30), 

destacando que, em virtude da velocidade das mudanças, a teoria acaba sempre se 

colocando atrás da prática e não o contrário, pois o sujeito social é heterogêneo e 

fragmentado, condição que lhe é permitida pelo desenvolvimento processual do fator 

histórico e social sobre o constructo da linguagem.   

Assim, a LA precisa mudar “para nos ajudar a compreender a complexidade 

das questões que nos confrontam no cotidiano” (MOITA LOPES, 2006, p. 98), o que 

justifica a criação de áreas híbridas, o empréstimo de constructos e de abordagens 

de outras disciplinas e, ainda, a transposição de fronteiras, com vistas à integração 

desses campos. Neste processo, uma disciplina opera dentro da outra, sem que 

uma precise ser reduzida à outra.  

Para tanto, Signorini (1998) discute estudos da LA, destacando que 

 

                                                         
30

 As citações com as referências SILVA, SANTOS e JUSTINA (2011) correspondem a uma 
entrevista realizada com Kanavilil Rajagopalan. 
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A Lingüística Aplicada tem se configurado também, e cada vez mais, 
como uma espécie de interface que avança por zonas fronteiriças de 
diferentes disciplinas, não somente na área de estudos da 
linguagem, como também na da Psicologia, da Sociologia, da 
Antropologia, da Pedagogia, da Psicanálise, entre outras. Nesse 
sentido, tem-se também constituído como uma área feita de 
margens, de zonas limítrofes e bifurcações, onde se tornam móveis 
as linhas de partilha dos campos disciplinares e são deslocados, 
reinscritos, reconfigurados, os constructos tomados de diferentes 
tradições e áreas do conhecimento (SIGNORINI, 1998, p. 99-100). 

 

Neste sentido, von Borstel (2013), ao reiterar os estudos de Signorini (1998), 

esclarece que a LA, muitas vezes, “está articulada com várias áreas do 

conhecimento e dialoga com diversos campos que se preocupam em estudar a 

linguagem de acordo com os referenciais da Antropologia, da Sociologia da 

Linguagem, da Sociolinguística” (VON BORSTEL, 2013, p. 2), bem como com 

estudos da Pragmática, da Etnografia da Comunicação, e outras. 

 Diante de todo o exposto, torna-se visível o caráter transdisciplinar, 

indisciplinar, interdisciplinar, mestiço, nômade e transgressor da LA. Nomenclaturas 

diferentes, mas que caracterizam uma mesma área, uma área norteada por 

problemas, inserida em uma necessidade social contemporânea e heterogênea, que 

deve partir do local para o global (Kumaravadivelu, 2006).  

A respeito do global e do local, Rajagopalan (2011), ao discutir sobre as 

diferenças existentes no Brasil, enfatiza que na verdade não são diferenças, mas 

sim peculiaridades regionais, e o “que torna a linguística aplicada interessante é que 

ela pensa a linguagem dentro do próprio contexto” (RAJAGOPALAN em entrevista 

concedida a SILVA, SANTOS e JUSTINA, 2011, p. 3) 31.  

Assim sendo, justifica-se a abordagem de uma LA de cunho regional ou local, 

haja vista que é preciso que o conhecimento já produzido e aquele ainda a ser 

produzido sejam “adaptados para cada região, cada lugar, cada realidade. Cada um 

de nós, apesar de vivermos no mesmo país, temos realidades imediatas diferentes. 

Assim, como nossas circunstâncias são diferentes, nossas situações são diferentes” 

(SILVA, SANTOS e JUSTINA, 2011, p. 3). 

É justamente esta condição de interagir com o cotidiano recente que 

caracteriza a LA como um campo de pesquisa voltado à sociedade, tendo em vista 

                                                         
31

Introduz-se a questão das políticas linguísticas e o ensino de línguas neste momento, uma vez que 
estes assuntos serão abordados nas próximas seções, haja vista que se objetiva tratar nesta tese a 
respeito do ensino e da aprendizagem da Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná. 
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que a mesma “está diretamente relacionada à resolução de problemas práticos da 

realidade linguística” (VON BORSTEL, 2013, p. 2). A LA nestes moldes pode 

 

[...] contribuir muito para a área de ensino e de aprendizagem de 
línguas de imigrantes e de fronteira geográfica, quando há políticas 
linguísticas e educacionais planejadas/comprometidas com a 
formação linguística, desses grupos de falantes (VON BORSTEL, 
2013, p. 2). 
 
 

O ensino de línguas atrelado às políticas linguísticas tornou-se uma 

necessidade emergente, pois como afirma Rajagopalan (2011), “precisamos atrelar 

as duas coisas [política linguística e ensino de línguas] cada vez mais. A gente tem 

que pensar o ensino de línguas desde a abordagem, a metodologia a ser adotada 

em função da política linguística adotada no país” (SILVA, SANTOS e JUSTINA, 

2011, p. 5). Diante disso, para caracterizar, nesta pesquisa, a linguagem e a 

sociedade, traz-se os estudos da sociolinguística. 

 

 

3.2 AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA  

 

 

É no âmbito dos estudos da Sociolinguística que William Labov, na década 

sessenta, século XX, iniciou estudos sobre a relação entre língua e sociedade, no 

aspecto real de sistematizar a variável e as variantes linguísticas de uma dada 

língua (LABOV, 1983, 1986, 2008). O autor pesquisou/pesquisa situações 

contemporâneas concretas, construindo instrumentos e estratégias de descrições 

para poder mostrar dados da “linguística variacionista”. Para o sociolinguística é 

necessário recorrer às variações derivadas do contexto social para poder encontrar 

respostas para os problemas linguísticos e culturais que emergem da variação 

inerente ao sistema linguístico. 

A partir desses estudos, nas décadas subsequentes, desencadearam-se 

debates altamente controvertidos sobre os objetivos sociopolíticos e 

sociolinguísticos, quanto à transição desses estudos e a preservação dessas 

variáveis linguísticas, tanto quando se trata sobre métodos de ensino em primeira e 
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segunda língua, como da leitura e escrita da língua materna vernácula, 

interdependência entre as habilidades e as competências linguísticas dos falantes. 

Acredita-se que os ramos da sociolinguística e de disciplinas afins possam 

contribuir para minimizar a heterogeneidade cultural e linguística de determinados 

grupos ou regiões altamente globalizadas, contudo, não impede a tendência 

uniformizadora, impulsionada pela instituição escolar ao harmonizar com aquisição 

da língua, histórias do ensino de línguas, para poder tratar de políticas e planificação 

da linguagem. 

O que os estudos da Sociolinguística fazem é correlacionar as variações 

linguísticas e culturais existentes na expressão verbal ou nas diferenças de natureza 

social, entendendo cada domínio, o linguístico e o social, como regularidade e 

sistematicidade que se possa demonstrar e trabalhar no ensino e na aprendizagem, 

aqui no caso das línguas fronteiriças (português e espanhol). 

 Bortoni-Ricardo (2014), ao tratar da Sociolinguística interdisciplinar enquanto 

ciência autônoma, esclarece que antes dos anos 1960, havia alguns linguistas que 

já desenvolviam pesquisas nesta área. Segundo a estudiosa, linguistas como 

“Meillet [1866-1939], Bakhtin [1895-1975] e membros do Círculo de Praga” “já 

desenvolviam em seus trabalhos teorias de natureza claramente sociolinguística” 

(BORTONI-RICARDO, 2014, p. 11), uma vez que em suas pesquisas linguísticas era 

levado em consideração tanto a comunidade de fala como o contexto sociocultural. 

Os pensadores citados por Bortoni-Ricardo (2014), “não dissociavam o material da 

fala do produtor dessa fala, o falante – pelo contrário, consideravam relevante 

examinar as condições em que a fala era produzida” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 

11). 

Alkmim (2006), discute em um de seus textos a contribuição de alguns 

estudiosos para a área da Sociolinguística, cita Augusto Schleicher, estudioso das 

ciências naturais, que ao dissociar a Linguística da tradição filosófica e alocá-la nas 

ciências naturais, fez uma associação da língua com a raça, ambas de maneira 

indissolúvel, pois a primeira consiste no meio mais adequado para se classificar a 

última.  

A pesquisadora ao citar Ferdinand de Saussure, acrescenta que este 

estudioso ao diferenciar a Linguística como Interna e Externa, privilegiou a estrutura 

e a forma linguística, opondo língua e fala. Estudo apresentado no livro Curso de 

Linguística Geral (SAUSSURE, 1987). Calvet (2002), assevera que a “linguística 
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moderna nasceu da vontade de Ferdinand de Saussure de elaborar um modelo 

abstrato, a língua, a partir dos atos de fala” (CALVET, 2002, p. 11). Embora trate do 

estruturalismo,  

 

[...] não obstante certas passagens nas quais se encontra a 
afirmação de que língua “é parte social da linguagem” [1986, p. 31], 
ou que “língua é uma instituição social” [1986, p. 33], este livro 
[Curso de Linguística Geral] insiste sobretudo no fato de que “a 
língua é um sistema que conhece apenas sua ordem própria” [1986, 
p. 314], ou que, como afirma a última frase do texto, “a linguística 
tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma 
e por si mesma” (CALVET, 2002, p. 11). 

 

O trecho citado em Calvet (2002), esclarece a divisão estabelecida por 

Saussure (1987), e apresenta o início da linguística estruturalista. Outro estudioso 

destacado por Alkmim (2006), assim como por Bortoni-Ricardo (2014) e Calvet 

(2002), foi Antonie Meillet, para quem a língua era um fato social, uma vez que 

considerava o caráter social da mesma (CALVET, 2002). Calvet (2002), esclarece 

ainda que “Meillet se vê em conflito entre o fato social e o sistema que tudo contém: 

para ele não se chega a compreender os fatos da língua sem fazer referência à 

diacronia, à história” (CALVET, 2002, p. 15). Alkmim (2006), acrescenta que para 

Antonie Meillet, a história da sociedade e da cultura não podem ser separadas da 

história das línguas.  

Ao ressaltar Mikhail Bakhtin, Alkmim (2006), faz referência à comunicação 

social. Para Bakhtin (2006), a língua constitui-se através da interação verbal, 

realidade fundamental da língua. Para o estudioso, “todos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261).  

Alkmim (2006), ao destacar Roman Jakobson, enfatiza que para este 

estudioso havia uma relação entre o contexto social e a linguagem, pois quando 

privilegiava o processo de comunicação, também o fazia com os aspectos funcionais 

da linguagem.  

No que diz respeito a Marcel Cohen, a autora evidencia que a linguagem 

realizava-se nos espaços variáveis em que os acontecimentos sociais se 

efetivavam, visto que ao considerar os elementos externos, assumia a existência de 

uma relação entre a sociedade e a linguagem (ALKIMIM, 2006). 

O último estudioso enfocado por Alkmim (2006), diz respeito a Émile 

Benveniste, da Linguística da Enunciação. Segundo a pesquisadora citada, para 
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Benveniste a sociedade e o indivíduo se determinam conjuntamente pela língua e 

dentro da língua, uma vez que esta possibilita ao ser humano situar-se tanto na 

sociedade como na natureza (ALKIMIM, 2006). 

Tarallo ressalta que “podem ser chamados de sociolinguistas todos aqueles 

que entendem por língua um veículo de comunicação, de informação e de 

expressão entre os indivíduos da espécie humana” (TARALLO, 2007, p. 7). Assim, 

pode-se dizer que o objetivo da Sociolinguística é a língua em situações reais de uso 

(ALKIMIM, 2006), pois a linguagem está relacionada ao espaço cultural e social, 

sendo a diversidade linguística o objeto de estudo da Sociolinguística.  

Conforme Tarallo (2007), essa diversidade está condicionada tanto a fatores 

internos como externos. Segundo o pesquisador, os fatores internos são aqueles 

próprios da estrutura da língua enquanto que os externos são relativos à idade, ao 

gênero, à escolaridade, à classe social e à econômica, entre outros.  

Rampton (2006), ao discutir a respeito do traço contínuo e da mudança da 

sociedade em LA, ressalta o papel desempenhado pela Sociolinguística desde os 

anos 60, demonstrando que houve um avanço nos pressupostos desta disciplina. 

Segundo o autor, a Sociolinguística, desde o início, questionou e 

 
[...] discordou da idealização chomskiniana sobre a comunidade de 
fala homogênea, e a diversidade linguística e a variação eram 
obviamente atos de fé. Mesmo assim, a crença era de que essa 
diversidade estruturava-se de modo a poder ser descrita 
(RAMPTON, 2006, p. 112).  
 
 

Contudo, a partir de uma visão heterogênea e fluida, constatou-se a 

dificuldade e a inconsistência em tentar estruturar e elaborar padronizações. Neste 

sentido, o autor destaca que agora “estamos muito mais conscientes de que o 

pertencimento a uma comunidade não é algo que aconteça simplesmente a uma 

pessoa, mas que muito desse sentido de pertencimento é criado no aqui e no agora” 

(RAMPTON, 2006, p. 114). Evidenciando a necessidade de pesquisas em LA sob a 

ótica de um campo investigativo que busca por significado de maneira interpretativa, 

como prescreve Kumaravadivelu (2006). 

 A esse respeito, Pennycook (2006), ao citar Cameron (1997), informa que, 

para a Sociolinguística tradicional, as pessoas falam da maneira como falam em 

virtude do que se constituem, enquanto que a perspectiva pós-moderna sugere o 
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contrário, ou seja, em razão do que falam e entre outras coisas, as pessoas são o 

que são (PENNICOOK, 2006). 

 No que se refere à Sociolinguística e aos direitos linguísticos, Hamel (2003), 

argumenta que no início da Sociolinguística, embora alguns sociolinguistas tenham 

tratado do uso “das línguas como um direito [...] poucos [...] relacionaram suas 

pesquisas com temas de legislação e direitos linguísticos” (HAMEL, 2003, p. 63). O 

autor ainda faz referência à omissão, também, presente nas pesquisas sobre 

desigualdades linguísticas, de contato e dominação linguística.  

Apesar de alguns estudos europeus sobre a etnopolítica, e outros norte-

americanos a respeito dos direitos linguísticos, como os de Heinz Kloss, citado por 

Hamel (2003), serem considerados os primeiros a abordar os direitos e planificações 

linguísticas, não houve uma relação, naquela época, com a Sociolinguística tanto 

europeia como americana, pois a Sociolinguística “explorava sobretudo os âmbitos 

da não-lei, ou seja, dos costumes e tradições” (HAMEL, 2003, p. 64).  

 O autor entende que a Sociolinguística “não pode substituir o trabalho das 

ciências do direito”, mas pode “descrever em detalhe os processos sociais e 

culturais em torno das línguas para as quais estão em jogo os direitos lingüísticos” 

(HAMEL, 2003, p. 66) e faz ressalva de que “a natureza dos direitos lingüísticos” 

deve ser explorada “em relação com os direitos humanos gerais” (HAMEL, 2003, p. 

52). Para tanto, alerta que 

 

[...] o estudo de temas centrais da sociolingüística, como a 
planificação e a política da linguagem, a repressão e a resistência de 
línguas subordinadas ou o uso das línguas nas instituições, pode 
contribuir para a definição dos direitos lingüísticos, para sua 
implementação e defesa (HAMEL, 2003, p. 52). 

 

 Para que as políticas e planificações da linguagem tornem-se efetivas devem 

promover os direitos linguísticos da comunidade ou do grupo, tanto em sua 

implementação como em sua defesa, pois “todo o direito linguístico se embasa, em 

última instância, na comunidade, e tem, portanto, um caráter coletivo” (HAMEL, 

2003, p. 63), uma vez que as planificações e políticas linguísticas se constituem, na 

abordagem central desta tese, tendo em vista que se objetiva argumentar em favor 

de uma política e planificação linguística condizente com a realidade de fronteira 

geográfica enunciativa do município de Guaíra, Paraná.  
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3.3 POLÍTICAS E PLANIFICAÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 

Lutar em favor dos direitos linguísticos de minorias em países ao redor do mundo é, 

com certeza, uma obrigação e uma meta muito nobre. 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 20) 

 

 Inicia-se a discussão a respeito das políticas e planificações linguísticas com 

uma fala de Rajagopalan (2013), uma vez que para este estudioso a política 

linguística consiste em um ramo da política e deve ser encarada com uma ciência 

política. Se atualmente se discute a questão dos direitos linguísticos é porque na 

sociedade atual se faz necessária essa investigação, e como toda ação política 

repercute no âmbito da sociedade é fundamental que em uma “democracia todos os 

cidadãos [tenham] o mesmo direito de expressar suas opiniões e serem consultados 

na tomada de decisões” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 23).  

A colocação se faz pertinente em decorrência de se refletir acerca da 

participação do leigo (RAJAGOPALAN, 2003, 2013), nas tomadas de decisões, 

tendo em vista que este é o sujeito ao qual as políticas, neste caso, linguísticas se 

aplicam. O professor Rajagopalan (2013), acrescenta ainda, que o linguista merece 

ser consultado quando se trata de políticas linguísticas e defende a participação de 

todo cidadão, independentemente de sua escolarização ou área de estudos, pois “o 

que está em jogo, a meu ver, é o futuro de uma língua nacional ou outras questões 

de tamanha importância sobre as quais todos os cidadãos – sem exceção – têm ou, 

se não tem, devem ter direito igual e irrestrito de opinar” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 

22), porque “quanto mais democrático for um dado sistema político, tanto mais ele 

proverá pela cidadania” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 37). 

Ao fazer essa relação linguística com a política, Rajagopalan (2013), afirma 

que a política linguística “não tem nada a ver com a linguística; ela tem tudo a ver, 

isto sim, com a política, entendida como uma atividade na qual todo cidadão – todos 

eles sem exceção – têm o direito e o dever de participar em condições de absoluta 

igualdade” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 22), assim como têm o direito de expressar 

livremente suas opiniões, fazerem-se ouvir e serem respeitados, indiferentemente de 

como pareçam suas opiniões (RAJAGOPALAN, 2013). 

Ainda nas palavras do autor 
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[...] Se a política em seu sentido geral pode ser caracterizada como 
arte de conduzir a governança ou a administração de assuntos 
públicos de um estado, a política linguística é a arte de conduzir as 
reflexões em torno de línguas específicas, com o intuito de conduzir 
ações concretas de interesse público relativo à(s) língua(s) que 
importam para o povo de uma nação, de um estado ou ainda, 
instâncias transnacionais maiores (RAJAGOPALAN, 2013, p. 21). 

 

Para o linguística citado, entende-se que a política linguística compreende o 

campo da política, sendo a primeira o instrumento pelo qual as leis e mudanças 

linguísticas são elaboradas, providas e pensadas. A este respeito e em relação à 

função estabelecida por Rajagopalan (2013), no que se refere ao papel da política 

linguística, o autor também se refere aos estudos de Calvet (2007), quando este 

apresenta duas situações, no que diz respeito à política linguística, que 

correspondem à “determinação das grandes decisões referentes às relações entre 

as línguas e a sociedade” (CALVET, 2007, p. 11). A partir disso, Rajagopalan 

(2013), acrescenta ainda, à política linguística, o termo planejamento linguístico que, 

segundo Calvet (2002 e 2007) e Oliveira (2013), diz respeito “à sua implementação” 

(CALVET, 2007, p. 11), a sua “transformação em realidade” (OLIVEIRA, 2013, p. 1).  

Para Calvet (2002), política linguística e planificação linguística são 

inseparáveis, pois a primeira somente se efetiva em sua aplicação. Assim, 

 
Chamaremos política linguística um conjunto de escolhas 
conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social, o 
planejamento linguístico: a implementação prática de uma política 

linguística, em suma, a passagem ao ato. Não importa que grupo 
pode elaborar uma política linguística: fala-se, por exemplo, de 
“políticas linguísticas familiares” (CALVET, 2002, p. 145 – grifos do 
autor). 

 

Desta forma, o autor ainda destaca que a política e o planejamento linguístico 

correspondem a uma “atividade humana decorrente da necessidade de se encontrar 

uma solução para um problema” (CALVET, 2007, p. 21). 

Oliveira (2005), também concorda que a planificação linguística é a ação de 

pôr em prática as políticas linguísticas e acrescenta que a planificação linguística é 

uma forma de intervenção, uma vez que compartilha da predisposição defendida por 

Rajagopalan (2013), a respeito da participação dos cidadãos nas decisões de 

política linguística. Oliveira (2005), utiliza-se do termo intervenção para 
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complementar a noção de planificação linguística com a participação da sociedade, 

pois segundo o mesmo 

 

Durante muito tempo vista como uma prerrogativa exclusiva do 
Estado, sabemos hoje que planificação lingüística pode ser ação de 
uma gama muito mais variada de agentes sociais e\ou agentes da 
sociedade civil, [...] Intervenção significa então: trabalho conjunto 

com as comunidades lingüísticas que conformam o país (OLIVEIRA, 
2005, p. 87). 

 

Com base no autor, entende-se que uma política linguística deve ser 

planejada com vistas a atender realmente as necessidades da comunidade ou ao 

grupo a que se destina, intensificando a participação dos cidadãos nas escolhas e 

determinações linguísticas e permitindo que as “ponderações a respeito da 

viabilidade ou exequibilidade de medidas concretas adotadas pelas autoridades” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 30), durante o planejamento linguístico, não sejam 

consideradas mais de maneira secundária, como reforça Rajagopalan (2013). Isto é, 

“as dificuldades em implementar determinadas leis não podem ser o único fator 

determinante na tomada de decisões no nível de política e planejamento linguísticos” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 30). É preciso que as necessidades e as urgências da 

sociedade sejam consideradas antes mesmo de se elaborar e promulgar uma lei de 

cunho político linguístico. 

 A este respeito, Rajagopalan (2013), enfatiza que 

 

A política linguística é, antes de ser qualquer outra coisa, um campo 
de atividade. Em muitos casos ela é bem pensada e planejada, e às 
vezes também bem executadas; mas há casos também em que ela 
“brota” no seio da sociedade como que de forma “espontânea” e 
desenvolve de maneira um tanto “caótica” ou no mínimo 
desordenada [...] (RAJAGOPALAN, 2013, p. 33). 

 

A fala do autor demonstra que quando se trata de política linguística, a 

medida deve ser bem pensada e cuidadosa, procurando sempre considerar todas as 

necessidades e realidades da sociedade para que seja bem executada. Entende-se 

que o trabalho com a política linguística nem sempre é uma atividade fácil, pois há 

inúmeras questões em jogo, sejam questões de interesse ou de necessidade.  

Contudo, como bem evidencia Oliveira (2013), “dificilmente as políticas 

linguísticas adquirem a visibilidade que questões tão centrais como a da língua que 
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usamos colocam” (OLIVEIRA, 2013, p. 1). Condição que fortalece a participação do 

linguista e do leigo nas decisões linguísticas da comunidade como um todo, tendo 

em vista que apesar de “as políticas linguísticas não [lidarem] com fatos; elas têm a 

ver com valores, valores de juízo. E esses sempre podem ser contestados. [...] Ao 

mesmo tempo em que agrada uns, ela também vai contra os interesses de outros” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 38). Se esta condição for aceitável ou não, isso se 

evidencia em virtude da heterogeneidade de sujeitos sociais que vivem em 

sociedade, da diversidade linguística e das diferentes percepções sobre o mundo. 

Considerando-se toda a discussão estabelecida até o presente momento, no 

que se refere à política linguística e ao planejamento linguístico, acrescem-se quatro 

pressupostos desenvolvidos por Oliveira (2005), que determinam o trabalho de 

intervenção linguística, a se considerar, segundo o autor, uma prática conjunta com 

“as comunidades lingüísticas que formam o país” (OLIVEIRA, 2005, p. 87). Sendo  

 

1) A unidade de trabalho é a comunidade lingüística; 2) O Brasil é 
formado por muitas comunidades lingüísticas; 3) Cada comunidade 
lingüística tem sua própria forma de organização e seus métodos e 
tradições políticas; 4) É possível atuar no sentido de que as línguas 
destas comunidades estejam aqui no futuro (OLIVEIRA, 2005, p. 87-
88). 

 

As predisposições acima demonstram que o planejamento linguístico deve se 

desenvolver em favor das necessidades de resolução de um problema, como 

postula a Linguística Aplicada Crítica. Determinando que fatores como a sociedade e 

suas particularidades sejam consideradas. Assim, um planejamento engajado no 

âmbito social deverá impreterivelmente considerar as necessidades e as 

consequências de sua aplicação no seio da sociedade. Condição que determina  

 

[...] a necessidade, em suma, de uma reforma linguística do país que 
permita uma reação coletiva positiva frente às novas demandas da 
globalização e da inclusão cultural e linguística. Essa reforma 
linguística passa pela organização das demandas dos falantes, 
através de suas representações, e do seu contato com o legislativo, 
onde estas demandas se transformam em indicação de ação, pela 
capacitação de órgãos de Estado diretamente envolvidos com a 
planificação linguística, como ministério de cultura, de educação, de 
ciência e tecnologia, secretarias estaduais e municipais, as escolas e 
as mídias (OLIVEIRA, 2013, p. 13) 
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 A discussão apresentada por Oliveira (2013), como também as 

determinações levantadas por Rajagopalan (2013), demonstram que a participação 

da sociedade é fundamental para que a política linguística atenda e considere os 

mais remotos âmbitos de interesse e necessidade das comunidades, demonstrando 

as várias instâncias que deveriam participar e serem consultadas a respeito da 

necessidade de determinada política linguística em estudo e processo de aplicação. 

  Isso também foi reiterado por von Borstel (2013), ao colocar que as políticas 

linguísticas se efetivam por meio da planificação educacional quando “há um grande 

número de grupos de interesse, embora muitas vezes não se tenha consciência dos 

interesses linguísticos e da planificação linguística desses mesmos grupos ou dessa 

comunidade de imigrantes e de fronteira geográfica” (VON BORSTEL, 2013, p. 5), 

ou ainda, segundo a pesquisadora “se houver uma política linguística educacional 

municipal com a ajuda da comunidade e de setores econômicos locais [...] talvez 

seja possível" (VON BORSTEL, 2013, p. 5).  

No que diz respeito à relação da Sociolinguística com as Políticas 

Linguísticas, Savedra e Lagares (2012), declaram que “o uso dos termos política e 

planificação linguística é recente, utilizados na literatura da área de sociolinguística 

no final da década de 50 e início da década de 60, para dar conta de estudos 

desenvolvidos em situações linguísticas de contato” (SAVEDRA e LAGARES, 2012, 

p. 11).  

Fanjul e Castela (2011), ao apresentarem o texto “Políticas lingüísticas: 

história, estado y región” de Consuelo Alfaro Lagorio, enfatizam a visão da referida 

autora a respeito da “questão da integração e do ensino de línguas no âmbito de 

políticas internas e externas” mostrando “como as políticas linguísticas integram um 

conjunto maior de decisões relativas ao Estado, à questão econômica e à integração 

regional” (FANJUL e CASTELA, 2011, p. 8). Condição compartilhada com as 

discussões anteriores, em que a política linguística e educacional deve ter 

participação da comunidade e considerar as necessidades da mesma, bem como a 

contribuição para o desenvolvimento da integração dos povos, falantes da língua 

oficial, de minorias e de fronteiras. 

 Neste contexto de Línguas de Fronteira, também se encontra visível a 

condição da política linguística e compartilha-se do que defende Sturza (2006) 

quando considera que 
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[...] o Espaço de Enunciação Fronteiriço projeta um modo de 

distribuição das línguas da fronteira, que pode ser visto a partir tanto 

da perspectiva do falante como da do pesquisador. Em ambos os 

casos, o que sobressai é que as línguas são reguladas por um jogo 

de poder e de domínio determinado pelo fator político (STURZA, 

2006, p. 22). 

 

Pelo exposto, há a presença do fator político sobressaindo-se à questão 

linguística proposta pela pesquisadora, que comprova também a condição primeira 

de ciência política no que se refere às políticas linguísticas, como já evidenciado por 

meio das discussões de Calvet (2007), Rajagopalan (2013) e Oliveira (2005). Diante 

disso, “as línguas da fronteira, ao enunciarem, significam uma política que as 

organiza e as distribui” (STURZA, 2006, p. 19). Essa distribuição é, muitas vezes, 

determinada por questões de interesse e/ou visões homogeneizadas que visam ao 

monolinguíssimo ou que consideram apenas as línguas a partir de conceitos de 

status.  

Isso pode ser evidenciado nos estudos de Pereira e Costa (2011), quando 

discutem sobre política linguística em cenários bi(multi)língues sociolinguisticamente 

complexos, que tratam sobre as relações entre bilinguismo e ensino em regiões de 

fronteira geográfica, de imigração e de indígenas. Segundo os autores, 

 

[...] a política linguística está implícita nas práticas pedagógicas que 
buscam equilíbrio entre as línguas dos usuários, embora as 
instâncias de ensino reflitam, documentalmente, a opção por uma 
língua em detrimento de outra(s). Tal opção é perceptível pela 
visibilidade e quase exclusivamente dada a uma língua e 
apagamentos de outras (PEREIRA e COSTA, 2011, p. 49). 
 

Nesse cenário de regiões que fazem uso do bilinguismo situacional ou 

relativo, há fortes indícios de conflitos, gerando atitudes positivas e negativas nas 

interlocuções entre falantes e educadores quando são utilizadas as variedades 

linguísticas com traços bilíngues, que segundo os autores “pode levar os sujeitos a 

uma atitude de inquietação, de insegurança, cuja consequência pode ser de amar e 

de odiar uma das línguas de seu repertório em uma atitude abertamente antagônica” 

(PEREIRA e COSTA, 2011, p. 49).     

Desta forma, acredita-se que o papel do pesquisador e de estudiosos sobre 

políticas linguísticas é investigar, opinar e agir diretamente no que diz respeito às 

Línguas de Fronteira, assim como para uma política de ensino.       
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3.4 LÍNGUA(S) FRONTEIRIÇAS  

 

 

Ao argumentar-se em favor de uma Política Linguística para o ensino de 

Línguas de Fronteira fica evidente uma perspectiva contemporânea da Linguística 

Aplicada, área que se preocupa com a realidade vivenciada pelos sujeitos em 

interação linguístico-social.  

A partir da visão crítica da LA, pode-se dizer que a situação das fronteiras, 

assim como a situação vivenciada nas fronteiras tem se mostrado diferente de 

tempos atrás. Isso se evidência porque as distâncias estão diminuindo, contribuições 

ou consequências da globalização e do rápido desenvolvimento das tecnologias.  

A situação evidenciada atualmente pelas fronteiras e seus habitantes tem 

demonstrado que estas vão além de limites cartográficos e de poder. Consistem 

contemporaneamente também em espaços de interação linguística, cultural, social, 

étnica e política. A fronteira considerada como espaço de enunciação enfraquece a 

visão de Estado soberano e controlador, uma vez que as fronteiras sociais se 

fortalecem em detrimento de “uma nova ordem mundial, regulada pelas relações 

econômicas e pelas necessidades de mercado” (STURZA, 2006, p. 29), que sob 

uma abordagem pós-moderna possibilita um “espaço supranacional, determinado 

por todos os tipos de relações além de suas margens territoriais” (STURZA, 2006, p. 

31). 

Diante disso, pode-se dizer que o interesse pela pesquisa de Línguas de 

Fronteira se faz evidente e instigante, uma vez que se desprende dos limites da 

Geografia e da História para adentrar no campo da Linguagem, pois permite uma 

discussão de cunho político linguístico que, ao envolver nações diferentes, cuja 

Língua Materna é diferente, permite que se estabeleça um diálogo em favor das 

Línguas de Fronteira e de Políticas Linguísticas regionais ou locais. 

Com o intuito de averiguar as pesquisas desenvolvidas na área de Línguas de 

Fronteira, realizou-se uma investigação no banco de teses da CAPES e constatou-

se que são poucos estudos publicados nesta área, como pode ser observado no 

quadro abaixo:  
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Quadro 4 – Palavras-chave: Línguas de Fronteira 
 

Autor Título Palavras-chave Referencial32 Pesquisa 
SILVA, M. I. 
A. da. (2012) 

O ethos em ‘la 
línea’ de fronteira 
Brasil/Venezuela: 
ambiente 
ecolinguístico e 
redes sociais 

Ambiente 
ecolinguístico; 
Contato de 
línguas; 
Ecolinguística; 

“reconhecer o ethos 

manifesto nas 
representações discursivas 
do ambiente ecolinguístico 
na fronteira 
Brasil/Venezuela”. 
 

Mestrado 
da UFRJ 

SILVA, F. J. 
da. (2012) 

Língua, escola e 
fronteira: entre 
aprender a e 
aprender sobre a 
língua nacional 

Língua, Escola, 
Fronteira, 
Análise de 
Discurso 

“compreender os sentidos 
que se constituem na 
Escola Municipal Marechal 
Rondon (EMMR) enquanto 
instituição responsável pelo 
ensino de Língua 
Portuguesa para brasileiros 
e bolivianos na fronteira 
Cáceres (Brasil) e San 
Matias (Bolívia)”. 

Mestrado 
da UMS 

CARVALHO, 
S. da C. 
(2012) 

As relações de 
status entre as 
línguas na 
implementação 
em processo de 
uma proposta 
acadêmica 
bilingue em um 
cenário 
institucional 
multilingue latino-
americano 

Educação 
superior; 
educação 
bilíngue; 
biletramentos. 

“analisar as relações de 
status entre o português e o 
espanhol no cenário 
acadêmico, tendo por base 
o ponto de vista dos 
participantes” (UNILA). 

Mestrado 
da UFRS 

MORAES, L. 
M. de. 
(2012) 

Bilinguismo e 
jogo de 
identidades na 
região de 
fronteira: a escola 
Eutrópia Gomes 
Pedroso de 
Corumbá 

Fronteira - 
Bilinguismo –
jogo de 
identidades 

“investigar as questões de 
bilinguismo no jogo de 
identidades em alunos 
brasileiros que moram na 
Bolívia, mas estudam no 
Brasil e diariamente fazem 
esse fluxo”. 

Mestrado 
UFMS 

SANTOS, G. 
F. dos. 
(2012) 

Análise 
interlinguística da 
entoação e da 
duração em 
variedades de 
contato e de não 
contato do 
espanhol do 
Uruguai e do 
português do sul 
do Brasil 

Espanhol - 
português; 
estudos 
prosódicos; 

“analisar as características 
entonacionais de duas 
variedades do Espanhol do 
Uruguai (a de Montevidéu, 
capital do Uruguai e a de 
Rivera, uma cidade 
uruguaia que faz fronteira 
com o Brasil) e de duas 
variedades do Português do 
Sul do Brasil (a de Porto 
Alegre, capital do Rio 
Grande do Sul e a de 
Santana do Livramento, 

Doutorado 
da UFRJ 

                                                         
32

 Recortes retirados do resumo presente no banco de teses da CAPES. 



143 

 

 

uma cidade gaúcha que faz 
fronteira com o Uruguai)”. 

DINIZ, M. A. 
de S. (2012)  

Contato 
transfronteiriço: 
interferência da 
L2 na escrita em 
L1 de alunos de 
escolas de 
Brasileia (Brasil) 
e Cobija (Bolívia) 

Contato 
linguístico, 
fronteira, 
interferências. 

“Pensando na região de 
fronteira e na necessidade 
da compreensão dos 
efeitos causados pelo 
contato de línguas, 
propomos investigar 
questões relacionadas ao 
contato linguístico no que 
se refere à escrita”. 
 

Mestrado 
da UFAC 

PEREIRA, 
A. B. (2012) 

Linguagem e 
construção 
identitária de 
alunos brasileiros 
em mobilidade 
geográfica e 
linguística no 
contexto da 
fronteira 
Brasil/Venezuela 

fronteira; 
identidade; 
língua 
espanhola; 
língua(gem) 

“compreender como as 
diversas representações 
das línguas, espanhol e 
português, interagem na 
construção identitária de 
brasileiros alunos de uma 
escola estadual no 
município de Pacaraima-
RR, em contexto de 
mobilidade geográfica e 
linguística na fronteira 
Brasil/Venezuela”. 

Mestrado 
UFRJ 

FLORES, O. 
V. (2012) 

O programa 
escola 
intercultural 
bilíngue de 
fronteira: um 
olhar para novas 
políticas 
linguísticas 

Linguagem, 
cultura e 
identidade; 
bi/multi/pluriling
uismo, Ed 

“mostrar o processo trilhado 
pelo Projeto Escola 
Intercultural Bilíngue de 
Fronteira (PEIBF) e suas 
práticas pedagógicas, 
apontando a necessidade 
de novas políticas 
linguísticas em virtude do 
plurilinguismo e 
pluriculturalismo existentes 
na região de fronteira, 
tendo em vista sua 
influência na construção 
identitária dos seus 
habitantes”. 

Mestrado 
da 
UNIOESTE 

SANTOS, A. 
M. dos. 
(2012) 

A língua como 
instrumento de 
inclusão escolar: 
um estudo com 
alunos bolivianos 
em uma escola 
de fronteira Brasil 
Bolívia 

Linguagem, 
inclusão, escola 
de fronteira, 
alunos 
bolivianos. 

“investigar quais as 

oportunidades e/ou tensões 
que emergem no cotidiano 
da escola, no que se refere 
à inclusão de alunos 
bolivianos à luz da 
diferença linguística que 
eles apresentam, tendo 
como finalidade auxiliar a 
implantação de um possível 
reordenamento e/ou 
adequação da educação 
escolar e social que é 
oferecida nesta região 
fronteiriça”. 

Mestrado 
da UNIR 

RIVAS, V. E. Yo no soy Fronteira, “Recorte linguístico Mestrado 
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(2011) boliviano soy 
carioco entre 
línguas e 
preconceitos na 
fronteira Brasil-
Bolívia 

Contato, 
Línguas – 
Estudantes 

sociocultural por meio das 
línguas em contato, 
português e espanhol 
(castelhano), em uma das 
fronteiras do Brasil com a 
Bolívia”. 

da UFMS 

PRATES, L. 
P. M. S. 
(2011)  

Multiculturalismo 
e o ensino da 
Língua 
Espanhola na 
fronteira Brasil-
Bolívia 

Língua 
Espanhola, 
Ensino-
Aprendizagem, 
Multiculturalism
o, Fr 

“investigar a percepção e 
atenção ao ambiente 
multicultural pelos 
professores de língua 
espanhola que atuam na 
rede pública estadual do 
município de Guajará-Mirim 
Brasil, RO.” 

Mestrado 
da UNIR 

OLIVEIRA, 
R. A. de. 
(2011) 

Programa 
escolas bilingues 
de fronteira: das 
generalizações 
do documento às 
especificidades 
da fronteira entre 
Foz do Iguaçu e 
Puerto Iguazu 

Fronteira. 
Bilinguismo. 
Bilingualidade. 
PEBF 

“estudar o Programa 
Escolas Bilíngues de 
Fronteira– PEBF, cujo 
propósito é promover o 
intercâmbio de professores 
do Brasil e da Argentina, 
para ensinar português 
para crianças argentinas e 
espanhol para crianças 
brasileiras nas 
comunidades fronteiriças”. 

Mestrado  
da 
UFSCAR 

Fonte: Dados adaptados do banco de teses e dissertações da CAPES. 
 
 

Conforme os dados apresentados no Quadro 3, é possível observar que os 

estudos datam de 2011 e 2012 respectivamente, ou seja, não foram encontrados no 

banco de dados da CAPES pesquisas sobre as Línguas de Fronteira publicadas nos 

anos de 2013 e 2014. A partir destes dados, verifica-se que nenhuma das 

investigações desenvolve-se na fronteira de Guaíra, Paraná, com o Paraguai, o que 

enfatiza a relevância da presente pesquisa. 

 A primeira pesquisa, Silva (2012), aborda o contato linguístico na fronteira 

Brasil/Venezuela; a segunda, elaborada por Fernando J. da Silva (2012), traz a 

situação de ensino em uma escola de fronteira; a terceira, de Carvalho (2012), 

discute as relações de status entre a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola no 

contexto bilíngue da UNILA; a quarta, de Moraes (2012), também apresenta a 

situação de bilinguismo, mas esta no contexto de fronteira Brasil e Bolívia; a quinta, 

de Santos (2011), busca apresentar as variações entre duas variedades do 

Português, a de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a de Santana do Livramento, 

Uruguai e duas variedades do Espanhol, a de Montevidéu e a de Riviera, ambas 

cidades do Uruguai; a sexta, de Diniz (2012), trata do contato transfronteiriço e a 
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interferência da segunda língua na escrita da primeira língua, nas escolas de 

Brasileia (Brasil) e Cobija (Bolívia); a sétima, de Pereira (2012), discorre sobre a 

linguagem e a identidade no contexto de fronteira Brasil/Bolívia;  a oitava, de Flores 

(2012), procura mostrar o programa escola intercultural bilíngue de fronteira na 

Argentina; a nona, de Aurelucia M. dos Santos (2012), envolve a discussão sobre a 

inclusão de alunos bolivianos em uma escola de fronteira Brasil/Bolívia; a décima, de 

Rivas (2011), discorre sobre as línguas e preconceitos na fronteira Brasil/Bolívia; a 

décima primeira, de Prates (2011), envolve a questão do multiculturalismo e o 

ensino da Língua Espanhola na fronteira Brasil/Venezuela e a última, décima 

segunda, de Oliveira (2011), aborda também o programa de escolas bilíngues de 

fronteira, mas no contexto de Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. 

O Quadro 5, traz um recorte das pesquisas desenvolvidas no âmbito das 

Políticas Linguísticas e Educacionais, focadas na Lei 11.161/2005 e no ensino da 

Língua Espanhola: 

 

Quadro 5 - Palavras-chave: Ensino de Língua Espanhola33 
 

Autor Título Palavras-chave Referencial34 Pesquisa 

FEITEN, P. 
V. L. S. 
(2012) 

Políticas e ensino 
da língua 
espanhola: para 
além do 
¡Hola!¿Qué tal? 

Políticas; 
ensino; língua 
espanhola 

“Partindo do pressuposto de 
que o ensino da língua 
espanhola precisa ir além da 
gramática e da conversação, 
a pesquisa busca responder 
às seguintes questões: quais 
as representações de cultura 
hispânica e de que modo os 
professores contemplam esta 
cultura em suas aulas? Que 
políticas têm orientado o 
ensino de língua espanhola 
no Brasil? Quais suas 
implicações para a escola e 
sala de aula?” 

Mestrado 
da 
UNISINOS 

LUQUE, J. 
C. M. 
(2012) 

O currículo do 
ensino da língua 
espanhola na 
zona de fronteira: 
inquietações e 
necessidades? 
Um estudo em 
escolas estaduais 

Currículo. 
Língua 
Espanhola. 
Linguagem. 
Multiculturalism
o. 

“contribuir com subsídios 
para a elaboração de uma 
proposta curricular para a 
Língua Espanhola no ensino 
médio no Estado de 
Rondônia, contemplando as 
necessidades e 
peculiaridades sócio-

Mestrado 
da UNIR 

                                                         
33

 Para essas palavras-chave foram encontrados 81 resultados, porém serão destacados apenas os 
que se relacionam com a presente pesquisa. 
34

 Recortes retirados do resumo presente no banco de teses da CAPES. 
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de Rondônia econômico-culturais e das 
fronteiras de língua 
espanhola do Estado”. 

TERAN, A. 
T. L. 
(2012) 

A presença da 
disciplina de 
língua estrangeira 
moderna 
espanhol no 
currículo escolar 
no Brasil: um 
estudo em 
escolas públicas 
da 15a GERED-
SC 

Políticas 
Lingüísticas. 
Currículo. 
Língua Estr, 
Espanhol 

“compreender os sentidos 
dos discursos de professores 
de LE Espanhol e gerentes 
da 15ª Gerência Regional de 
Educação – Gered quanto às 
implicações da disciplina 
permanecer ou não no 
currículo do Ensino Médio. 

Mestrado 
da FURB 

VALDEZ, 
D. A. dos 
S. (2012) 

Linguagem e 
essência: as 
imagens 
construídas por 
alunos de 
espanhol 

Imagens, 
Identidade, 
Diferença, 
Língua 
Espanhola 

“A partir de uma pesquisa 
qualitativa com estudantes 
de espanhol do ensino médio 
de duas escolas, este 
trabalho procura analisar os 
enunciados destes alunos 
para traçar as imagens que 
eles formam acerca da língua 
e do outro, neste caso, 
especificamente o boliviano”. 

Mestrado 
da UNIR 

ESTECHE, 
D. T. 
(2011) 

A implementação 
da língua 
espanhola no 
ensino médio 
público do 
município de 
Ponta Grossa - 
PR: conquistas e 
desafios 

Política de 
implantação da 
língua 
espanhola 

“investigar o processo de 
implantação da referida 
disciplina em algumas 
escolas do município de 
Ponta Grossa - PR. Para 
tanto, fez-se necessário um 
resgate histórico do ensino 
de línguas estrangeiras (LEs) 
no Brasil, assim como uma 
reflexão sobre o papel da 
língua estrangeira como 
disciplina curricular”. 

Mestrado 
da UEPG 

SACHS, G. 
(2011) 

A obrigatoriedade 
da oferta de 
espanhol no 
ensino médio sob 
a ótica da 
abordagem do 
ciclo de políticas 

Obrigatoriedade 
de ensino de 
LE. Ciclo de 
políticas. Língua 

O “trabalho analisa a 
obrigatoriedade da oferta da 
língua espanhola no Brasil 
visto a partir da abordagem 
do ciclo de políticas (Ball, 
1994; Mainardes, 2006; 
2009)”. 

Mestrado 
da UEL 

SANTOS, 
J. J. dos. 
(2011) 

Dimensões da 
qualidade 
educativa nos 
centros de 
estudos de 
línguas do estado 
de São Paulo 
(CEL-SP): 
subsídios à 
implementação 
do ensino de 
espanhola nas 

CEL-SP; ensino 
e aprendizagem 
de espanhol. 

“verificar quais as 
contribuições que a 
experiência pedagógico-
organizacional dos Centros 
de Estudos de Línguas do 
estado de São Paulo e, em 
específico, de alguns de seus 
docentes pode oferecer para 
uma implementação de boa 
qualidade e eficaz (BROOK; 
SOARES, 2008; HOPKINS, 
1987; HOPKINS, 1997; 

Mestrado 
da USP 
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escolas públicas 
paulistas 

MURILLO, 2007) da língua 
espanhola nos currículos das 
escolas públicas do Ensino 
Médio paulista”. 

Fonte: Dados adaptados do banco de teses e dissertações da CAPES. 

 

 Como pode ser constatado, as pesquisas desenvolvidas sobre a temática das 

políticas linguísticas também datam de 2012 e 2011 e correspondem aos estudos 

sobre a implementação da Língua Espanhola nos currículos educacionais. A 

primeira delas, de Feiten (2012), traz a questão das políticas de ensino da língua 

espanhola, propondo que o ensino da mesma deve ir além da gramática e da 

conversação. A segunda, de Luque (2012), procura contribuir para a elaboração de 

um currículo para a Língua Espanhola no Ensino Médio de Rondônia. A terceira, de 

Teran (2012), investiga os discursos dos professores sobre a presença da disciplina 

de língua espanhola no currículo escolar. A quarta, de Valdez (2012), trabalha com a 

identidade e a diferença em relação à língua do outro, sendo este outro o boliviano. 

A quinta, de Esteche (2011), discorre a respeito da implementação da língua 

espanhola no ensino médio público do município de Ponta Grossa, Paraná. A sexta, 

de Sachs (2011), aborda a obrigatoriedade da oferta da língua espanhola no ensino 

médio sob a ótica das políticas linguísticas, e a sétima, de Santos (2011), envolve a 

prática dos centros de ensino de línguas do estado de São Paulo e suas 

contribuições para a implementação da língua espanhola nas escolas públicas 

paulistas.  

 Diante dos estudos constatados e pelo que se propôs desenvolver nesta tese, 

na sequência, discorre-se a respeito da terminologia elaborada pela pesquisadora e 

sua orientadora que consiste na expressão fronteira geográfica enunciativa, seguido 

de discussões referentes à(s) Língua(s) de Fronteira e às políticas linguísticas para o 

ensino de línguas. 

 

 

3.4.1 Fronteira geográfica enunciativa 

 

 

Quando se considera somente a cartografia como o âmbito que marca os 

limites físicos entre os territórios, a fronteira é vista apenas como o lugar que marca 

o início ou fim de um território e mesmo que o faça de maneira simbólica, estes 
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espaços são representativos, pois permitem que cada sujeito se comunique e se 

afirme em relação ao outro, definindo-se como, por exemplo, brasileiro, paraguaio, 

argentino, paulista, paranaense, guairense, e ainda determinam condições de 

circulação e controle por parte do Estado, tendo em vista que a fronteira “é sempre 

espaço de transgressão e contenção – transgressão pelos movimentos migratórios 

de ocupação social e política; contenção pelos mecanismos de limitações, de vigília 

e de controle” (STURZA, 2006, p. 19 – grifos nossos), 

Além desses limites cartográficos que demarcam fisicamente o espaço, 

determinando condições de poder, “a vida da fronteira, o habitar a fronteira 

[significa], para quem nela vive, muito mais, porque ela já se define em si mesma 

como um espaço de contato, um espaço em que se tocam culturas, etnias, línguas, 

nações” (STURZA, 2006, p.26 – grifos da autora).  

Assim, se de um lado tem-se a fronteira como espaço físico, de outro, tem-se 

a fronteira como espaço linguístico, condição que permite determinar essa dualidade 

como sendo uma fronteira geográfica (espaço físico, cartográfico) enunciativa 

(linguístico). Isso é possível porque o significado atribuído à “linha da fronteira 

depende dos ‘olhos do observador’” (CAMPIGOTO, 2000, p. 11), e no caso da 

fronteira geográfica enunciativa a Língua Estrangeira, a língua do outro, passa a ser 

vista como uma Língua de Fronteira.  

De acordo com Bakhtin (1993), as esferas podem evidenciar-se social e 

discursivamente (sócio o que se remete à sociedade, no qual tais esferas se 

organizam e se constituem onde os sujeitos interagem discursivamente, pois são 

constituídas por discursos diversos de diferentes sujeitos) ou pela comunicação 

verbal e semiótica, como campos da atividade e da comunicação deste grupo de 

falantes do Paraguai e do Brasil, quando vivenciam na esfera social: na escola, na 

religião, no comércio, na esfera da vida cotidiana (familiar, de vizinhança, íntima, 

festiva e religiosa) de criação cultural, como pode se evidenciar na hibridização de 

traços da língua portuguesa e da espanhola nesta região de fronteira geográfica 

enunciativa, este termo foi denominado pela pesquisadora e pela orientadora desta 

pesquisa, por estar muito presente o falar Portunhol na cidade de Guairá, Paraná e 

na região de Salto del Guairá, Paraguai. 

Pereira (2011), ao dialogar sobre o propósito das fronteiras, investigação 

desenvolvida no grupo de pesquisa LIET/CNPq, Linguística Aplicada – Entre Política 
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Linguística à Educação Bilíngue, esclarece que as fronteiras, no que se vem 

argumentando 

 

[...] podem ser entendidas como divisa seca que permite, em tese, 
maior ir e vir dos moradores que, na maioria das vezes, se 
autodenominam fronteiriços como podem ser fronteiras culturais e 
étnicas. [...] Fronteiras aqui são entendidas por aquelas áreas onde 
determinados grupos étnicos se reúnem/vivem, preservando suas 
culturas e, em muitos casos, suas línguas de “berço” para usar a 
categoria do RCNEI (Referencial Curricular Nacional para Escolas 
Indígenas/MEC, 2005) (PEREIRA, 2011, p. 1). 

 

 Observa-se que tanto para Pereira (2011) e Sturza (2006), assim como para a 

pesquisadora e a orientadora desta tese, as fronteiras são consideradas como 

espaços de enunciação e de contato cultural, étnico, linguístico, entre outros, o que 

extrapola os conceitos e limitações físicas e geográficas que visam a apenas 

demarcar territórios.  

Neste sentido, na discussão que se estabelece nesta tese, embora se 

considere o fator geográfico e físico, a postura se define, principalmente, pelo viés 

de fronteira geográfica enunciativa, preenchida, acima de tudo, de conteúdo social. 

Como nas fronteiras vivem etnias diferentes que, consequentemente, acabam 

entrando em contato linguístico, pode-se dizer que a “fronteira se dá na e pela 

linguagem” “os preconceitos, ao invés de serem eliminados, serão colocados em 

evidência” (CAMPIGOTO, 2000, p. 17). Isso porque a “fluidez das relações sociais 

fez surgir uma fronteira significada bem mais como espaço de interações e muito 

menos como um território delimitado” (STURZA, 2006, p. 29). 

 Sendo assim, a partir dos estudos e das colocações dos teóricos citados 

criou-se a terminologia fronteira geográfica enunciativa que consiste na interação 

comunicativa e territorial existente em contextos fronteiriços vivenciados por regiões 

linguístico e culturalmente diferenciadas, como é o caso do campo de pesquisa 

desta tese, o município de Guaíra, Paraná e o Paraguai.  

 A situação enunciativa se desenvolve por meio da comunicação enquanto um 

representativo de vozes que entram em contato e conflito pela expressão de línguas 

e de culturas existentes em ambos os lados da fronteira física. Portanto, tem-se um 

contexto de fronteira geográfica enunciativa, uma vez que a língua é o fator concreto 

de comunicação discursiva entre os falantes de uma dada situação de interação de 

língua(s).  
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Sob esta perspectiva, o discurso dos interlocutores materializa-se em 

enunciados, sejam eles enunciados verbais orais, verbais escritos ou materializados 

semióticamente, como, por exemplo, as formas arquitetônicas, o desenho, a música, 

a dança, a alimentação, entre outras formas de linguagem.   

Para Bakhtin (2003), a linguagem como discurso ocorre através de 

enunciados individuais que se materializam em situações de interação comunicativa. 

Ao movimentarem-se em direção a uma regularidade, permite-se que surja em 

contextos de fronteiras o plurilnguismo que se evidencia e materializa-se pelo 

discurso social, cultural e linguísticos entre as línguas em uso neste contexto de 

fronteira. Isso acontece por meio do uso da linguagem, em interações concretas e 

semelhantes que se dão nas diferentes esferas de atividades humanas.  

 Neste sentido, a fronteira, sob a perspectiva geográfica e enunciativa, não é 

nem física e nem linguística, é uma junção de ambas, pois uma não coexiste sem a 

outra. Na fronteira geográfica enunciativa configuram-se histórias de vida, limites 

cartográficos, culturas, etnias, linguagens e políticas que em contato e em conflito 

reelaboram-se em condições híbridas de interação e enunciação. 

 Na fronteira geográfica enunciativa os sujeitos ao se reconstruírem 

transformam-se em novos sujeitos e no caso de nações diferentes a Língua 

Estrangeira passa a ser vista como uma Língua de Fronteira, como se verá a seguir. 

 

 

3.4.2 Língua(s) de Fronteira 

 

 

Em um artigo apresentado em 2010, Sturza aponta algumas considerações 

sobre as fronteiras,  

 

As fronteiras são espaços de trânsito: relações de convergência e 
divergência. As fronteiras são simbolicamente definidas pelo traçado 
geopolítico, mas são vividas socialmente. Há um espaço de 
enunciação fronteiriço. As relações entre as línguas se significam 
neste espaço de enunciação fronteiriço de modo diferenciado em 
relação a outros espaços de enunciação. As relações entre as 
línguas se significam no conflito, ou seja, no político. O espaço de 
enunciação fronteiriço revela que o espaço de circulação das línguas 
está condicionado à história das comunidades, sobretudo, a da 
economia local. O status de uma língua em relação à outra decorre 
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da sua construção no imaginário dos sujeitos falantes e não se dá de 
modo simétrico (STURZA, 2010, p. 345-346). 

 

As fronteiras, por apresentarem situações e comunidades diferentes podem 

apresentar divergências conceituais, culturais, linguísticas, políticas, econômicas, 

entre outras, porque são constituídas de sujeitos e campos sociais diferentes que 

podem e são influenciados pela história dessas comunidades. 

Sob essas premissas, a fronteira consiste em um espaço de enunciação em 

que duas ou mais línguas entram em contato. Assim, o “espaço de enunciação é um 

espaço configurado por uma relação de línguas e de falantes” (STURZA, 2008, p. 

2538), o que o caracteriza como um espaço ou contexto de enunciação fronteiriço 

(STURZA, 2008).  

Sturza (2006), quando trata da situação de fronteira entre o Uruguai e o 

Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, denomina de duplo espaço o contexto 

nacional e internacional existente na América Latina, salientando que as línguas 

atravessam as margens geográficas ao se deslocarem pelas fronteiras territoriais.   

A autora ainda destaca que na fronteira, “os sentidos das línguas não são 

necessariamente os sentidos da língua nacional” (STURZA, 2008, p. 2538), pois 

 

[...] um falante de uma língua nacional frente ao falante de uma outra 
língua nacional é afetado pelo imaginário da fronteira como limite 
entre dois mundos, onde começam, mas também terminam os 
domínios de uma outra prática lingüística, nem sempre da outra 
língua nacional. Há, portanto, outras relações entre línguas, outros 
sentidos políticos que as significam, nesse caso, já como línguas de 
fronteira (STURZA, 2008, p. 2539).  

 

Ao transgredirem os limites geográficos e se constituírem como línguas de 

integração, a língua deixa de ser nacional por se tratar de uma língua enunciativa de 

fronteira, suas necessidades e interações não são mais determinadas por contextos 

nacionais ou internacionais, mas sim por espaços de enunciação fronteiriços, pois as 

línguas de fronteira “se distribuem segundo uma organização própria, enunciada nas 

línguas ou sobre as línguas, nesse espaço de enunciação” (STURZA, 2006, p. 66). 

Isto é, 

 

A especificidade do cruzamento de línguas na zona de fronteira, que 
se dá por um contínuo, é o próprio estado de ser da fronteira, tanto 
por suas interfaces como por seus conflitos. As estratégias de 
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contenção dos espaços de circulação das línguas estão 
constantemente redizendo esse sentido de encontro de dois Estados, 
e o cruzamento das línguas significa nos dizeres na língua e sobre a 
língua (STURZA, 2006, p. 21). 

 

Ao tratar das línguas de fronteira, sob a ótica defendida pela pesquisadora 

citada, entende-se que ao perder o sentido de língua nacional, situação evidenciada 

pelo contato linguístico-cultural e pelo transpor fronteiriço, a língua passa a ser vista 

e praticada como uma língua de fronteira, mediada pelas condições enunciativas de 

integração e interação no contexto em que se efetiva. O que possibilita a 

hibridização de traços linguísticos do português e do espanhol em um mesmo 

enunciado, evidenciado o falar Portunhol pelos falantes hispanos e brasileiros. 

Como o Brasil faz fronteira com países de fala hispânica, considera-se o 

processo histórico de colonização espanhola e portuguesa, pelo qual passou a 

América. Entende-se que o contato entre as Línguas Portuguesa e Espanhola, 

nestes espaços fronteiriços, são evidentes e constantes. Com o advento do 

Mercosul, tanto a Língua Portuguesa quanto a Língua Espanhola foram 

consideradas como Línguas Oficiais deste contexto e caminham junto com outras 

Línguas Oficiais ou não, como as Indígenas e as de Imigrantes. 

No caso do Paraguai, por exemplo, tanto a Língua Espanhola como a Língua 

Guarani são Línguas Oficiais, o que torna os sujeitos desta nação bilíngues. Os 

falares diglóssicos são socialmente prestigiados pelos falantes nativos do país, pois 

há uma prática oficial e familiar de conservação das duas línguas no território 

paraguaio. O contato linguístico ou uso das duas línguas em um mesmo enunciado 

permite que se construam alternâncias de códigos entre estas duas línguas oficiais 

nas interações discursivas do dia a dia.  

A situação descrita no parágrafo anterior é percebida principalmente por 

estrangeiros que falam a Língua Espanhola e quando em contato com os falantes 

paraguaios, por exemplo, apresentam dificuldades em se comunicar, em virtude da 

hibridização de duas línguas (espanhol e guarani), como também se evidencia na 

interação comunicativa com a Língua Portuguesa e a Espanhola que, devido às 

situações constantes de contato, possibilitam o Portunhol como uma falar de 

solidariedade e de intercâmbio comercial em ambos os lados fronteiriços. 

Sturza (2008), destaca que, no caso da Língua Portuguesa e da Língua 

Espanhola, ambas “na situação de contato se tocam, por vezes, se misturam” 
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(STURZA 2008, p. 2537), como o caso do Portunhol – o falar misturado ou 

hibridizado do português e do espanhol.  

Ao discutir-se a condição de línguas híbridas, faz-se necessário apresentar a 

visão preconceituosa compartilhada por muitas pessoas que veem a mistura de 

línguas como algo ruim e confuso, tendo em vista que ainda compartilham de ideias 

de pureza e homogeneização linguística. São resquícios de uma postura positivista 

que procura extirpar da língua toda e qualquer variação e hibridismo, mantidos pelo 

ideal de língua pura e dentro dos ideais prescritos pela gramática normativa. Como 

lembra Calvet (2007), ao tratar da intervenção do ser humano tanto na língua quanto 

nas práticas linguísticas, “sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o uso 

correto ou intervir na forma da língua” (CALVET, 2007, p. 11). 

A esse respeito, ao discorrer sobre o Portunhol e a mestiçagem linguística, 

Rajagopalan argumenta que o 

 

Portunhol não é um “bicho” que você está imaginando. O mundo 
inteiro está presenciando fenômenos parecidos com o Spanglish, nos 
Estados Unidos, que mistura espanhol e inglês. Há o Franglês no 
Canadá, por exemplo. Hindinglish na Índia, misturando o Inglês com 
o hindi. Isso é natural, assim como é natural na própria raça humana 
a mestiçagem. Sempre existiu e sempre existirá. O Brasil é prova 
mais impressionante dessa experiência com a raça humana. É uma 
mistura, um caldeirão que a gente criou. Isto inevitavelmente vai 
acontecer com a língua também. Agora, se pessoas ainda resistem a 
essas línguas mistas, é porque nós temos ideias pré-concebidas 
herdadas do século XIX (RAJAGOPALAN, entrevista – SILVA, 
SANTOS e JUSTINA, 2011, p. 5). 

 

 Isto quer dizer que a hibridização de línguas é tão natural quanto a 

mestiçagem humana. Negar o hibridismo linguístico ao tentar manter e promover o 

monolinguismo em um contexto emergente e de integração vai contra a condição de 

vida contemporânea e as necessidades da sociedade recente. A não aceitação das 

línguas híbridas representa o mesmo que negar o multiculturalismo e o 

plurilinguismo.  

Diante disso, é preciso pensar em políticas linguísticas para o ensino de 

línguas em situações de fronteiras geográficas enunciativas, valorizando o contexto 

enunciativo de minorias étnico-linguísticas e fronteiriças, porque 

 

O espaço de enunciação é um espaço configurado por uma relação 
de línguas e de falantes. Os sentidos que se constituem em um 
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espaço de enunciação decorrem dessa relação umbilical. Os 
sentidos são constituídos no interior de um embate, que é 
determinado pelo lugar político que as línguas tomam ao se 
confrontarem, ao se mesclarem, ao serem contidas e interditadas, na 
configuração de um espaço próprio, significadas enquanto línguas, 
dadas à existência pela existência de seus falantes (STURZA, 2006, 
p. 68). 

 

 A existência de Línguas de Fronteira evidencia-se, principalmente, pela 

condição de fronteira e pelo contato linguístico praticado neste espaço enunciativo 

em conjunto com os seus falantes, pois o que legitima uma língua são os seus 

falantes, uso que os mesmos fazem dela para se comunicar e interagir em 

sociedade, o que lhe concerne caráter de língua viva.  

 De acordo com Campigoto (2006), em seus estudos sobre as narrativas orais 

de falantes fronteiriços do Brasil e Paraguai,  

 

[...] na linguagem há um conjunto de termos lingüísticos dos quais 
podemos destacar ‘cosmos’, que significa ‘lei de todos’ e, também, 
‘pasto comum’, mas não será necessário declinar todas as palavras 
derivadas destes vocábulos, pois nem mesmo aparecem nas 
narrativas de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. (...) Tais palavras 
não emergem porque as histórias contadas por ele (o falante 
fronteiriço) movimentam-se tais como lá e aqui são a mesma coisa 
(CAMPIGOTO, 2006, p. 155).   
 

Ou, ainda, para o autor, a linha de divisa (fronteira) entre os países “é um 

‘objeto’ dito e escrito de vários modos. Podemos expressá-la como um traçado 

imaginário na periferia geográfica das nações, estabelecimento jurídico que separa 

os povos ou, ainda, ponto de junção entre nacionalidades” (CAMPIGOTO, 2006, p. 

153). 

Assim, atualmente, se existem as línguas e os falares dialetais híbridos, tanto 

nas expressões orais como escritas, é porque existem sujeitos sociais que se 

enunciam pelo Portunhol através de práticas linguísticas fronteiriças. É justamente a 

condição de fronteira geográfica que permite que as línguas não apresentem, 

necessariamente, os sentidos de língua nacional (STURZA, 2006).  

Neste sentido, “há a necessidade de intervir nos assuntos relativos à 

linguagem, deixando de lado a famigerada objetividade e isenção ideológica 

apregoadas pela ciência e a postura que ela exige” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 42) e 

passar a considerar e a valorizar as línguas de imigrantes, indígenas e de fronteira.  

Pereira (2011), ao abordar a condição de fronteira, esclarece que 
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Em relação as fronteiras geopolíticas, de acordo com dados do IBGE 
(2000) há dez países, onze estados e cento e vinte municípios. Nas 
cinco mil e quinhentas escolas existentes no território fronteiriço, há 
quinhentos e oitenta e cinco mil alunos e vinte e oito mil professores. 
Estes números, certamente, justificam o olhar investigativo na 
relação língua/cultura e escola. (PEREIRA, 2011, p. 1) 

 

Chamando a atenção ao papel das escolas e a necessidade de posturas que 

considerem este espaço fronteiriço, assim como o sujeito que vive neste contexto 

multicultural e interlinguístico. Portanto, fazem-se necessárias políticas e 

planificações linguísticas condizentes com a realidade contemporânea, visto que ao 

“desenvolvermos quadros descritivos das políticas linguísticas deveríamos então 

levar em conta não apenas o ‘que’ se planeja, mas também e, sobretudo, o ‘por 

que’, o ‘como’ e o ‘quando’” (LAGARES, 2013, p. 182). 

 

 

3.4.3 Políticas de ensino de línguas 

 

 

No que se refere às políticas de ensino de línguas, Almeida Filho (2011), 

esclarece que “é preciso focalizar (inconformados), o cerne da formação que são os 

processos interconectados de adquirir/aprender e ensinar línguas nas condições 

reais brasileiras” (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 16).  

Mór (2013), esclarece que “a convergência é observada no domínio de 

padrões linguísticos, de visões monoculturais e valores sociais hegemônicos 

subjacentes aos planos construídos para tal” (MÓR, 2013, p. 225). A autora ainda 

destaca que estes conceitos se combinam e se complementam de maneira que 

forma uma imagem harmônica do ensino de línguas, contribuindo para que muitos 

alunos e professores, ao passarem por esse “processo natural” (MÓR, 2013), 

acreditem que “‘a língua é assim’ ou que ‘é assim que se aprende’” (MÓR, 2013, p. 

225).  

A pesquisadora citada enfatiza que esses programas denominados de 

naturais “reduzem a função dos professores e dos planejamentos linguísticos a 

meros reprodutores de visões elaboradas por outros especialistas, sem que as 

contingências e as diversidades encontradas no meio escolar sejam levadas em 

conta” (MÓR, 2013, p. 225). Essa condição demonstra que as diversidades são 
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desconsideradas em prol de uma padronização que inibe a ação crítica por parte da 

sociedade.  

Diante disso, é preciso um debate que vise a “um plano de políticas que 

considere uma visão de educação condizente com os desafios da sociedade atual” 

(MÓR, 2013, p. 233). Todavia, é necessário, quando se trata de estudos sobre o 

ensino e a formação continuada de professores, que se investiguem os falares 

utilizados na esfera regional ou local como práticas de ensino e de aprendizagem.  

Em investigações sobre o conhecimento local, quando se referem “às 

maneiras do saber pelas quais as pessoas negociam seus próprios termos que 

estão tipicamente fora das fronteiras de paradigmas aceitáveis ou dominantes” 

(NORTON, 2010, apud MACIEL, 2013, p. 242), vem a ser quase que impossível 

para o sujeito separar o conhecimento cognitivo de seu contexto, quando da 

construção de significados no ato de falar, com relação aos fatores sociais, 

econômicos e políticos que transformam a prática social de locais fronteiriços.      

Nas abordagens dadas sobre políticas linguísticas, conhecimento local e 

formação de professores, Maciel (2013), cita que é possível que se contemple o 

aspecto local e se busquem pesquisas que possibilitem considerar a complexidade 

das políticas públicas para o ensino de línguas, aqui neste estudo sobre as línguas 

fronteiriças para a formação de professores, “destacando a importância de um 

aporte metodológico de caráter qualitativo e de natureza etnográfica crítica” 

(MACIEL, 2013, p. 243).   

A esse respeito,  

 

[...] Ensinar sob uma abordagem implica valorizarmos o plano das 
ideias que vão permitir formular conceitos direcionadores do trabalho 
de ensinar e de aprender. Para cumprir com galhardia essa tarefa de 
conceber a natureza dos processos, os professores profissionais 
precisam ainda conhecer interpretações esclarecedoras da história 
do ensino de línguas no país e no mundo, compreender o que (não) 
tem sido realizado no campo das políticas (públicas, principalmente) 
de línguas para buscar interferir nessa marcha lenta tipo laissez-faire 
das leis, planos e diretrizes, e afirmar, explicitando um senso ético da 
profissão num compromisso profundo e respeitoso com a sociedade 
pós-colonial que vamos (re)construindo (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 
17). 

 

O professor pode conhecer e legitimar o conhecimento local sobre o uso das 

línguas, no sentido de que os educadores considerem suas experiências com as 
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experiências do cotidiano dos seus alunos, bem como tratar e discutir os conflitos 

linguísticos atrelados à proposta institucional com o conhecimento linguístico de vida 

local, que se possam levar em consideração as políticas de ensino de línguas por 

intermédio de políticas linguísticas de fronteira.  

Almeida Filho (2011), esclarece que a elaboração e preparação de uma teoria 

com vistas a “fundamentar decisões e práticas apropriadas para produzir um 

processo compensador de ensino são requisitos mais importantes para a formação 

profissional reflexiva, marca da nossa contemporaneidade, mas insuficientes” 

(ALMEIDA FILHO, 2011, p. 17). Portanto, é necessário que as abordagens sejam 

condizentes e estejam atreladas a realidade em que as línguas serão ensinadas. 

 Com o intuito de apresentar as tentativas de inserção da Língua Espanhola 

nos curriculos educacionais brasileiros, realiza-se uma breve descrição a esse 

respeito no próximo subitem.  

 

 

 

3.4.4 Breve percurso histórico das tentativas de implementação da Língua 

Espanhola nos currículos educacionais brasileiros  

 

 

Destaca-se que o desmerecimento pela Língua Espanhola não é um caso 

isolado e descontextualizado, uma vez que as dificuldades de aceitação da mesma 

enquanto disciplina efetiva do currículo escolar vem desde a época do 

descobrimento. Apesar de ter sido e ainda ser a Língua Oficial dos seus vizinhos de 

fronteiras geográficas, observa-se que a sua difusão no Brasil não foi das melhores, 

tendo em vista às diferentes tentativas de aprovação pelas quais passou em mais de 

quinhentos anos.  

Conforme dados históricos, logo após o descobrimento, foram os jesuítas 

quem ensinaram a Língua Portuguesa aos indígenas. Como naquela época se fazia 

uso de uma língua geral, o tupi, que era utilizada para a comunicação durante a 

extração da madeira, a Língua Portuguesa era ensinada como uma Língua 

Estrangeira, o que lhe concerniu o título de primeira Língua Estrangeira ensinada no 

país. Mas, em 1757, os jesuítas foram expulsos e no ano seguinte o Marquês de 

Pombal proibiu o uso e o ensino da língua geral, determinando o português como 

Língua Oficial e única do país.  
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A atitude do marquês, bem como a aceitação dessa política linguística no 

âmbito superior fez com que diversas línguas indígenas existentes fossem negadas, 

instaurando uma política do monolinguismo. Conforme Calvet (2007), “o poder 

político sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado 

numa língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma minoria” (CALVET, 2007, p. 

11).  

Segundo Salvador e Santos (2011), depois da chegada da família real foram 

criadas as disciplinas de francês e inglês com o intuito de melhorar o ensino e 

contribuir no desenvolvimento das necessidades comerciais, o que tornou o 

ensino/aprendizagem da Língua Estrangeira uma prática que visava os fins 

profissionais e intelectuais. Em 1837, com a fundação do Colégio Dom Pedro II, 

foram agregadas às Línguas Estrangeiras já existentes a Língua Italiana e a Língua 

Alemã.  

Com o crescimento da imigração no país e na tentativa de manter sua língua 

materna, os próprios imigrantes fundaram colônias e escolas que objetivavam o 

ensino da sua língua, cabendo ao português ser ensinada como uma Língua 

Estrangeira. No entanto, em 1918, o governo decide fechar essas escolas de 

imigrantes e funda escolas federais. Fazendo com que esse bilinguismo fosse 

apagado por meio, novamente, de uma política linguística do monolinguismo 

(SALVADOR e SANTOS, 2011).  

O que se convencionou denominar de Era Vargas foi a repressão à língua e à 

cultura dos imigrantes, através de uma campanha nacionalista, que exigia o domínio 

e o uso da língua portuguesa pelos imigrantes e seus descendentes no país. 

As autoras ainda asseveram que com a Reforma Capanema, em 1942, a 

língua alemã passa a deixar de fazer parte do currículo escolar e dá lugar ao 

Espanhol que passa a compô-lo. Enquanto o francês e o inglês possuíam uma carga 

horária de três anos, o espanhol recebeu apenas um ano e, apesar de ser 

considerada como uma língua modelo de patriotismo e valorização da cultura, não 

recebeu o devido apreço e a Língua Inglesa continuava a ser a privilegiada, por ser 

considerada a língua das transações comerciais e da trajetória da globalização 

mundial. 

Em 1961, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) as Línguas Estrangeiras passaram a ter caráter complementar e, em 1976, 
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estas passaram a ser obrigatórias para o Ensino Médio e um acréscimo ao Ensino 

Fundamental. Entretanto, ainda se verificava o predomínio da Língua Inglesa.  

De acordo com Salvador e Santos (2011), duas décadas depois da criação da 

primeira lei, estudiosos passaram a discutir a importância do ensino da Língua 

Espanhola nas escolas, mas vista sob o estereotipo de língua fácil, por ser 

semelhante ao português, acabou sendo desprestigiada. Alguns anos depois, a 

partir de 1989 e com a assinatura do Tratado do Mercosul, a Língua Espanhola 

adquiriu valor econômico e passou a ser prestigiada no meio escolar.  

Com a criação do CELEM (Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras 

Modernas), em 1986, pelo governo do Estado do Paraná, foi possível colocar em 

prática e incluir as Línguas Estrangeiras e suas respectivas culturas, a partir da 

diversidade étnica e cultural presente no estado, como por exemplo: a hispânica e a 

espanhola, a alemã, a italiana, a japonesa, entre outras, nos currículos do Sistema 

Educacional do Estado do Paraná. Destaca-se que o CELEM foi criado no ano de 

1986, sustentado no artigo 7º da Resolução Secretarial n.º 3546/86, porém foi posto 

em prática apenas dois anos depois, em 1988.   

Com a LDB de 1996, ficou declarada a obrigatoriedade do ensino de uma 

Língua Estrangeira Moderna (LEM), no Ensino Fundamental, a ser escolhida pela 

escola, enquanto que o Ensino Médio deve ter uma língua obrigatória e outra 

optativa: novamente verifica-se o predomínio da Língua Inglesa como disciplina 

obrigatória. Por meio da condição de optativa, verificou-se que a Língua Espanhola, 

assim como outras Línguas Estrangeiras e de Imigrantes passaram a serem 

cursadas e ofertadas no contra turno, pela modalidade do CELEM. Mas é com a Lei 

nº 11.161, de 2005, que a Língua Espanhola passou a ter caráter obrigatório e a 

fazer parte do currículo escolar no Ensino Médio, tendo as instituições escolares até 

2010, para colocarem a mesma em prática. Já para o Ensino Fundamental a 

inserção desta língua foi facultativa. 

 

 

3.4.5 A Lei número 11.161/2005 

 

 

Foi por meio da Lei número 11.161/2005, sancionada pelo Presidente Lula, 

que a oferta da Língua Espanhola tornou-se obrigatória nas instituições escolares 
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brasileiras. Segundo esta Lei, a oferta da Língua Espanhola é obrigatória no Ensino 

Médio e facultativa para o Ensino Fundamental.  

Destaca-se a referida Lei para conhecimento: 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

 

Dispõe sobre o ensino da língua 
espanhola. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1

o
 O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela 

escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 
gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 
        § 1

o
 O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de 

cinco anos, a partir da implantação desta Lei. 
        § 2

o
 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos 

do ensino fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries. 

        Art. 2
o
 A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino 

deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos. 
        Art. 3

o
 Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de 

Ensino de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, 
necessariamente, a oferta de língua espanhola. 
        Art. 4

o
 A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio 

de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no 
horário normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de Estudos 
de Língua Moderna. 
        Art. 5

o
 Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal 

emitirão as normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as 
condições e peculiaridades de cada unidade federada. 
        Art. 6

o
 A União, no âmbito da política nacional de educação, 

estimulará e apoiará os sistemas estaduais e do Distrito Federal na 
execução desta Lei. 
        Art. 7

o
 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

         
Brasília, 5 de agosto de 2005;  

184
o
 da Independência e 117

o
 da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm> 

 

Como pode ser observado no Artigo 1º, a oferta da Língua Espanhola é 

obrigatória, porém, para o aluno, a matricula é facultativa. Assim como, deverá ser 

disponibilizada no horário regular de aula até 2010. Souza (2010), reforça que o 

acréscimo de outra Língua Estrangeira na matriz curricular do Ensino Médio 

“oportunizará aos alunos não somente o conhecimento de mais um idioma, mas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
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também o conhecimento dos aspectos culturais, políticos e econômicos que 

caracterizam os respectivos povos” (SOUZA, 2010, p. 4). 

A autora citada, ao tratar dos Artigos da Resolução n.º 03/2009/CEE, 

acrescenta que  

 

Outra importante estratégia assegurada na Lei nº 11.161/2005 
recepcionada pela Resolução n.º 03/2009/CEE refere-se às 
possibilidades das unidades de ensino públicas e privadas 
organizarem classes ou turmas para a oferta da Língua Estrangeira 
com alunos de séries distintas ou outra forma de organização, com 
níveis de conhecimentos equivalentes da referida disciplina. Essa 
estratégia fundamenta-se no artigo 24, inciso IV da LDB (Lei nº 
9.394/1996) que admite essa possibilidade (SOUZA, 2010, p. 4). 

 

  O trecho citado apresenta alternativas para a execução da Lei nº 

11.161/2005, e como bem coloca a Presidente do Conselho Estadual de Educação, 

“ressaltamos a necessidade da Escola adequar o seu regimento Escolar, quando 

couber, Proposta Pedagógica e a respectiva Matriz Curricular para a implantação da 

Língua Espanhola no currículo escolar” (SOUZA, 2010, p. 4). 

 Sendo assim, reforça-se a importância da implementação da Língua 

Espanhola por ser a língua “mais usada pelos países das Américas, alcançando 

ampla divulgação após a consolidação do Mercosul” (SOUZA, 2010, p. 5). 
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4 A LÍNGUA ESPANHOLA EM CONTEXTOS FRONTEIRIÇOS: DESEJOS, 

ANSEIOS E A REALIDADE DOS ENTREVISTADOS  

 

 

 O presente Capítulo tem como objetivo refletir sobre as políticas linguísticas e 

educacionais no contexto escolar e social, contemplando os recortes oriundos das 

entrevistas realizadas durante o ano de 2014. A perspectiva da análise contemplou, 

primordialmente, a rede de ensino municipal, Ensino Fundamental I, anos iniciais, 

que é composta por 14 (catorze) escolas, acrescidas do representante da Secretaria 

Municipal de educação, totalizando 15 (quinze) Entrevistados neste primeiro grupo. 

Somado a 18 (dezoito) Entrevistados da Sociedade em Geral que compõem o 

segundo grupo. Somados os dois grupos tem-se o total de 33 (trinta e três) 

Entrevistados. 

 Sendo assim, buscando um estudo que contemplasse a totalidade das 

escolas municipais, desenvolveu-se uma visita e uma entrevista em cada uma das 

catorze escolas, obtendo a participação de um representante da equipe pedagógica 

de cada uma destas instituições de ensino. Também, realizou-se uma entrevista 

com um responsável pela Secretaria Municipal de Educação, procurando dar voz a 

todos os espaços representativos da rede de ensino municipal. 

 No caso do segundo grupo, foram realizadas 18 (dezoito) entrevistas com o 

grupo da sociedade em geral, com vistas a apresentar e refletir a respeito da 

perspectiva da Comunidade sobre o ensino da Língua Espanhola como Língua de 

Fronteira Geográfica, como também, a partir dos enunciados destes Entrevistados 

buscou-se contribuir e argumentar em favor da elaboração e aplicação de políticas e 

planificações linguísticas condizentes com a realidade vivenciada pelos habitantes 

da cidade guairense. 

 A análise da realidade escolar municipal partiu da utilização de recortes das 

15 (quinze) entrevistas deste âmbito de ensino, sendo 14 (catorze) dos participantes 

das equipes pedagógicas e 01 (uma) da Secretaria Municipal de Educação, como já 

mencionada, e está descrita na seção 4.1, intitulada A rede de ensino municipal, 

enquanto que a seção 4.2, intitulada A perspectiva da comunidade sobre a 

importância de Língua Espanhola no município, traz as perspectivas e opiniões dos 

18 (dezoito) Entrevistados, da sociedade em geral sobre a importância do ensino da 

Língua Espanhola, e, por fim, na seção 4.3, intitulada Alguns exemplos de 
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programas e projetos de auxílio de investidura e integração das Línguas 

Estrangeiras neste cenário fronteiriço, apresenta alguns programas e projetos de 

ensino plurilíngue. 

 A primeira seção 4.1, apresenta a pesquisa realizada nas catorze escolas 

municipais e na Secretaria Municipal de Educação e está subdividida em 08 (oito) 

subseções. A subseção 4.1.1, que trata da Língua Estrangeira presente na matriz 

curricular das escolas municipais, traz recortes das falas dos Entrevistados sobre a 

Língua Estrangeira que é ofertada nos anos iniciais. 

A subseção 4.1.2, contempla uma discussão em que são apresentadas as 

reflexões dos Entrevistados a respeito da Língua Estrangeira que deveria ser 

ofertada aos alunos, ao se considerar a situação de fronteira geográfica enunciativa 

com o Paraguai, país que se utiliza da Língua Espanhola, assim como da Língua 

Guarani. Para tanto, são postas e contrapostas opiniões sobre a necessidade de 

implantação da Língua Espanhola nas escolas municipais. Esta subseção, no item 

4.1.2.1, ainda destina uma pequena discussão a respeito do ensino da Língua 

Portuguesa para atender à colocação do Entrevistado 10, no recorte 02. 

Enquanto isso, a subseção 4.1.3, que aborda a realidade escolar, está 

dividida em 04 (quatro) partes, dispostas para análise a partir dos dados 

quantificados no Quadro 8, Demonstrativo III. Na primeira, 4.1.3.1, discute-se sobre 

o material didático utilizado pelas escolas municipais de Guaíra, Paraná, enfocando 

as colocações dos Entrevistados a esse respeito, como também posições de 

estudiosos no que se refere à utilização dos livros didáticos pelos professores. Neste 

momento, ainda, mostra-se o número de livros didáticos disponibilizados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático, faz-se uma breve descrição do material do 

Positivo e do Programa Aprende Brasil, elaborado pelo grupo Positivo. 

O item 4.1.3.2, envolve uma reflexão sobre a falta de profissionais 

capacitados para ministrarem as aulas de Línguas Estrangeiras nas escolas 

municipais, foco na Língua Inglesa, uma vez que corresponde à Língua Estrangeira 

ofertada, como também, o fato desta compor as disciplinas destinadas à hora 

atividade que são praticadas pelos estagiários. 

No item 4.1.3.3, apresenta-se o desejo dos entrevistados com relação à oferta 

de cursos de capacitação em Línguas Estrangeiras, visando habilitar os professores 

para ministrarem as disciplinas de Língua Inglesa e/ou de Língua Espanhola.   
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Já o item 4.1.3.4, além de destacar a presença de alunos estrangeiros, 

principalmente paraguaios nas escolas do município, procura mostrar a dificuldade 

que os professores apresentam ao alfabetizá-los e a necessidade de enfatizar o 

contato linguístico existente nesta região de fronteira. 

A subseção 4.2, traz algumas colocações dos Entrevistados da sociedade em 

geral a respeito da importância da Língua Espanhola no município de Guaíra, 

Paraná, da validade da inserção desta Língua Estrangeira nos currículos 

educacionais do município, objetivando a necessidade de uma planificação e de 

uma política linguística que atenda e dê suporte à realidade linguística neste 

município fronteiriço. 

A última subseção, 4.3, traz algumas informações sobre projetos e programas 

elaborados para uma prática de ensino, no que se refere à oferta e ao ensino da 

Língua Espanhola, como política de ensino plurilíngue. 

Por fim, faz-se uma retomada das discussões desenvolvidas neste Capítulo, 

sintetizando as reflexões realizadas a partir dos enunciados dos Entrevistados. 

 

  

4.1 A REDE DE ENSINO MUNICIPAL 

 

 

 O município de Guaíra, Paraná, conta com catorze escolas municipais no que 

se refere ao ensino do Fundamental I – anos iniciais – 1º ao 5º ano (conforme 

informações apresentadas no primeiro capítulo). Com vistas a apresentar uma 

análise de dados satisfatória e que correspondesse à realidade de cada uma das 

catorze escolas, realizaram-se catorze entrevistas, contemplando um (01) 

representante de cada uma das instituições educacionais municipais, para que todas 

tivessem voz. Como não havia a disciplina e nem professores de Língua Espanhola, 

os representantes das escolas correspondem a diretores e a pedagogas. Para 

representar a Secretaria Municipal de Educação, realizou-se uma (01) entrevista 

com um responsável pela mesma.  

 Sendo assim, as discussões estabelecidas nesta seção correspondem 

apenas ao âmbito de ensino municipal, tendo como exceção a fala de três 

Entrevistados que contribuíram na discussão em tela. Portanto, inicia-se a análise 

abordando a Língua Estrangeira presente na rede de ensino municipal. 
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4.1.1 A Língua Estrangeira presente na matriz curricular das escolas municipais 

 

 

 A primeira visita realizada à cidade de Guaíra, Paraná, ocorreu no dia quatro 

de outubro de 2013, momento em que a pesquisadora iniciou o contato com a 

Secretaria Municipal de Educação. Sendo designado um representante desta, 

informou-se o propósito e a metodologia da pesquisa, que foi aprovada.  

Como a aprovação pelo Comitê de Ética somente ocorreu em dezembro de 

2013 e o estudo visava o ensino da Língua Espanhola nas instituições de ensino, a 

pesquisadora retornou à Prefeitura de Guaíra, Paraná, no dia dez de abril de 2014 e 

entrevistou o representante da Secretaria Municipal de Educação. Foi neste 

momento que se confirmou a não presença da Língua Espanhola na matriz 

curricular da rede municipal de ensino:  

 

ENTREVISTADO.01 – R: 01 
 
O município não conta com o ensino da Língua Espanhola no 
Fundamental I (1º ao 5º anos). A língua presente é a inglesa.  
(Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

 Conforme o Entrevistado 01, recorte 01, a Língua Estrangeira que compõe a 

grade curricular das escolas municipais é a Língua Inglesa. Apesar de não ser a 

Língua Espanhola a língua presente no currículo do Ensino Fundamental I, anos 

iniciais, o município disponibiliza o ensino de uma Língua Estrangeira aos alunos. 

Situação que reforça o papel das Línguas Estrangeiras nos currículos escolares. 

A afirmação do Entrevistado 01, recorte 01, também foi comprovada nas 

catorze entrevistas realizadas com um representante de cada uma das catorze 

escolas municipais visitadas. Inclusive quando a pesquisadora se apresentava e 

informava o motivo de sua visita, relatando que se tratava de uma pesquisa de 

doutorado sobre a Língua Espanhola e o seu ensino em Guaíra, Paraná, já lhe era 

informado no início da entrevista que a escola não ofertava a Língua Espanhola, 

mas que tinha na grade curricular a Língua Inglesa: 

 

ENTREVISTADO.12– R: 01 
 
[...] tem a língua inglesa, né, nós temos no currículo, é a língua 
inglesa, [...].  (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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A citação do Entrevistado 12, recorte 01 corrobora com a informação prestada 

pelo Entrevistado 01, no recorte 01, evidenciando que é a Língua Inglesa a Língua 

Estrangeira disponível na matriz curricular das escolas municipais.  

Segundo as informações disponibilizadas durante as entrevistas, a decisão 

sobre a Língua Estrangeira a ser ofertada na rede de ensino municipal parte da 

Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pelo ensino público no que 

compete ao Ensino Fundamental I, anos iniciais. Portanto, é quem estabelece e 

determina as disciplinas componentes da matriz curricular deste âmbito de ensino. 

Foi possível chegar a esta informação através do questionamento número 04 

(quatro), acrescido ao roteiro de entrevista. Durante as entrevistas, perguntou-se aos 

entrevistados se as escolas tinham alguma autonomia para decidir qual a Língua 

Estrangeira que gostariam de ofertar ou se poderiam solicitar uma mudança ou 

readequação do currículo escolar.  

A partir deste questionamento, os Entrevistados 07, 05, 03, 15 e 10 

responderam que: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 01 
 
Então assim, a grade da gente vem montada, né [...]. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.05 – R: 01 
 
Depende da secretaria, pode sugerir, mas é ela quem decide por 
causa de funcionário. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.15 – R: 01 
 
Tem reuniões com a equipe pedagógica, mas quem decide é a 
secretaria. A escola gostaria, mas depende da secretaria [...]. 
(Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 01 
 
Olha, assim, a gente pode até alterar, né, o projeto político 
pedagógico, só que assim, daí, tem que ter um respaldo da 
secretaria... pra você ter um funcionário pra isso, então, só se a 
gente, pela escola, se tivesse alguém voluntário, pra tá aplicando, 
mas se não temos que ter o apo. o respaldo da prefeitura, da 
secretaria municipal, pra tá trazendo uma pessoa qualificada. 
(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.10 – R: 01 
 
É livre. A gente pode até opinar. Agora só como a gente depende (?) 
da prefeitura, né e da secretaria de educação, [...]. Mas temos o 
direito sim [opinar]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

É possível observar, a partir dos recortes destacados, que as escolas podem 

opinar e sugerir quanto a Língua Estrangeira que gostariam de oferecer aos seus 

alunos, mas que isso somente acontece quando ocorrem reuniões com a Secretaria 

Municipal de Educação. Contudo, conforme o recorte 01, do Entrevistado 15, quem 

determina as disciplinas a comporem a matriz curricular é a Secretaria Municipal de 

Educação. Portanto, fica evidente a importância e o papel desempenhado por este 

órgão público. 

Pode-se dizer que é preciso o apoio e aprovação da Secretaria Municipal de 

Educação para alterar a grade de disciplinas. Não há como as escolas, por conta 

própria, alterarem a matriz curricular, pois como enfatiza o Entrevistado 07, no 

recorte 01, a grade curricular já vem montada para a escola. A partir desta 

colocação, evidencia-se que o quadro de disciplinas, ao chegar pronto à escola, 

busca uniformizar as matérias ofertadas nas instituições municipais, fazendo com 

que todas as escolas permaneçam curricularmente padronizadas, evitando o que 

descreve o Entrevistado 13, no recorte 01: 

 

ENTREVISTADO.13 – E: 01 
 
Seria bom que todos do município, né, porque se um aluno daqui vai 
transferido pra outra escola, chega lá... tem isso ou não tem aquilo, 
né. Então seria bom que todas as escolas... tivessem o mesmo 
projeto. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

O poder público municipal ao definir as disciplinas a serem ministradas nas 

escolas, garante uma educação igualitária a todos os seus alunos e o faz de 

maneira que cada instituição escolar trabalhe com as mesmas matérias. Evitando 

que, em casos de transferências, os alunos percam conteúdos e, também, que os 

quadros curriculares sejam definidos aleatoriamente ou conforme os interesses de 

cada escola. Essa situação reforça a presença das mesmas matérias, inclusive da 

disciplina de Língua Inglesa, em todas as escolas. 
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O Entrevistado 13, no recorte 01, ao refletir a respeito das disciplinas que 

compõem a matriz curricular, reforça o que afirma o Entrevistado 02, no recorte 01, 

ao tratar da oferta da Língua Espanhola: 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 01 
 
Teria que ser todas as escolas... exigirem [...]. (Entrevista em 
10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Nesta perspectiva, se todas as escolas exigissem a oferta da Língua 

Espanhola seria possível que “todos do município [...] tivessem o mesmo projeto” 

(ENTREVISTADO 13, 2014). Sendo assim, destaca-se a relevância da participação 

da comunidade escolar nas escolhas das disciplinas que irão compor a grade 

curricular municipal e incentiva-se a Secretaria Municipal de Educação a ouvir e 

avaliar as sugestões das escolas, como também que a mesma reflita, em conjunto 

com a comunidade, sobre o contexto político educacional atual do município, como 

prevê o campo das Políticas Linguísticas, pois “não é a lei, não é o estado quem vai 

decidir qual ou quais línguas deverão ser ensinadas; é a comunidade, a partir de 

seus interesses e necessidades” (LEFFA, 2001, p. 339). 

A esse respeito, Rajagopalan (2013), lembra que “uma das implicações 

diretas e derradeiras da ideia de que a política linguística lida com valores e não 

fatos é que ela tem como propósito alterar um estado de coisas que o agente 

observa e com o qual ele/ela está em desacordo” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 39 – 

grifos do autor). A partir da pesquisa in loco, os Entrevistados, por meio de seus 

depoimentos, puderam expressar os seus anseios e perspectivas, como se verificou 

nos enunciados anteriores e, como será verificado nos enunciados seguintes. 

Assim como a pesquisadora, os Entrevistados posicionaram-se como agentes 

observadores, refletiram sobre a realidade, ponderaram os conceitos e expuseram 

tanto acordo como desacordo sobre os assuntos em pauta.   

Segundo o Entrevistado 01, no recorte 02, houve uma escolha pela Língua 

Estrangeira que atualmente é ofertada na rede de ensino municipal: 

 

ENTREVISTADO.01 – R: 02 
 
É a comunidade escolar quem cobra o ensino do inglês. (Entrevista 
em 10/04/2014). 
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Partindo dessa premissa, é compreensível a razão que determinou a escolha 

da Língua Inglesa como sendo a Língua Estrangeira a ser ensinada nas escolas 

municipais, uma vontade da comunidade escolar. Contudo, não é possível 

determinar se a opção foi consciente ou não, uma vez que não se tem conhecimento 

de discussões de cunho político linguístico realizadas no município. Portanto, não há 

como confirmar se a Secretaria Municipal de Educação e os Entrevistados têm 

acesso a essas discussões ou se compartilham dos pressupostos das Políticas 

Linguísticas e sua aplicação no contexto atual.  

Sendo assim, na seção seguinte será realizada uma discussão a respeito do 

ensino e da importância da Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, a 

partir da perspectiva dos Entrevistados. 

 

 

4.1.2 Reflexões a respeito da Língua Espanhola e do ensino de Línguas 

Estrangeiras na escola 

 

 

Quando a pesquisadora introduziu o ponto número sete do roteiro de 

entrevista, que versava a respeito da importância da Língua Espanhola como Língua 

de Fronteira geográfica no município de Guaíra, percebeu-se que os Entrevistados 

pensavam no assunto e relacionavam a Língua Espanhola ao contexto de fronteira 

vivenciado pela cidade, tanto que, como pode ser observado no Quadro 6, 

Demonstrativo I, catorze, dos quinze Entrevistados, mostraram-se favoráveis a esse 

respeito.  

 
Quadro 6 – (I) Demonstrativo de dados quantificados sobre a importância da 

Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná 
 

 
Assunto 

 
Número de 
ocorrências 

 
Entrevistados que consideram importante a Língua Espanhola no 
município.  

 
14 

 
Entrevistados que não consideram importante a Língua Espanhola 
no município.  

 
01 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora a partir das entrevistas durante o ano de 2014. 
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Entre os quinze (15) Entrevistados da rede de ensino municipal, somando o 

representante da Secretaria Municipal de Educação, catorze consideraram 

importante a Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, e refletiram a 

respeito do contexto de fronteira geográfica enunciativa35 em que o município se 

insere. Embora um (01), dos catorze Entrevistados tenha se mostrado adepto da 

Língua Inglesa, o mesmo não deixou de compartilhar da importância da Língua 

Espanhola no município. A exceção nos números quantificados deve-se a opinião de 

um (01) dos Entrevistados, como mostra o recorte 03, do Entrevistado 01: 

 

ENTREVISTADO.01 – R: 03 
 
A língua espanhola não me agrada. (Entrevista em 10/04/2014). 

 

Retoma-se que as opiniões devem ser respeitas, especialmente, quando se 

reflete a respeito do ensino e da aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Portanto, 

nas páginas seguintes, procura-se argumentar sobre a importância da Língua 

Espanhola no município de Guaíra, Paraná, procurando desenvolver um discurso 

em defesa do ensino e da aprendizagem das Línguas Estrangeiras.  

Para tanto, a partir dos Enunciados dos Entrevistados e de aportes teóricos 

referentes à temática, serão apresentados alguns argumentos, com vistas a expor à 

comunidade brasileira, em especial à comunidade guairense, a validade do ensino e 

da aprendizagem da Língua Espanhola nesta região do oeste do Paraná que faz 

fronteira com o Paraguai. 

Objetivando quantificar os pontos de vista a serem representados nos 

parágrafos seguintes, inicia-se esta discussão referente às Línguas Estrangeiras a 

serem ensinadas nas escolas municipais com o Quadro 7 – Demonstrativo II: 

 

 

 

 

 

                                                         
35

 Conforme apontaram os Entrevistados, pode-se dizer que a situação de fronteira enunciativa se 
apresenta através da presença do contato linguístico, uma vez que se tem a presença nas escolas de 
alunos vindos do Paraguai, de paraguaios que vêm desenvolver outras atividades no Brasil e de 
brasileiros que vão ao comércio paraguaio. 
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Quadro 7 – (II) Demonstrativo de dados quantificados sobre as Línguas 
Estrangeiras a comporem a matriz curricular municipal 

 

 
Línguas 

 
Número de 
ocorrências 

Língua Espanhola. 02 

Língua Inglesa. 02 

Língua Espanhola e Língua Inglesa. 09 

Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Guarani. 
 

01 

Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. 
 

01 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora a partir das quinze entrevistas com os representantes 
da rede de ensino municipal durante o ano de 2014. 

 

Como pode ser observado no Quadro 7, Demonstrativo II, dois (02), dos 

quinze Entrevistados, afirmaram que deveria ser a Língua Inglesa a compor a grade 

curricular, indiferente da situação de contato e de proximidade com o Paraguai; 

quatro (04) dos Entrevistados consideraram que deveria ser ensinada apenas a 

Língua Espanhola nas escolas, a se considerar o contexto de fronteira geográfica 

enunciativa com o Paraguai; nove (09) dos Entrevistados mencionaram o ensino da 

Língua Espanhola em conjunto a Língua Inglesa, por considerarem a dimensão e o 

status adquirido mundialmente pela última; um (01) dos Entrevistados agregou a 

necessidade da inserção da Língua Guarani para atender aos alunos indígenas e 

outro (01) o ensino da Língua Portuguesa, por ser a Língua Materna dos brasileiros.  

Faz-se uma ressalva que, dos nove (09) Entrevistados que sugeriram o 

ensino da Língua Espanhola junto com o ensino da Língua Inglesa quando arguidos 

a respeito de qual ou quais Línguas Estrangeiras deveriam ser ensinadas na escola, 

três (03) deles, ao serem questionados anteriormente sobre a importância da Língua 

Espanhola como Língua de Fronteira Geográfica, destacaram que a Língua 

Espanhola seria mais adequada ao contexto em que se encontram, como 

demonstram os recortes:  
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ENTREVISTADO.04 – R: 01 
 
Eu acho que a gente deveria ter nas escolas... é... a aula, a língua (?) 
em espanhol. Em vez da gente ter o inglês, que a gente tem o inglês, 
deveria adotar o espanhol. [...] Seria uma coisa muito interessante de 
ser implantado nas escolas, porque daí já é da realidade, quando a 

coisa é da realidade... os alunos de interessam mais e a 
aprendizagem é mais fácil, né.  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 02 
 
Olha... olhando onde a gente tá aqui, nossa localização geográfica. 
Seria mais interessante tá trabalhando o espanhol, né, com os 
alunos, porque daí a gente tá muito próximo, [...], mas seria uma... 
boa coisa para ser implantado nas escolas [...]. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.05 – R: 02 
 
É importante [o ensino da Língua Espanhola]. Acredito ser mais 
importante que o inglês porque se tem mais contato e seria mais 
utilizado [...] É importante porque é um município de fronteira e o país 
vizinho fala espanhol [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

Contudo, como o Quadro 7, Demonstrativo II, faz referência às Línguas 

Estrangeiras sugeridas para comporem a matriz curricular das escolas municipais, 

realiza-se a discussão a partir dos dados estabelecidos no referido quadro. Diante 

disso, inicia-se a tessitura por meio dos recortes dos dois Entrevistados que 

referenciaram somente a Língua Espanhola:  

 

ENTREVISTADO.02 – R: 02 
 
Eu acho que aqui o espanhol seria melhor, né, porque é uma língua 
que eles tem contato, né, que eles tem como praticar [...] (Entrevista 
em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.09 – R: 01 
 
A língua espanhola seria bem viável para nós, por morar perto da 
fronteira [Paraguai], como disciplina. Em comparação como inglês, o 
espanhol é bem mais viável.  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

Embora o Entrevistado 02 compartilhe da importância da Língua Inglesa, 

inclusive utiliza-se da mesma em algumas atividades, ponderou ser a Língua 
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Espanhola a mais adequada ao ensino no município de Guaíra, Paraná, porque 

considerou o contexto atual de contado da região. Ambos os discursos, do 

Entrevistado 02, recorte 02, e do Entrevistado 09, recorte 01, não desmerecem a 

importância da Língua Inglesa, são oriundos de uma reflexão sobre a condição de 

fronteira geográfica enunciativa entre Guaíra, Paraná, e o Paraguai, como também 

do fato de que “o espanhol é a segunda língua mais usada no comércio 

internacional, especialmente no eixo que liga a América do Norte, Central e do Sul” 

(SEDYCIAS, 2005, p. 36). 

Sedycias (2005), enfatiza que  

 

O espanhol é de suma relevância para a comunidade mundial da 
atualidade, não somente pelo fato de ser a língua-mãe de mais de 
332 milhões de pessoas, na sua maioria concentradas em dois dos 
mais importantes continentes da nossa era (Europa e América), mas 
também por desempenhar um papel crucial em vários aspectos do 
mercado mundial contemporâneo [...]. (SEDYCIAS, 2005, p. 36 – 

grifos nossos).   

 

Apesar dos recortes anteriores abordarem a importância da Língua Espanhola 

no comércio e no contato linguístico com o Paraguai, o autor citado chama à 

atenção ao lugar que a Língua Espanhola vem ocupando na contemporaneidade e 

destaca o seu valor no mercado mundial atual. Intensificando a importância do 

ensino e da aprendizagem desta língua na atualidade, tanto em nível local como 

global.  

Do mesmo modo, pode-se dizer que a colocação do autor contribui na 

argumentação para inserção da referida Língua Estrangeira nos currículos 

educacionais do município de Guaíra, Paraná, também podendo estender-se aos 

currículos de ensino nacionais, sobretudo nas regiões fronteiriças. 

 No que se refere à preferência apenas pela Língua Inglesa, tem-se os 

enunciados do Entrevistado 07, recorte 02, e do Entrevistado 01, recorte 04:  

 

ENTREVISTADO.07 – R: 02 
 
Bom, essa é minha opinião particular: hoje em dia o mundo fala 
inglês, o mundo gira em torno do inglês, qualquer lugar que você vai, 

você fala o inglês. [...] Então, vários lugares que já viajaram [amigas] 
quando você chega lá vai falar o espanhol a pessoa não sabe, mas 
falou o inglês não tem, tem como errar. [...] Mas o ideal seria, assim a 
meu ver, o inglês ainda, ainda mais até que o espanhol, apesar da 
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gente ter a proximidade aqui com a fronteira [Paraguai]. (Entrevista 
em 10/04/2014). 

 

ENTREVISTADO.01 – R: 04 
 
O inglês é a língua mundial. São as classes com maior poder 
aquisitivo que se utilizam e preferem o inglês. Olhando a nossa 
realidade, são as classes menos favorecidas que se utilizam do 
espanhol. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Tanto a posição do Entrevistado 07, recorte 02, como a do Entrevistado 01, 

recorte 04, são resultantes de seus pontos de vista, da forma como avaliam a 

importância das Línguas Estrangeira e, como tal, a opinião de cada um deve ser 

respeitada, pois retrata a maneira pela qual enxergam o mercado linguístico atual.  

Se na atualidade a Língua Inglesa adquiriu o status de língua universal, sendo 

tão importante quanto evidencia o Entrevistado 07, no recorte 02, e o Entrevistado 

01, no recorte 04, foi porque passou por um processo que a reconheceu assim, pois 

como coloca Kumaravadivelu (2006), a “globalidade da língua e a conectividade da 

economia mundial garantirão que o inglês continue a reinar de modo supremo” 

(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 145). Porém, Sedycias (2005), alerta que 

 

A situação atual do espanhol não é muito diferente da do inglês. A 
posição que a língua espanhola ocupa no mundo hoje é de tal 
importância que quem decide ignorá-la não poderá fazê-lo sem 
correr o risco de perder muitas oportunidades de cunho comercial, 
econômico, cultural, acadêmico ou pessoal (SEDYCIAS, 2005, p. 
36). 

 

O autor citado, ao alertar sobre a importância que a Língua Espanhola vem 

adquirindo na atualidade, comprova o desenvolvimento global desta língua. Inclusive 

estudiosos como Kulikowski (2005), destaca que “es imposible hablar de la lengua 

española sin que se prefigure un sentido global y compacto que corresponde a una 

lengua que marcha a pasos agigantados hacia un segundo lugar de importancia 

mundial después del inglés”36 (KULIKOWSKI, 2005, p. 45).  

O status global adquirido pela Língua Inglesa é resultante, como explica 

Kumaravadivelu (2006), ao discutir Crystal (1997), do fato desta língua ter 

desenvolvido “um papel especial reconhecido em todos os países” (CRYSTAL, 

                                                         
36

Tradução nossa: “é difícil falar da língua espanhola sem que se prefigure (conjeture) um sentido 
global e compacto que corresponde a uma língua que marcha a passos agigantados em direção a um 
segundo lugar em importância mundial depois do inglês” (KULIKOWSKI, 2005, p. 45). 
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1997, p. 2 apud KUMARAVADIVELU, 2006, p. 135). Sendo, assim considerada 

como uma língua franca. O referido pesquisador acrescenta, ainda, que a Língua 

Inglesa é “vista como uma chave para abrir portas para a mobilidade social, dentro e 

através de fronteiras nacionais” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 135).  

Como esclarece Oliveira,  

 

Estes permanentes rearranjos dos mercados linguísticos, dados pela 
mudança rápida de contextos para o ingresso e a permanência das 
línguas nos circuitos de produção, seja em espaços sub-nacionais, 
seja no âmbito dos países, seja nos novos blocos econômicos e 
políticos, nos permitem entender melhor as políticas linguísticas em 
curso direcionam nosso olhar para o que poderíamos chamar de 
reposicionamento dos centros de gestão de línguas. Este 
reposicionamento dos agentes político-linguísticos decorre da 
necessidade de estarem atentos para perceber os contextos 
altamente mutantes e as oportunidades altamente fugidas para a 
manutenção ou ampliação dos âmbitos de uso das línguas 
(OLIVEIRA, 2010, p. 25). 

 

O autor, ao tratar do lugar das línguas, destaca a mobilidade das línguas para 

atender aos imperativos mais emergentes. Se hoje a Língua Espanhola tem se 

equiparado à Língua Inglesa, foi porque se desenvolveram situações que suscitaram 

a utilização da mesma nos espaços contemporâneos. Quando o pesquisador citado 

evidencia o reposicionamento dos gestores de línguas, faz um alerta à necessidade 

de ampliação dos circuitos de uso das línguas, como no caso do município de 

Guaíra, Paraná, que faz fronteira geográfica enunciativa com um país de fala 

espanhola, o Paraguai.  

Neste contexto, a Língua Espanhola tem tanta importância quanto a Língua 

Inglesa, indo ao encontro do que reforçam alguns dos Entrevistados, ao declararem 

que a Língua Espanhola deveria ser agregada à grade curricular em conjunto com a 

Língua Inglesa, proporcionando ao repertório dos alunos a aprendizagem de mais de 

uma Língua Estrangeira: 

 

ENTREVISTADO.13 – R: 02 
 
Se de repente pudesse acontecer os dois [espanhol e inglês], 
pensando nesta questão deles saírem daqui para o fundamental II, é 
que lá é o inglês. Então eu acho interessante... ter os dois... ou no 
fundamental I ter o espanhol e depois o inglês [...], mas acho que 
seria interessante sim adotar línguas. (Entrevista em 17/11/2014 – 
grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.03 – R: 03 
 
Olha, o Espanhol... e o inglês. [...] O principal seria assim..., pelo 
nosso contexto da localidade, seria muito interessante o espanhol e o 
inglês, porque isso é uma quest., i, né, de outras, outras crianças 
tem, que é a mais falada. E o espanhol também, porque hoje em dia, 

né, tem prova que a gente vai fazer quando adulto que só tem o 
inglês, (?), tem prova que tem as duas opções, então, seria..., já 
facilitava [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12 – R: 02 
 
O espanhol é importante... porque nós... devido a fronteira, devido a 
nós termos contato, né, e... a língua inglesa também é importante... 
porque hoje em dia você tem... você tem que falar, né, você tem 
que... nós assim... que nós temos que... fazer cursos. Igual mesmo, 
eu não faço, mas para os meus filhos... eu quero que eles façam 
inglês..., espanhol, porque é importante, né, eles conhecerem outras 
línguas e quando eles precisarem... eles vão saber, né. Então é 
importante. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.11 – R: 01 
 
 [...] Porque assim, as duas línguas mais faladas é o inglês e o 
espanhol. Então eu acho que seria interessante junto com... as 
matérias específicas assim... trabalhar as duas línguas, inglês e 
espanhol... (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.10 – R: 02 
 
No caso o espanhol, a língua materna o português e o inglês. Isso 

seria o necessário. [por que você acha que deveria ser as três?] 
Bom, o espanhol devido à fronteira, o inglês por ser a, a linguagem... 
como se diz?... mundial, universal e o português a língua materna 
mesmo. E apesar de falar... ser uma linguagem que já deveria 
saber... e a gente não, não tem... acaba não sabendo falar... né, falar 
corretamente, a gente fala mais aquela linguagem coloquial, mas que 
deveria ter [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
 

ENTREVISTADO.04 – R: 02 
 
Eu acho que o espanhol, igual eu falei pra você e... também... o 
inglês também eu acho, e também a língua guarani, porque aqui a 
gente tem as aldeia que estão a volta e também recebe crianças do 
Paraguai que vem estudar. Pra gente eu acho... que seria uma boa 
[...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Os seis recortes citados pelos Entrevistados ressaltam a validade e a 

importância das Línguas Estrangeiras na escola, em especial o ensino conjunto da 

Língua Espanhola e da Língua Inglesa, ambas enquanto disciplinas curriculares. 
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Neste sentido, os Entrevistados 13, 03, 12, 11, 10 e 04, por meio dos recortes 

anteriores, discutem uma abordagem que já é realidade em uma das escolas 

particulares, que oferece a Língua Espanhola em conjunto com a Língua Inglesa do 

1º ao 9º anos do Ensino Fundamental I e II, como pôde ser evidenciado no recorde 

01, do Entrevistado 16.  

 

ENTREVISTADO.16 – R: 01 
 
[...] [Vocês tem o inglês e o espanhol junto?] O inglês e o espanhol... 
em aulas diferentes. [Na grade as duas línguas?] Sim, as duas 
línguas [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 16 justifica ainda, que cada escolha se deve a um contexto, 

como ressalta no recorte 02: 

 

ENTREVISTADO.16 – R: 02 
 
[...] O inglês ele é obrigatório... então a escola precisa ter na sua 
grade. A opção pelo espanhol é principalmente por esse... estarmos 
na fronteira, por termos alunos... né, que falam espanhol, por termos 
também... o país vizinho que eles tem que estar... que nossos alunos 
tem contato e precisam estar usando [a língua espanhol]. Então, por 
ser um país... por ser fronteira... e usa a língua... Então, a opção foi 
realmente trabalhar o que seria de importância para o contexto de 
nossos alunos. Então o inglês, ele é importantíssimo também porque 
é uma linguagem, universal, mas o espanhol por fazer parte do 
contexto de vida deles. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da 
pesquisadora e o sublinhado é a ênfase dada pelo Entrevistado). 

 

É evidente no enunciado do Entrevistado 16, recorte 02, a importância que se 

aplica à Língua Espanhola neste âmbito de ensino particular, uma vez que considera 

o contato linguístico com o Paraguai e a presença de alunos paraguaios no colégio, 

como fatores que predispõem o ensino dessa Língua Estrangeira na instituição. 

Sendo assim, o “fato de sermos vizinhos é um motivo a mais para aprendermos sua 

língua e nos familiarizarmos com sua cultura” (SEDYCIAS, 2005, p. 39). 

Ao destacar que ofertam as duas línguas, Língua Espanhola e Língua Inglesa, 

O Entrevistado 16, no recorte 03, faz a ressalva de que: 

 

ENTREVISTADO.16 – R: 03 
 
[...] O inglês e o espanhol tem que caminhar junto [...]. (Entrevista em 
12/11/2014 – grifos da pesquisadora).  
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O enunciado 03, do Entrevistado 16, complementa o que propuseram os 

Entrevistados 13, 03, 12, 11, 10 e 04, nos enunciados anteriores, ao sugerirem a 

oferta e o ensino das duas Línguas Estrangeiras nas escolas municipais. 

O Entrevistado 05, através do recorte 03, corrobora com a fala do 

Entrevistado 16, no recorte 02, e reforça o ensino da Língua Espanhola de duas 

maneiras, a primeira enquanto acréscimo de conhecimento à bagagem dos alunos e 

a segunda, pelo fato de ser o espanhol o idioma mais falado na América, a se 

considerar o número de falantes: 

 

ENTREVISTADO.05 – R: 03 
 

[...] Conhecimento nunca é demais, pois se fazer uma viagem ajuda 
porque a América fala espanhol. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos 
da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 05, no recorte 03, enfatiza a prática da Língua Espanhola ao 

considerar o contexto geográfico em que o Brasil se encontra. Partindo desta 

perspectiva, a condição física que determina o limite entre os territórios de cada 

nação já justifica a presença da Língua Espanhola, não apenas no município de 

Guaíra, Paraná, mas também a nível nacional, uma vez que a exceção de Suriname, 

Guiana e Guiana Francesa, todos os países fronteiriços com o Brasil “têm o 

espanhol como língua oficial, [...]. Isso é tão importante não somente do ponto de 

vista econômico e comercial (e.g., Mercosul) como também cultural e até pessoal, já 

que compartilhamos culturas muito similares” (SEDYCIAS, 2005, p. 39).  

Embora se compartilhe da opinião que a Língua Inglesa corresponde à Língua 

Estrangeira a ser ofertada no município de Guaíra, Paraná, o Entrevistado 07, 

compreende a viabilidade da Língua Espanhola, como já destacado em enunciados 

anteriores do próprio entrevistado. No entanto, alega que apesar da realidade 

escolar de contato com a Língua Espanhola, não há interesse público na promoção 

desta Língua Estrangeira, como destaca no recorte 03: 

 

ENTREVISTADO.07– R: 03 
 
[...] Seria interessante [ter o espanhol]? Seria, porque a gente tem 
uma demanda grande de alunos que falam isso, né, e a gente tem 
essa intermediação, que não é tão forte, com o Paraguai, mas seria 
interessante ter a língua espanhola, mas também não é de interesse 
público, né. [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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O reforço para o requerimento da Língua Espanhola por parte do Entrevistado 

07, no recorte 03, parte da presença de alunos que falam esta língua e, ainda, que 

não considere que há uma relação forte com o Paraguai, sustenta a validade desta 

Língua Estrangeira no currículo escolar. Porém, evidencia que há um desinteresse 

público a esse respeito, pois segundo o Entrevistado 07, recorte 04: 

 

ENTREVISTADO.07– R: 04 
 
[...] A gente percebe assim, que os pais não têm interesse e que as 
crianças mesmo não têm interesse de falar outra língua. Eles até 
acham engraçadinho quando tem o colega que fala o espanhol e eles 
não entendem uma palavra, mas eles não têm interesse em 
aprender. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Pode-se dizer que a falta de interesse desse público parte, de um lado, do 

desconhecimento das discussões a respeito do ensino de Línguas Estrangeiras, pois 

uma sociedade marcada tão profundamente por uma política que visava a 

manutenção do nacionalismo, chegando a proibir o uso das línguas dos imigrantes, 

ainda repercute resquícios desta época, como também traz ressalvas da ditadura, 

embora já tenham se passado três décadas do fim deste governo. E de outro, da 

falta de reflexão sobre a importância das Línguas Estrangeiras na atual globalização.  

Apesar do Entrevistado 07, recorte 03, focar o interesse público 

(comunidade), o Entrevistado 02, no recorte 03, faz o acréscimo do poder público 

em seu discurso:  

 

ENTREVISTADO.02– R: 03 
 
[...] o... governo, né, o núcleo... embasa é que o inglês é a língua que 
é universal, então predomina é o inglês, o espanhol... é, é... é meio 
deixado de lado, mesmo com fronteira, né, infelizmente eles ainda 
preferem o inglês, falando que é uma língua universal. (Entrevista em 
10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Rajagopalan (2013), realça que, na maioria das vezes, as políticas linguísticas 

em vigor são resultados de ações que vêm de cima para baixo, e exemplifica com o 

decreto pombalino, também mencionado no capítulo 3, na seção 3.4.3. A esse 

respeito, Calvet (2007), alerta que “qualquer grupo pode elaborar uma política 

lingüística [...]. Mas apenas o Estado tem o poder de e os meios de passar ao 

estágio do planejamento, de pôr em prática suas escolhas” (CALVET, 2007, p. 21). 
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Entende-se que  

 

[...] É uma ilusão pensar que as línguas são iguais, no sentido do que 
são capazes, mas todas – sem exceção – têm o seu valor definido 
pelos usuários e respectivas comunidades de fala, a quem deve ser 
garantido o direito de uso. Esse valor de mercado, assim como o 
status sócio-político de uma língua, variam conforme o contexto de 
uso e o ponto de vista que adota (GARCEZ, 2013, p. 95). 

 

Considerar apenas a Língua Inglesa como uma Língua Universal é ir contra 

as pesquisas mais recentes, como as ponderações citadas anteriormente de 

Sedycias (2005), Oliveira (2010) e Kulikowski (2005), haja vista o lugar que a Língua 

Espanhola tem alcançado na atualidade. Nega também, o papel e a importância que 

tanto a Língua Espanhola quanto a Língua Portuguesa estão tendo na atual 

economia emergente. Desconsidera-se o Tratado do Mercosul, a condição destas 

duas línguas e de outras línguas, como a Língua Guarani, enquanto Línguas Oficiais 

e línguas do comércio na América Latina, pois, como destacou Garcez (2013), o que 

determina o status de uma língua é o seu contexto de uso e a visão de quem a 

promove. 

A esse respeito, Rajagopalan lembra que toda “ação política decorre das 

escolhas feitas, durante a tomada de decisões por agentes em sã consciência” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 35), e que tem livre arbítrio. Portanto, 

“independentemente da fonte por onde emanam e se supõem emanar as escolhas 

decisórias, ao indivíduo são atribuídas, imputadas, certas intenções e com base 

nelas, responsabilidade pelas condutas” (RAJAGOLAPAN, 2013, p. 35). O que 

reforça uma conduta mais engajada entre o poder público e a comunidade, bem 

como uma política linguística planejada em detrimento dos sujeitos atendidos e da 

realidade vivenciada.  

Procurando condensar os dados quantitativos dispostos no Quadro 7, 

Demonstrativo II, e os discursos apresentados sobre as Línguas Estrangeiras, 

elaborou-se o Gráfico 1 que contém as sugestões apresentadas em números 

percentuais: 
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Gráfico 1 – Demonstrativo de dados quantificados sobre as Línguas 
Estrangeiras sugeridas para compor a matriz curricular municipal 

 

 
Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora a partir das entrevistas durante o ano de 2014. 

 

O Gráfico 1 traz, através da porcentagem, as ocorrências dispostas sobre as 

línguas a serem ensinadas nas escolas municipais de Guaíra, Paraná. Os dados 

contabilizados correspondem ao proposto no Quadro 7, Demonstrativo II, relativo à 

oferta de Línguas Estrangeiras no município em questão. 

Segundo este gráfico, a sugestão de apenas o ensino da Língua Inglesa, que 

recebeu duas menções, representa 13% dos Entrevistados; o ensino somente da 

Língua Espanhola, que também apresentou duas menções, equivale a outros 13% 

dos Entrevistados; o ensino da Língua Espanhola junto com a Língua Inglesa e a 

Língua Guarani, bem como o ensino da Língua Espanhola em conjunto com a 

Língua Inglesa e a Língua Portuguesa, contabilizaram 7% cada, uma vez que 

obtiveram apenas uma (01) menção cada, perfazendo um total de 14% quando se 

somando os dois casos; no caso do ensino da Língua Espanhola em conjunto com a 

Língua Inglesa, houve nove (09) menções, o que perfaz um total de 60% dos 

Entrevistados. Somando-se todos os Entrevistados que sugeriram a Língua 

Espanhola, tem-se 13 menções, demonstrando que 87% dos Entrevistados 

mostraram-se favoráveis ao ensino e à aprendizagem desta Língua Estrangeira na 

cidade guairense.  

Diante disso, pode-se argumentar que a predisposição para o ensino e para a 

aprendizagem da Língua Espanhola em Guaíra, Paraná, foi explicitada, não apenas 

13% 
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pelos enunciados dispostos e analisados, mas também pelos dados quantitativos 

apresentados no Gráfico 1. Ambas as amostragens indicam, no caso da rede de 

ensino municipal, a aceitação da Língua Espanhola pela comunidade escolar.  

Encerra-se, por hora, as discussões em curso, uma vez que as mesmas 

serão retomadas na seção 4.2, momento em que serão apresentadas as opiniões 

dos demais Entrevistados (sociedade em geral), sobre a importância da Língua 

Espanhola como Língua de Fronteira Geográfica no município de Guaíra, Paraná, 

com vistas a embasar, tanto a importância como a necessidade de inserção e a 

prática desta língua nas escolas municipais. 

 

 

4.1.2.1 A aquisição da Língua Portuguesa37 

 

 

Refletindo ainda a respeito do Quadro 7, Demonstrativo II, bem como do 

Gráfico 1, faz-se um retorno ao enunciado do Entrevistado 10, recorte 02, quando o 

mesmo menciona a necessidade do ensino da Língua Portuguesa, que já faz parte 

do corpo de disciplinas da rede de ensino municipal e é ensinada em todas as 

escolas. Contudo, o que evidencia o Entrevistado 10, no recorte 02, quando agrega 

esta língua as demais, é a necessidade de um ensino que permita o domínio tanto 

da variante institucional, definida pelo Entrevistado 10, como “correta”, como das 

demais pelo Entrevistado 10. 

A preocupação realçada pelo Entrevistado 10, no recorte 02, é oriunda do que 

prescreve o mercado linguístico (BAGNO, 2004), ou mercado de línguas, como 

afirma Oliveira (2005, a partir de CALVET, 2002). Por isso, “nas disputas do 

mercado lingüístico, diferença é deficiência” (BAGNO, 2004, p. 9 – grifos do autor).  

Buscando dirimir esta carência, o autor afirma que 

 

[...] cabe à escola levar os alunos a se apoderar também das regras 
lingüísticas que gozam de prestígio, a enriquecer o seu repertório 
lingüístico, de modo a permitir a eles o acesso pleno à maior gama 
possível de recursos para que possam adquirir uma competência 
comunicativa cada vez mais ampla e diversificada – sem que nada 
disso implique a desvalorização de sua própria variedade lingüística, 

                                                         
37

 Esta seção objetiva apenas fazer uma ressalva à colocação do Entrevistado 10, no recorte 02, 
sobre o que o mesmo quis evidenciar em sua fala sobre o ensino da Língua Portuguesa.  
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adquirida nas relações sociais dentro de sua comunidade (BAGNO, 
2004, p. 9 – grifos do autor). 

 

A citação de Bagno (2004), sustenta a solicitação e a justificativa dada pelo 

Entrevistado 10, no recorte 02, como também realça a necessidade de abordagens 

da Sociolinguística na sala de aula. O autor ainda chama a atenção ao respeito que 

deve ser dado à variedade linguística do aluno, pois como lembra Bortoni-Ricardo 

(2004), são três os ambientes ou domínios sociais (termo da sociologia), “onde uma 

criança começa a desenvolver o seu processo de sociabilização: a família, os 

amigos e a escola” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 23). 

Segundo a autora citada, denomina-se de domínio social “um espaço físico 

onde as pessoas interagem assumindo certos papéis sociais. Os papéis sociais são 

um conjunto de obrigações e de direitos definidos por normas socioculturais” 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 23). Neste sentido, pode-se dizer que cada um dos 

domínios sociais apresentam suas regras e que as mesmas são oriundas dos 

constructos socioculturais de cada espaço, tendo em vista que os “papéis sociais 

são construídos no próprio processo da interação humana” (BORTONI-RICARDO, 

2004, p. 23). É justamente por meio do uso da linguagem durante a comunicação, 

dentro de cada um dos domínios, que esses papéis são construídos e reforçados, 

como complementa Bortoni-Ricardo (2004).  

Sendo assim, tanto a colocação de Bagno (2004), como a de Bortoni-Ricardo 

(2004), corrobora para uma abordagem de ensino da Língua Materna a partir da 

aplicação de conceitos da Sociolinguística38.  

 

 

4.1.3 A realidade das escolas municipais 

 

 

Dando sequência às análises, adentra-se nas discussões referentes à Língua 

Estrangeira presente nas escolas municipais. Para tanto, faz-se uso do Quadro 8, 

Demonstrativo III, que traz as seguintes informações: 

 

                                                         
38

Para maiores informações sobre o ensino da Língua Materna, consultar BORTONI-RICARDO, Stela 
Maris. Educação em língua materna: a sociolingüística na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2004. 
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Quadro 8 – (III) Demonstrativo de dados quantificados para algumas 
informações gerais resultantes das entrevistas realizadas nas catorze escolas 

municipais 
 

 
Assuntos 

 

 
Número de 
ocorrências 

Entrevistados que mencionaram o uso da apostila do Positivo. 1239 

Escolas que contam com professores de Língua Inglesa. 03 

Interesse pela oferta de um programa ou curso de formação em 
alguma Língua Estrangeira aos professores e à equipe pedagógica. 

14 

Escolas que mencionaram receber alunos estrangeiros, 
principalmente do Paraguai. 

12 

Conhecimento de o município já ter ofertado a Língua Espanhola 
nas escolas. 

06 

Fonte: Sistematização feita pela pesquisadora a partir das entrevistas durante o ano de 2014. 

 

As discussões sobre o primeiro dado do Quadro 8, Demonstrativo III, serão 

tecidas no item 4.1.3.1, que trata da contribuição do material didático na oferta e no 

ensino das Línguas Estrangeiras; no item 4.1.3.2, serão detalhadas as escolas que 

contam com professores aptos para ministrarem a disciplina de Língua Inglesa e 

como esta disciplina é distribuída, uma vez que corresponde ao ciclo de disciplinas 

da hora atividade, conforme o segundo dado destacado no Quadro 8; o item 4.1.3.3, 

enfoca o anseio da comunidade escolar pela oferta de um curso ou programa de 

capacitação de professores para o ensino de Línguas Estrangeiras, de acordo com o 

terceiro dado presente no Quadro 8; e o item 4.1.3.4, ao apresentar a realidade 

escolar, no que diz respeito à presença de alunos estrangeiros, principalmente 

paraguaios, nas salas de aula, reforça a necessidade de conhecimento da Língua 

Espanhola por parte da equipe pedagógica e docente, representado o quarto dado 

destacado no Quadro 8. 

 No que diz respeito ao quinto dado, o mesmo não foi desenvolvido no 

transcorrer da análise, uma vez que os Entrevistados não tinham certeza quanto às 

datas em que ocorreu o ensino da Língua Espanhola no município. Portanto, os 

números visam apenas comprovar que já houve a oferta desta Língua Estrangeira e 

que, como colocou o Entrevistado 32, no recorte 03, os alunos gostavam de 

aprender a mesma. 

 

                                                         
39

Apenas para este primeiro item, “uso da apostila do Positivo”, agregou-se a fala do representante da 
Secretaria Municipal de Educação, perfazendo, neste tópico, um total de quinze entrevistados. 
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4.1.3.1 A contribuição do material didático no ensino de Línguas Estrangeiras 

 

 

Conforme os dados apresentados no Quadro 8, Demonstrativo III, no que 

compete ao primeiro item destacado, doze (12) dos quinze (15) Entrevistados – 

agregou-se apenas neste primeiro tópico a participação do representante da 

Secretaria Municipal de Educação – mencionaram  o uso de apostila nas práticas de 

sala de aula. A apostila citada é do grupo Positivo e traz, em conjunto com as 

demais disciplinas, a matéria de Língua Inglesa. 

Retornando à questão da predisposição e do ensino da Língua Inglesa nas 

escolas municipais, acredita-se que o material didático utilizado, de uma forma ou de 

outra, também tem contribuído para a inserção e para a oferta da referida Língua 

Estrangeira, tanto na matriz curricular como na prática dessas redes de ensino.  

De acordo com alguns Entrevistados,  

 

ENTREVISTADO.01 – R: 05 
 
As escolas municipais fazem uso da apostila do Positivo, que já vem 
com o inglês. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 
 

ENTREVISTADO.02 – R: 04 
 
[...] Para o inglês que já faz tempo que tá na grade curricular [...] vem 
a apostila, [...]. Esse ano ainda junto com a apostila... veio um CD 
com... com as músicas, as cantigas  que tem na apostila, que antes 

não vinha. [...]. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.14 – R: 01 
 
Na apostila tem inglês [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.09 – R: 02 
 
Na apostila tem inglês [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.04 – R: 03 
 
[...] pegam [professores] a apostila, porque vem tudo na apostila, eles 
vão estudar e vão dar aula... de inglês [...]. (Entrevista em 19/11/2014 
– grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.10 – R: 03 
 
[...] você veja só, que no nosso apostilado ele tem a, a disciplina de 
inglês [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.13 – R: 03 
 
[...] o material que vem na apostila de inglês [...]. (Entrevista em 
17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12 – R: 03 
 
[...] tem a língua inglesa, né, [...] tem na apostila, o material didático, 
né, ela vem a língua inglesa [...]. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos 
da pesquisadora). 

 

Como pode ser constatado nos recortes descritos, é a Língua Inglesa a 

Língua Estrangeira presente no material didático utilizado pelas escolas municipais, 

que consiste na apostila do Positivo. 

Conforme informações disponibilizadas no site da Editora Positivo, o grupo 

Positivo conta com dois sistemas de Ensino: o Sistema de Ensino Positivo, que 

“coloca a disposição das Escolas Conveniadas produtos e serviços que otimizam o 

trabalho desenvolvido no dia a dia escolar” (EDITORA POSITIVO, 2015a). A escola, 

ao conveniar-se a este sistema de ensino, incorpora o fruto de “37 anos de 

experiência do Grupo Positivo em sala de aula. Você investe em formação de 

qualidade, já que sua escola passa a contar com Livros Didáticos Integrados, que 

promovem uma organização multidisciplinar de conteúdo” (EDITORA POSITIVO, 

2015a). 

 Já o outro sistema de ensino é denominado de Sistema de Ensino Aprende 

Brasil e destina-se ao ensino público municipal. O mesmo consiste em  

 

[...] um sistema de ensino completo, que oferece um conjunto de 
soluções para potencializar a qualidade da rede pública de ensino. 
Os conteúdos de um ano dão continuidade aos do período anterior, 
garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e 
interdisciplinar para os alunos do município [...] (EDITORA 
POSITIVO, 2015b). 

 

 Os dois sistemas de ensino demonstram que o Grupo Positivo trabalha com 

dois enfoques, um voltado para o ensino privado e outro para o ensino público. Se 

existem dois sistemas diferentes, pode-se dizer que o ensino particular recebe uma 
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atenção diferenciada do ensino público. Caso não exista, seria interessante o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área, para analisar o porquê da diferenciação e 

no que a mesma consiste, bem com, fazer um estudo comparativo e contrastivo 

entre os materiais didáticos utilizados pelos órgãos de ensino público dos municípios 

brasileiros, visto que, com base nas informações disponíveis no site da Editora 

Positivo,  

 

[...] Atualmente, 19 dos 27 Estados brasileiros utilizam o Sistema de 
Ensino Aprende Brasil. Ao todo são mais de 236 municípios que 
disponibilizam a seus alunos materiais didáticos e tecnologia de 
ponta. Isso significa oportunidades iguais, inclusão digital e, 
principalmente, uma formação capaz de desenvolver plenamente as 
potencialidade de cada aluno, preparando-o para o exercício da 
cidadania. [...] Convenie-se [...]. Garanta um futuro melhor para as 
crianças de seu Município (EDITORA POSITIVO, 2015b). 

 

Um estudo aprofundado sobre os materiais didáticos possibilitaria estabelecer 

parâmetros de análises e comprovar se o Sistema de Ensino Aprende Brasil 

potencializa o que promete, mas como este não é o foco da presente Tese, o 

assunto em questão não será aprofundado. 

Quando se trabalha com um sistema de ensino particular, mesmo que 

adaptado para o contexto público, é preciso ficar atento aos riscos de uma 

terceirização da educação. Às vezes a qualidade pode ser substituída pelo lucro, 

porque a comercialização de materiais didáticos não deixa de ser uma prática que 

visa à lucratividade.  

No Brasil,  

 

[...] o livro didático inicia sua “história” em 1929 durante o governo de 
Getúlio Vargas. Em 1937, a criação do Instituto Nacional do Livro foi 
um dos fatores que contribuiu para a criação da Política Oficial para o 
Livro didático, objetivando autenticá-lo, mas também possuía outros 
objetivos, dentre os quais pode-se destacar: a edição de obras 
literárias, criação de um dicionário nacional, difusão do número de 
bibliotecas nacionais, entre outros (SILVA, 2009, p. 33). 

 

 O livro didático surgiu na época da difusão da política do nacionalismo, como 

pode ser observado nas palavras da autora. Atualmente é conhecido como 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Na página do programa, na seção 

denominada de Histórico, é possível constatar que o PNDL “é o mais antigo dos 
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programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública 

de ensino brasileira” (BRASIL, 2015a). O PNDL recebeu diferentes nomes, maneiras 

de execução e aperfeiçoamentos ao longo de 80 anos e atualmente “é voltado à 

educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação 

infantil” (BRASIL, 2015a).  

Ainda segundo dados disponíveis no site, O PNDL 2014 foi 

 

[...] direcionado à aquisição e à distribuição integral de livros aos 
alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), 
complementação do PNLD 2013 para estudantes dos anos iniciais do 
fundamental (1º ao 5º ano) e para os alunos do ensino médio. Ensino 
Fundamental: Investimento: R$ 879.828.144,04; Alunos atendidos: 
23.452.834; Escolas beneficiadas: Anos Iniciais: 46.962; Anos 
Finais: 50.619; Livros distribuídos: 103.229.007. Ensino Médio: 
Investimento: R$ 333.116.928,96; Alunos atendidos: 7.649.794; 
Escolas beneficiadas: 19.243; Livros distribuídos: 34.629.051 
(BRASIL, 2015b). 
 

O Quadro 9, disponível no site do PNDL, traz os dados citados discriminados 

por Estados, como pode ser observado:  

 

Quadro 9 – Dados Estatísticos de Aquisição e Distribuição de Livros Didáticos 
pelo PNDL/2014  

 

 

Fonte: Sistematização disponibilizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE Programa Nacional do Livro Didático PNDL/2014 – Dados estatísticos por Estado 
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Com relação aos dados Estatísticos de Aquisição e Distribuição de Livros 

Didáticos pelo PNDL/2014, tem-se no Paraná, Estado em que se situa a cidade de 

Guaíra, o atendimento a 5.878 escolas, sendo 2.448 dos anos iniciais (Fundamental 

I), 1.956 dos anos finais (Fundamental II) e 1.474 do Ensino Médio; sendo 

beneficiados 1.726.385 alunos, 671.728 dos anos iniciais, 636.928 dos anos finais e 

417.729 do Ensino Médio; a quantidade de livros distribuídos foi de 6.999.238, 

sendo 1.504.691 nos anos iniciais, 4.075.711 nos anos finais e 1.418.836 no Ensino 

Médio.  

O PNLD 2014 negociou valores para a aquisição de livros impressos com 

vinte e cinco (25) Editoras, dentre elas a Positivo. Os dados disponíveis demonstram 

que foram adquiridos 124 títulos para os anos iniciais, anos finais e Ensino Médio. 

Somente para os anos iniciais, 1º ao 5º anos, a tiragem foi de 1.000.779 (BRASIL, 

2015c).  

Segundo o Entrevistado 08, recorte 01, o município trabalha com o Sistema 

de Ensino do Positivo Aprende Brasil: 

 

ENTREVISTADO.08 – R: 01 
 

[...] mas como nós trabalhamos com... esse sistema aqui no 
município..., nós trabalhamos com o sistema Aprende Brasil [...]. [É 
com a apostila Positivo?] É com a apostila Positivo [...]. (Entrevista 
em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

No formato atual, o PNDL permite aos professores, de certa forma, escolher o 

material didático que gostariam de utilizar levando em consideração o Projeto 

Político Pedagógico da escola (SILVA, 2009). Neste sentido, acredita-se que o 

município optou, no período destinado à escolha do livro didático, pela apostila do 

Positivo e pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil. 

Este material didático do grupo Positivo traz em sua composição a Língua 

Inglesa, como pode ser verificado ainda na fala do Entrevistado 08, no recorte 02: 

 

ENTREVISTADO.08 – R: 02 
 
[...] o Sistema Aprende Brasil, ela vem a língua inglesa, então 

automaticamente direciona a língua inglesa, né. [...]. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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Como destacado pelo Entrevistado 08, recorte 02, o livro didático utilizado 

direciona ao ensino da Língua Inglesa, pois não apresenta a opção pela Língua 

Espanhola. Dessa forma, o material didático do Sistema Aprende Brasil, utilizado 

pelo município de Guaíra, Paraná, além de reforçar a preferência pelo ensino da 

Língua Inglesa, acaba privando a sua clientela do acesso a outras Línguas 

Estrangeiras, pois o município, as escolas, os professores e os alunos não deixam 

de serem os seus clientes. Retomando uma citação de Sedycias (2005), realçada 

anteriormente, quem decide ignorar a posição atual da Língua Espanhola corre o 

risco de perder muitas negociações comerciais, por exemplo.  

O autor ainda alerta, com base em dados de 2005, que os Estados Unidos 

representam o maior mercado do mundo e que além da Língua Inglesa há a 

presença da Língua Espanhola, uma vez que 

 

[...] aproximadamente 13% da população fala espanhol como 
primeira língua. Esse grande número de falantes de espanhol 
representa um gigantesco mercado de consumidores, com um poder 
aquisitivo de mais de 229 bilhões de dólares, algo de que as 
companhias de marketing dos Estados Unidos já se deram conta há 
algum tempo. Isso explica o fato de vermos regularmente na mídia 
norte-americana comerciais direcionados especificamente a esse 
segmento da população. Se os homens e mulheres de negócios 
brasileiros quiserem participar desse enorme mercado, fazendo 
circular nele produtos oriundos do Brasil, terão não somente que ter 
algum conhecimento de inglês, mas também um bom domínio de 
espanhol (SEDYCIAS, 2005, p. 42). 

 

 Ao apresentar apenas uma alternativa de Língua Estrangeira, o material do 

Positivo impõe tanto uma preferência particular e mercadológica quanto reforça um 

padrão conceitual, sustentando um status e desconsiderando as peculiaridades 

regionais e, em parte, nacionais, como, por exemplo, o comércio no Mercosul, as 

relações com os países de fala hispânica da América Latina, a fronteira geográfica 

com estes países, os imigrantes latino-americanos, entre outros.  

No caso de Guaíra, Paraná, tem-se o forte contato linguístico com imigrantes 

paraguaios, com seus descendentes, com turistas, consumidores que vêm ao 

médico, aos supermercados, alunos vindos do Paraguai, o brasileiro que visita o 

país vizinho e frequenta o seu comércio, que adquire terras e passa a morar na 

outra nação, entre tantas outras ocorrências, que justificam o ensino e a 

aprendizagem da Língua Espanhola nesta região.    
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Cabe, com base no que informou Sedycias (2005), aos brasileiros 

perceberem o comércio bilíngue do qual fazem parte e investirem neste mercado 

linguístico, pois reconhecendo a realidade e as particularidades de cada região, as 

abordagens poderiam ser alteradas para atender as necessidades emergentes 

locais, para na sequência partir para o regional e o global. Um planejamento 

linguístico eficaz precisa contemplar as peculiaridades regionais. Portanto, tornam-

se necessárias teorias elaboradas a partir da realidade, que se construam nesta, 

para que os planejamentos linguísticos sejam eficazes, pois a “inabilidade da teoria 

lidar com as especificidades de contextos locais fica evidente nas polêmicas, em 

diferentes partes do mundo, sobre a questão do planejamento linguístico” 

(RAJAGOPALAN, 2006, p. 164). 

O Paraguai, por exemplo, tem se tornado uma nação plurilíngue em virtude 

das condições emergentes pelas quais têm passado. Além de ser bilíngue, porque 

tanto a Língua Espanhola quanto a Língua Guarani são Línguas Oficiais do país, 

uma parte de sua população tem aprendido a Língua Portuguesa, ofertada em 

algumas instituições escolares (MACHADO, 2013), para atender aos clientes 

brasileiros nas regiões de comércio. Sem contar aqueles que ainda procuram 

aprender a Língua Inglesa, que por ser considerada uma Língua Franca e de 

relações internacionais, possibilita-lhes interagir com outros comércios 

internacionais.  

A respeito da Língua Inglesa, Machado (2013), esclarece que em 2012, o 

Ministério da Educação e Cultura do Paraguai elaborou um projeto para inserir e 

ofertar a Língua Inglesa, partindo dos anos iniciais, uma vez que considera que o 

ensino de línguas após os quinze anos é mais lento. O Ministério da Educação e 

Cultura faz esta colocação porque a Língua Inglesa tem sido ofertada apenas no 

Ensino Médio (MACHADO, 2013). 

Pode não parecer muito, mas ao negar em seu material a presença de outras 

Línguas Estrangeiras, a Editora, neste caso do Positivo, nega aos seus usuários o 

acesso a outro tipo de conhecimento e monopoliza o ensino de línguas. Ao não 

permitir a escolha por parte da comunidade escolar, a empresa editorial contribui 

para que o ensino de línguas se mantenha como um comércio, o que é preocupante, 

pois, como ressalta Silva (2009), é visível a “influência do livro didático no momento 

da aprendizagem” (SILVA, 2009, p. 34), tanto na metodologia empregada quanto na 
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maneira como os conteúdos são dispostos e selecionados para dar corpo ao livro 

didático em si.  

Apesar de os livros didáticos apresentarem-se como um comércio lucrativo, 

também contribuem na prática pedagógica do professor quando são considerados 

como uma ferramenta de auxílio. Os mesmos disponibilizam conteúdos que se 

acreditam ser necessários para os alunos, mas não devem ser vistos como únicas 

verdades. Devem ser questionados, avaliados e complementados pelo docente, 

visto que nenhum material didático é completo o suficiente que não precisa ser 

complementado, nem mesmo deve ser o único instrumento de ensino do professor. 

Deve ser utilizado com propriedade e ponderação, principalmente, como um 

instrumento de apoio à prática pedagógica docente. Como coloca o entrevistado 14, 

no recorte 02: 

 

ENTREVISTADO.14 – R: 02 
 
[...] no inglês já vem pronto e a professora complementa a apostila. 
(Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A esse respeito, Silva (2009), lembra que “o professor não deve limitar-se ao 

livro didático, mas usá-lo como um recurso para auxiliar no seu trabalho, trazendo 

para a sala de aula informações adicionais para complementar as que o livro 

apresenta” (SILVA, 2009, p. 34 – grifos nossos). A colocação de Silva (2009), define 

muito bem o caráter do material didático, tanto no seu uso quanto na sua avaliação, 

mostrando que o professor além de usuário desse material deve agir também como 

um questionador, um avaliador das informações e conteúdos dispostos no mesmo, 

selecionando e complementando a sua ferramenta de ensino. 

O Entrevistado 07, recorte 05, e o Entrevistado 04, recorte 04, colocam que a 

apostila da apostila do Positivo traz o material pronto para ser aplicado em sala de 

aula40, mas não se posicionaram sobre a relevância dos conteúdos apresentados: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 05 
 
[...] Porque o material do Positivo vem todo com o material pronto pra 
ser dado para o aluno, mas não tem gente especializada pra isso [...]. 
(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

                                                         
40

Destaca-se que não foi realizada uma análise dos conteúdos de Língua Inglesa presente na apostila 
do Positivo, as visões sobre os mesmos foram colocadas pelos próprios entrevistados, a partir de 
suas leituras do material didático. 
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ENTREVISTADO.04 – R: 04 
 
[...] a apostila, porque vem tudo na apostila, eles vão estudar e vão 
dar aula... de inglês [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

O entrevistado 11, no recorte 02, considera eficaz o material: 

 

ENTREVISTADO.11 – R: 02 
 
[...] o material do Positivo nosso é muito rico, né, é... tem um trabalho 
muito bonito, interessante da, da língua inglesa [...]. (Entrevista em 
12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Já o Entrevistado 09, no recorte 03, afirma o contrário. Na sua perspectiva o 

material traz a disciplina de maneira incompleta: 

 

ENTREVISTADO.09 – R: 1 
 
Na apostila tem inglês, bem por cima; [...]. (Entrevista em 19/11/2014 
– grifos da pesquisadora). 

 

Indiferentemente das divergências de opinião, o livro didático “não deve ser 

visto como portador da verdade absoluta, livre de questionamentos, ou como um 

recurso totalmente completo” (SILVA, 2009, p. 33). Deve sempre ser questionado e 

suscitar reflexão, pois como enfatiza Silva (2009), o mesmo é “um recurso disponível 

que o professor dispõe para auxiliá-lo durante o ensino” (SILVA, 2009, p. 33).  

O professor deve refletir de maneira ativa no processo de elaboração das 

aulas e na seleção dos materiais a serem utilizados, “não deve apenas querer ouvir 

o que os especialistas têm a dizer, e muito menos esperar fórmulas prontas. Ele 

deve também ter a oportunidade de trazer suas idéias e trocar experiências com 

colegas de sua profissão” (LEFFA, 2001, p. 341).  

Diante disso, como complementa o Entrevistado 02, por meio do recorte 04, 

para que o ensino da Língua Inglesa não ocorra de maneira prioritária, apenas por 

meio do apostilado, pois não são disponibilizados à escola outros materiais 

complementares, a própria comunidade escolar enriquece o seu instrumento de 

ensino: 
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ENTREVISTADO.02 – R: 05 
 
[...] Para o inglês que já faz tempo que tá na grade curricular não tem 
material..., só vem a apostila, atividades..., não tem material também, 
né. Tudo o que os professores buscam fazer mesmo. A gente traz, 
que nem eu já fiz o curso então trago bastante coisa para os 
professores [...] tem a capacitação lá no início do ano, mas não é 
nada assim aprofundado... é bem superficial e não manda mais nada 
também. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A fala do Entrevistado 02, recorte 05, demonstra a preocupação de alguns 

profissionais em disponibilizar um ensino de qualidade aos seus alunos e, para 

tanto, desenvolvem uma força tarefa para suprir a carência de materiais 

complementares. Este recorte ainda evidencia, como propõe Silva (2209), que o 

material didático “é um recurso didático que possui limitações, ou seja, não é 

totalmente completo, assim o professor assume um papel importante, pois deve 

compensar estas limitações em outras fontes, o complemento para determinado 

assunto” (SILVA, 2009, p. 34).  

De certa forma, o material didático se tornou uma alternativa e uma maneira 

de facilitar a prática pedagógica do professor, que não precisa preparar uma aula 

“partindo do zero”. Assim como pode ser enriquecido, como enunciaram o 

Entrevistado 14, recorte 02, e o Entrevistado 02, recortes 05, respectivamente, o 

livro didático também pode trazer riqueza de conteúdos, como destacou o 

Entrevistado 11, no recorte 02. Mas nem sempre um material considerado pronto 

para o uso ou que pode e deve ser complementado, garante uma prática 

pedagógica eficiente e satisfatória, bem como a aplicação da disciplina por um 

profissional não capacitado na matéria ofertada. Discussão apresentada na próxima 

seção. 

 

 

4.1.3.2 A falta de profissionais capacitados para o ensino de Línguas Estrangeiras 

 

 

A dificuldade em conseguir um profissional capacitado para o ensino de 

Línguas Estrangeiras é uma realidade vivenciada pelas escolas municipais de 

Guaíra, Paraná, que, embora tenham a disciplina de Língua Inglesa na grade 

curricular e no material didático, na maioria dos casos, não contam com professores 
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habilitados para poderem ministrá-la. Como destaca o Entrevistado 03, no recorte 

04: 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 04 
 
[...] Tem a, a, disciplina na grade, mas assim, não é trabalhado como 
deveria, né. Porque teria que ter uma pessoa especializada, que 
saiba, né, que tem domínio pra conseguir ensinar os alunos. Se não 
tem alguém que conhece um pouco fica assim, vai ensinar só 
números, cores que a maioria conhece, né, vai passar por isso, bom 
dia, boa tarde, coisas assim, bem simplesinhas. (Entrevista em 

19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Considerando a necessidade de um ensino mais comprometido, o 

Entrevistado 05, no recorte 04, reforça que é: 

 

ENTREVISTADO.05 – R: 04 
 
Necessário ter professores qualificados para as línguas, seja inglês 
ou espanhol, não adianta ensinar algo de que não se tem 
conhecimento, só ensinar por ensinar não é suficiente. (Entrevista 
em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Esta discussão a respeito da necessidade de profissionais capacitados para 

ensinar a Língua Inglesa surgiu da realidade das escolas municipais, que, em sua 

maioria, não contam com professores capacitados na área para ministrar as aulas 

de Línguas Estrangeiras. Das catorze escolas visitadas, três têm professores com 

algum conhecimento da Língua Inglesa e, portanto, proporcionam este 

conhecimento a seus alunos. Os três docentes são estagiários que cursam a 

graduação em Letras Português/Inglês, como pode ser observado nos enunciados 

seguintes: 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 06 
 
[A escola agora, conta com professor de inglês?] Sim, tem, mas 
quem dá o inglês são os estagiários, né, porque é contado como a 
hora atividade. Então não é nem um professor efetivo. Né, aqui na 
escola temos sorte que a professora de inglês ela faz curso de 
inglês, então ela tá com uma bagagem boa, mas tem escolas aí que 
é ensinado o inglês... por pessoas leigas mesmo. [os estagiários 
você diz de Pedagogia?] De pedagogia, tem de letras, que nem a 
nossa... estagiária é de Letras, ela traz um bom domínio de inglês 
como o curso dela é Português e Inglês, então ela faz um curso 
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aparte de inglês há algum tempo já, então por isso ela tem um 
domínio maior. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.14 – R: 03 
 
Na apostila tem inglês e tem uma professora que dá aula de inglês, 
ela usa a apostila. É uma estagiária que tem curso de língua inglesa. 
(Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.11 – R: 03 
 
[...] Agora mesmo a professora começou a trabalhar o inglês que ela 

tem..., mas assim no ano passado mesmo nós não trabalhamos, teve 
um anterior que sim. Então depende do professor que entra e que 
sabe [...]. A professora de informática, ela tem, né..., esta fazendo 
Português e Inglês, Letras, então tem inglês na grade, então ela 
pediu que ela queria fazer, [...] e ela pediu se podia trabalhar. Nós 
conversamos com a diretora da escola (?), e ela está trabalhando. E 
as crianças gostam [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

Tanto o Entrevistado 02, no recorte 06, como o Entrevistado 14, no recorte 

03, esclarecem que são os professores estagiários quem ministram as aulas de 

Língua Inglesa. No caso do enunciado do Entrevistado 11, recorte 03, ao declarar 

que é a professora de Informática, que, por conseguinte, está cursando Letras 

Português/Inglês, que pediu para trabalhar com a Língua Inglesa, também 

compartilha dessa condição temporária (estagiária), pois a disciplina de Informática 

também compõe a hora atividade. 

Sob esta perspectiva e pela sequência enunciativa do Entrevistado 02, no 

recorte 06: “Não é nem um professor efetivo” (ENTREVISTADO 02, 2014), é 

possível afirmar que os professores efetivos não ministram as aulas de Língua 

Estrangeira, contribuindo, na maioria das vezes, para a não efetivação prática da 

disciplina de Língua Inglesa ou, ainda, para que a mesma seja ensinada por 

pessoas que não a dominam, como colocado no recorte 06, do Entrevistado 02 e 

reforçado por outros três Entrevistados:  

 

ENTREVISTADO.04 – R: 05 
 
Nós temos só professores estagiários, que fazem a parte da (?), [e 
eles tem algum curso?] É geralmente sim... que geralmente quem 
vem dar aula aqui pegam pessoas que tenham o inglês e às vezes 
não, acontece e aí eles [estagiários] pegam a apostila, porque vem 
tudo na apostila, eles vão estudar e vão dar aula... de inglês. [...] se 
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não tem, tem que achar alguém que vem porque tem que ter aula, se 
não acaba ficando sem. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.09 – R: 04 
 
Não tem professor [inglês]. Quando sabe [professor] alguma coisa, 
passa, mas não chega a ser trabalhado corretamente. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 05 
 
Então, é também uma dificuldade, porque a gente tem estagiário que 
vem... que não sabe também. Então, daí é só o básico que é 
ensinado para as crianças, o básico. Tem a, a, disciplina na grade, 
mas assim, não é trabalhado como deveria, né. Porque teria que ter 

uma pessoa especializada, que saiba, né, que tem domínio pra 
conseguir ensinar os alunos. Se não tem alguém que conhece um 
pouco fica assim, vai ensinar só números, cores que a maioria 
conhece, né, vai passar por isso, bom dia, boa tarde, coisas assim, 

bem simplesinhas. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 
 

Os Entrevistados 03, 04 e 09, nos recortes sequenciais 05, 04 e 05, mostram 

que nem sempre há profissionais capacitados para ministrar a disciplina de Língua 

Inglesa. Em alguns casos recorre-se à apostila, ao conteúdo disposto, faz-se um 

estudo e parte-se para a transmissão do conhecimento mais básico, reduzido a 

situações bem simples. Considera-se uma transmissão porque se acredita que não 

há como compartilhar com o aluno algo do que não se tem domínio ou que não se 

conhece.  

Como destaca o Entrevistado 07, recorte 06, o professor, ao tentar ensinar 

algo que não domina, pode prejudicar o aprendizado do aluno e contribuir para a 

cristalização de usos não favoráveis ao ensino de línguas:  

 

ENTREVISTADO.07 – R: 06 
 
[...] não tendo um profissional que tenha capacitação, é inviável você 
colocar uma língua para um aluno, de repente vai passar alguma 
coisa errada, até no futuro vai ser pior do que não ter passado nada.  

(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A esse respeito Leffa (2001), pondera que  
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O professor de línguas estrangeiras, quando ensina uma língua aos 
alunos, toca o ser humano na sua essência – tanto pela ação do 
verbo ensinar, que significa provocar uma mudança, estabelecendo, 
portanto uma relação com a capacidade de evoluir, como pelo objeto 
do verbo, que é a própria língua, estabelecendo aí uma relação com 
a fala. Mas, se lidar com a essência do ser humano é o aspecto 

fascinante da profissão há, no entanto, um preço a se pagar por essa 
prerrogativa, que é o longo e pesado investimento a ser feito para 
formar um professor de línguas estrangeiras. Sem este investimento 
não se obtém um profissional dentro do perfil que se deseja: 
reflexivo, crítico e comprometido com a educação (LEFFA, 2001, p. 
333-334 – grifos nossos). 

 

Ao refletir a respeito da citação do autor, pode-se compreender no que 

consiste a preocupação relatada pelo Entrevistado 07, no recorte 06, quando faz 

referência ao resultado de um ensino de línguas de forma inadequada. Como 

enfatizou Leffa (2001), o professor, ao ensinar, produz mudança e contribui no 

processo de evolução do aluno, portanto, precisa estar comprometido com o ato de 

ensinar e conhecer as suas limitações, como também procurar aprofundar-se na 

área em que atua. 

Ou, ainda, quando se distingue entre informação e saber, Bottega (2010), 

assevera que o saber “envolve sentido na relação do sujeito consigo, com o mundo, 

com os outros [...] envolve uma relação subjetiva, uma relação de sentido que afeta 

o sujeito nas suas formas de interpretar o mundo, os outros e a si mesmo” 

(BOTTEGA, 2010, p. 65). 

Algumas escolas visitadas afirmaram que não disponibilizam a disciplina de 

Língua Inglesa, justamente porque não dispõem de profissionais capacitados para 

ministrá-la. Nestes casos, os alunos ficavam sem essa matéria.  

Os Entrevistados 07, 13, 12 e 11, justificam esta postura por meio de 

discursos que exigem profissionais habilitados para o ensino das Línguas 

Estrangeiras:  

 

ENTREVISTADO. 07 – R: 07 
 
[...] para dar um curso de línguas, um espanhol, um inglês, teria que 
ser alguém que fosse habilitado, que tivesse pelo menos o curso 
básico. Não alguém que não tem conhecimento nenhum de língua, 
porque daí não vai fazer sentido dar um curso desse pra criança [...]. 
(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.13 – R: 04 
 
[...] tem que ser um trabalho bem feito, né. Não é porque sabe falar 
bom dia, boa tarde que vai trabalhar, né? Então, nisso principalmente 
que a gente está em falta, nem temos nem na questão do espanhol... 
nem na língua inglesa. [...] o material que vem na apostila de inglês 
acaba sendo perdido... porque como que você vai entrar numa sala 
sem saber o mínimo de inglês pra trabalhar? Não tem como fingir, 
né. A gente vai ter... que deixar. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos 
da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12 – R: 04 
 
[...] Nós tínhamos uma aqui que ela entendia, né, agora você dar pra 
um que é leigo, como que ele vai explicar uma coisa que ele não 
sabe. [...] Não adianta você dar... vai trabalhar inglês, mas como que 
eu vou trabalhar inglês se eu nem sei... pra mim, como que eu vou 
explicar para os outros? [...]. (19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
(Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.11 – R: 04 
 
Oh, nós é... esse ano... porque é assim, quando tem professor que 
tem inglês..., [...] Então depende do professor que entra e que sabe, 
porque não adianta também fazer..., tem que fazer bem feito, tem 
que ter uma noção boa de inglês para poder aplicar, que... eles 
gostam muito e é interessante também. [...] A professora de 
informática, ela tem, né..., esta fazendo Português e Inglês, Letras, 
então tem inglês na grade [...] e ela está trabalhando. E as crianças 
gostam. [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A falta de profissionais habilitados para ensinar a Língua Inglesa faz com que, 

como já demonstrado nas discussões anteriores, os alunos fiquem sem aprender 

este conhecimento e o conteúdo da apostila se torna sem utilidade, como pode ser 

verificado em parte do recorte 04, do Entrevistado 13: “o material que vem na 

apostila acaba sendo perdido [...]. A gente vai ter que deixar” (ENTREVISTADO, 13, 

2014). Quem perde é o aluno. 

Sendo essa a situação considerada, fica evidente o porquê de apenas três 

escolas ministrarem a disciplina de Língua Inglesa: 

 

ENTREVISTADO.08 – R: 03 
 
[...] A nossa escola nem o inglês proporciona, né, porque a gente 
precisa de pessoas e nós não... falta... e a gente não tem essas 
pessoas... capacitadas pra estar trabalhando, né. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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O Entrevistado 08, no recorte 03, afirma que a escola em que trabalha não 

proporciona o ensino da Língua Inglesa e justifica que isso ocorre porque não tem 

professores capacitados para ministrarem as aulas. Uma das causas reside no 

“desequilíbrio entre a oferta e a procura, envolvendo aspectos quantitativos e 

qualitativos: a procura por professores é maior do que a oferta de profissionais 

competentes” (LEFFA, 2001, p. 339). A outra se sustenta no fato de que os 

profissionais que atendem os alunos do Ensino Fundamental I, anos iniciais, são 

formados em Pedagogia e não possuem formação em línguas.  

Os próximos recortes enunciam que os professores contratados para ensinar 

as Línguas Estrangeiras são os estagiários e que estes nem sempre tem um curso 

específico, podem ser de Pedagogia, Letras, entre outros: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 08 
 
[...] a gente não tem pessoal especializado pra isso, geralmente 
quem eles pegam? Os estagiários. E os estagiários não têm curso 
específico [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12 – R: 05 
 
[...] eles colocam os estagiários pra trabalhar e muitas vezes o 
estagiário, ele não tem noção... do inglês, do espanhol, ele está 
ainda... estudando, né, ele não tem noção, então daí é complicado 
você dar, por exemplo a apostila de inglês que vem do Positivo, você 
dar pra.. pra quem não entende [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – 

grifos da pesquisadora). 

 

Alguns entrevistados entendem que a falta de profissional capacitado para 

assumir essas aulas, reside o fato de que as mesmas não são destinadas ao corpo 

docente efetivo das escolas, como já apontado anteriormente, uma vez que, 

matérias como a de Língua Estrangeira, Artes e Informática, são ministradas por 

estagiários no que é denominado de hora atividade: 

 

ENTREVISTADO.11 – R: 05 
 
[...] a aula de inglês seria mais na hora atividade, com o professor 
de... estagiário, né [...]. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.13 – R: 05 
 
[...] só que o estagiário, ele... ele não rege sala, ele só tá pra cumprir 
hora atividade, dar aula de artes, dar aula de educação física. [...]. 
(Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 07 
 
[...] quem dá o inglês são os estagiários, né, porque é contado como 
a hora atividade. Então não é nem um professor efetivo [...]. 
(Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Conforme afirmado nos recortes 05, do Entrevistado 11, 05 do Entrevistado 

13 e 07 do Entrevistado 02, disciplinas como as citadas são de prática exclusiva dos 

estagiários, pois atuam no momento em que o professor regente está em sua hora 

atividade. Bottega (2010), em sua pesquisa, ao discutir as questões de poder, 

entende que os comandos (autoridade) além de pedagógicos também são 

políticos41. Neste sentido, pode-se dizer que a presença de estagiários nas escolas 

municipais, neste caso, pode ser oriunda 

 

[...] do poder que detém interferência sobre a função e formação 
escolar, possuindo alguma forma de autoridade ou comando 
pedagógico, interferindo no conhecimento a ser ministrado (sejam 
conteúdos, metodologias de trabalho, formação docente). Trata-se 
também de um poder com autoridade ou comando político, atuando 
sobre questões funcionais que envolvem o professor, como contrato 
de trabalho, cargas horárias, número de alunos por sala, salário, 
entre outros [...] (BOTTEGA, 2010, p. 53-54 – grifos da autora). 

 

Portanto, pode-se dizer que o estagiário, assim como qualquer outro 

trabalhador temporário, vem suprir uma carência de contingente profissional nas 

diversas áreas trabalhistas, neste caso, na rede de ensino, bem como lhe permite 

cumprir com a carga horária exigida na graduação quando se trata de uma carga 

horária exigida nos cursos de ensino superiores.  

Segundo o Dicionário Aurélio, o estágio corresponde a “1. Aprendizado, 

exercício, prática, [...]. 2. Situação transitória, de preparação. 3. Aprendizado de 

especialização que alguém faz numa repartição ou em qualquer organização, 

                                                         
41

  Conforme a autora, “[...] poder vinculado a alguma instituição ou órgão de comando, seja ele 
político ou pedagógico, que possui poder sobre vínculo funcional do docente e/ou em relação à 
estrutura escolar [...]” (BOTTEGA, 2010, p. 53 – grifos da autora).  
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pública ou privada. [...]” (FERREIRA, 2004, p. 821). Condição que evidencia o 

caráter migratório e temporário do estagiário. 

Os estagiários, enquanto contratados para cumprir hora, consistem em uma 

mão de obra mais viável aos cofres públicos e privados, que economizam com 

contratações efetivas e outros encargos advindos das mesmas, pois substituem 

profissionais afastados, de licença e preenchem as horas em aberto. Essa 

contratação temporária não corresponde à prática desenvolvida no estágio 

supervisionado, que consiste em uma fase de preparação que, como o próprio nome 

comporta, permite ao acadêmico colocar em prática as teorias que aprendeu na 

Universidade, como também, proporciona-lhe, além de cumprir com a carga horária 

que a graduação solicita, adquirir uma experiência em sua área pedagógica.  

Sendo assim, o estagiário contratado é aquele que recebe por seus serviços, 

uma vez que presta um serviço. Portanto, o estagiário contratado pela Secretaria 

Municipal de Educação é um trabalhador, geralmente, sem formação acadêmica 

concluída e específica, que presta um serviço ao setor público e recebe pelo 

mesmo. 

Os entrevistados, em sua maioria, consideram a atuação do estagiário de 

muita valia, pois tem sido este profissional em início de carreira quem está cobrindo 

e se fazendo cumprir uma parte da carga horária necessária e de relevância para o 

aprendizado dos alunos. Contudo, existe uma preocupação bem evidente por parte 

dos Entrevistados, diz respeito à preparação e à capacitação de profissionais 

preparados e conhecedores da disciplina que irão ministrar: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 09 
 
[...] como vai ser ofertado um curso de línguas se ninguém tem 
formação? (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Na perspectiva política, como realça Leffa (2001), “a formação do professor 

de línguas estrangeiras envolve não só questões ligadas estritamente à formação, 

incluindo aí as exigências legais para o exercício da profissão, mas também 

questões de política lingüística” (LEFFA, 2001, p. 339). No caso da capacitação dos 

profissionais da rede de ensino do Fundamental I, anos iniciais, se não há uma 

formação em línguas na graduação em Pedagogia, cabe ao poder público prover 
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uma formação que habilite esses educadores a ministrarem as disciplinas de 

Línguas Estrangeiras.  

O ensino e a aprendizagem de línguas devem ser (re)pensadas, como coloca 

Rajagopalan (2011), em um contexto maior, na sociedade, é preciso “pensar o 

ensino de línguas desde a abordagem, a metodologia a ser adotada em função da 

política linguística adotada no país” (RAJAGOPALA – entrevista SILVA, SANTOS e 

JUSTINA, 2011, p.5). Até mesmo porque o “ensino de língua não é brincadeira” 

(RAJAGOPALA – entrevista SILVA, SANTOS e JUSTINA, 2011, p.5). 

 

 

4.1.3.3 O anseio dos Entrevistados pela oferta de uma capacitação na área de 

Línguas Estrangeiras 

 

 

Ensinar por ensinar ou conforme as condições ditam, são práticas que não 

sustentam as necessidades da contemporaneidade, de acordo com o suporte 

apresentado pela teoria da Linguística Aplicada, discutida no terceiro capítulo. 

Diante disso, pode-se verificar a seguir, partir das entrevistas, que todos os catorze 

Entrevistados das escolas municipais compartilham da ideia de oferta, por parte do 

município, de um programa ou curso de capacitação para os professores e/ou a 

equipe pedagógica, no âmbito das Línguas Estrangeiras, tanto na Língua Inglesa 

quanto na Língua Espanhola. Interesse que também pode ser visualizado nas 

informações quantificadas no Quadro 8, Demonstrativo III. 

O recorte 06, do Entrevistado 12, e o recorte 06, do Entrevistado 13, são 

representativos do interesse da comunidade escolar pela oferta de um curso de 

formação ou capacitação nas Línguas Estrangeiras, para habilitar os profissionais 

para a regência das Línguas Estrangeiras, independente de qual seja a ofertada: 

 

ENTREVISTADO.12– R: 06 
 
Interessante. Porque assim é... é... eles [órgãos responsáveis pelo 
ensino público municipal] deveriam capacitar professores para 
estarem trabalhando essas línguas. [...]. Então seria interessante. 
(Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.13 – R: 06 
 
Eu acho. [...]. Mas eu acho que sim, tem que ter incentivo sim, 
porque se o município pre... pretende né, no caso, adotar [a língua 
estrangeira], tem que ter, porque como o professor vai trabalhar? [...]. 
(Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A esse respeito, os dois Entrevistados citados e o Entrevistado 02, no recorte 

08, realçaram que em anos anteriores havia um incentivo, por parte do município, 

para a aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Os funcionários públicos das escolas 

municipais eram contemplados com a oportunidade de fazer um curso de língua, 

como destacam esses Entrevistados: 

 

ENTREVISTADO.13 – R: 07 
 
Eu acho. Uma vez tinha [incentivo para capacitação]. Até quando foi 
a época em que eu fiz. O... o município tinha uma parceria... com 
mais de uma escola, nessas escolas tipo CCE, Freedom... aí a gente 
tinha desconto... aí muitos professores... procuraram fazer. Aí depois 
o município não investiu mais e daí acabou que ficou... por isso 
mesmo, né. [...]. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 08 
 
O bacana era assim... se você era aluno, por exemplo, da CCE , aí 
você... podia pegar aulas e a CCE te dava o suporte, aí era uma 
coisa com fundamento... a mesma coisa com o espanhol, né. [...] e 
um acompanhamento... o professor de lá vinha ver como você estava 
dando aula. (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12– R: 07 
 
[...] É... quando eu iniciei, é... em 97, é... tinha... tinha capacitação 
para os professores que queriam trabalhar com o espanhol e o 
port..., e o inglês, né? [...] E daí também tem o curso de capacitação 
que era ofertado durante o ano e era interessante [...]. (Entrevista em 
17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 13, recorte 07, coloca que havia procura por parte dos 

professores para aprender alguma Língua Estrangeira, mas que quando acabou o 

incentivo do poder público municipal, mesmo que fosse por meio de desconto na 

mensalidade do curso, houve uma interrupção no aprendizado da mesma. 

Frequentemente, os professores que se propunham a fazer um curso de línguas o 

faziam movidos pelo interesse em ministrar estas disciplinas, pois era justamente o 
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cursar uma Língua Estrangeira que garantia ao docente escolher a matéria para 

ministrar, como coloca o Entrevistado 12, no recorte 08:  

 

ENTREVISTADO.12– R: 08 
 
[...] Então os professores teriam que ter um curso. Então assim... 
tendo o curso eles poderiam estar é... dando essa disciplina. Então 
assim, antes da distribuição de aulas os professores se reuniam, né, 
e para dar a educação passada... quem tinha um curso de inglês, 
tinha um curso de espanhol, eles já iam trabalhar como hora 
atividade. No caso pegariam o espanhol numa escola... espanhol, em 

outra escola o inglês, sabe? Então daí trabalhariam isso, [...] mas 
assim, agora não, agora já não é mais assim, agora os professores 
que tem, eles tem que pegar sala de aula. Então eles colocam os 
estagiários pra trabalhar [...]. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

Nos casos evidenciados pelos recortes 07 e 08, do Entrevistado 12, recorte 

08, do Entrevistado 02 e recorte 07, do Entrevistado 13, foi possível perceber que o 

poder público municipal em alguns anos anteriores, de certa forma, buscou uma 

maneira de capacitar os seus professores em alguma Língua Estrangeira. Para 

tanto, recorreu às escolas de idiomas, como, por exemplo, a CCE e a Freedom, 

citadas pelos Entrevistados, para qualificar os seus profissionais. Os interessados 

obtiveram descontos e assessoria dessas empresas.  

Leffa (2001), aponta, ao discutir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) sobre o ensino de línguas estrangeiras, que, em virtude do 

descompasso entre a oferta e o número de profissionais formados, surgiram 

“propostas e ações para formar o professor fora da universidade, em escolas de 

línguas ou instituições estrangeiras de divulgação de outras culturas que atuam 

dentro do Brasil” (LEFFA, 2001, p. 339-340).  O autor ainda acrescenta que esta 

ação provocou reações diversas, tendo em vista que muitos especialistas 

consideram que a formação do professor deve acontecer pela Universidade. 

Nove anos depois, Costa, Rodrigues e Freitas (2009), ao tratarem do acordo 

entre o MEC e o Instituto Cervantes, Carta de Intenções42 firmada em quatro de 

agosto de 2009, resultante da assinatura da Lei nº 11.161/2005, informam que, para 

atender a demanda de professores de Língua Espanhola, o instituto seria 

                                                         
42

 Segundo as autoras, “Carta de Intenções entre o MEC e o Instituto Cervantes (IC) mediante a qual 
esse centro de ensino, com sede na Espanha e nove filiais no Brasil, seria responsável ‘por formar 
professores brasileiros e tornar disponíveis recursos didáticos e técnicos para o ensino do espanhol 
nas escolas públicas’” (COSTA, RODRIGUES e FREITAS, 2009, p. 1). 
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responsável pela formação destes professores. Contudo, as autoras alegam, como 

ocorreu com o exposto por Leffa (2001), no que se refere à formação de professores 

por centros de ensino, que  

 

Esse Instituto não está, portanto, habilitado para formar professores 
ou interferir na preparação de profissionais e na elaboração de 
materiais para o ensino regular, muito menos no contexto brasileiro. 
O acordo contrariaria, então, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) de 1996, que atribui a formação de professores 
exclusivamente às universidades (COSTA, RODRIGUES e 
FREITAS, 2009, p. 2). 

 

A temática em questão traz diferentes perspectivas e suscita diferentes 

reflexões, mas como o objetivo da presente tese não é esse, por hora, enceram-se 

as discussões a esse respeito para, na sequência, expor que a comunidade escolar 

tem interesse em um programa ou curso que os habilite para o ensino de Línguas 

Estrangeiras.  

Um dos principais pontos levantados pelos Entrevistados no transcorrer das 

entrevistas e nos quais se sustentaram para requerer oportunidades de qualificação, 

no campo das Línguas Estrangeiras, foi à proximidade e o contexto fronteiriço da 

cidade de Guaíra, Paraná com o Paraguai, a presença de alunos vindos desta nação 

para estudar no Brasil e, principalmente, a falta de profissionais capacitados, neste 

caso, na Língua Espanhola.  

O Entrevistado 10, por meio do recorte 04, descreve muito bem a realidade 

linguística do município de Guaíra, Paraná: 

 

ENTREVISTADO.10 – R: 04 
 
[curso ou programa de capacitação na Língua Espanhola] 
Justamente para poder atender melhor a nossa clientela..., né. Tanto 
de alunos quanto os... os visitantes do Paraguai, né, o convívio que 
tem atravessa a fronteira [brasileiros], então eles [paraguaios] 
atravessam pra cá, seria mais fácil... o entendimento. (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Destacando o contexto de línguas e culturas em contato, o Entrevistado 10, 

no recorte 04, fortalece o aprendizado da Língua Espanhola enquanto Língua de 

Fronteira na cidade guairense. Para tanto, não considera apenas o espaço da sala 

de aula, mas sim toda a região de Guaíra, Paraná e a nação paraguaia. Provando a 
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realidade linguística e cultural desse espaço físico, isto é, a situação de fronteira 

geográfica enunciativa. 

Sob esta perspectiva, ao oportunizar um curso de línguas, no caso a Língua 

Espanhola, ou promover uma política de formação de professores nas Línguas 

Estrangeiras, o município, além de contribuir na formação de seus profissionais e na 

melhoria no atendimento de seus alunos estrangeiros, pois a preocupação da equipe 

pedagógica fundamenta-se na própria realidade das escolas, incentivaria a 

promoção e o aprendizado da referida língua em todo o âmbito municipal, podendo, 

inclusive, despertar a curiosidade de outras localidades para a conscientização das 

Línguas de Fronteira.  

Como os professores e a equipe pedagógica não dominam a Língua 

Espanhola, não conseguem ajudar adequadamente os alunos estrangeiros, na 

maioria paraguaios, na aquisição da Língua Portuguesa, como pode ser observado 

na fala do Entrevistado 04, recorte 06:  

 

ENTREVISTADO.04 – R: 06 
 
[...] eles [alunos] vem do Paraguai e as mães... é, é dizem que lá é 
bem diferente, então é daí onde se tem a controvérsia, porque eles 
falam espanhol e escrevem e eles vem pra cá e não entendem o que 
a gente, a gente fala com eles. Então, aí a dificuldade nossa também 
de ensinar, porque eles já vem aprendendo espanhol, né [...].  
(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Diante dessa realidade, o Entrevistado 03, recorte 06, reforça que uma 

capacitação na Língua Espanhola condiz com a realidade do município e faz uma 

ressalva, como mostra o trecho em destaque: 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 06 
 

Com certeza, porque... [...] sempre que aparecer alunos de lá 
[Paraguai] pra cá [Guaíra, Paraná], e podem ter essa dificuldade, né. 
Pra estar capacitando..., pra gente saber levar isso, também né, 
porque daí, se não o aluno sai perdendo. Sempre é a criança que vai 
sair perdendo. [...] teria que ser trabalho aqui na escola, já por causa 

da nossa localidade, né, que facilitaria muito para as crianças, né.  
(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Pode-se dizer que a perda desse conhecimento, por parte do aprendiz, é fruto 

do despreparo dos profissionais da comunidade escolar, como ficou evidente tanto 
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no recorte 06, do Entrevistado 03, como no recorte 06, do Entrevistado 04. Este 

Entrevistado esclarece, ainda, que o desconhecimento e a falta de domínio da 

Língua Espanhola contribuem para a reprovação de alguns alunos, que não 

conseguem interagir na Língua Portuguesa, seja em sua forma escrita ou oral. 

 

ENTREVISTADO.04 – R: 07 
 
Sim, eu acho que todos os profe..., nós deveríamos ter, [...] acho que 
falta isso... para os professores também. Porque, a gente às vezes 
vai, igual eu falei, a gente às vezes vai falar com uma criança, já 
aconteceu isso aqui na escola, de a gente ter crianças indígenas, 
que a gente ia conversar e eles não entendiam, aí o que a gente 
fazia? Tinha que chamar outra criança, outra criança maior, falar 
assim: oh, traduz pra ele. Aí ele traduzia e a gente conseguia 
responder pra ele, que às vezes ficava (?) com a criança repete, 
reprova, perde um ano, por causa que eles não entendem o 
português.  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 04, no recorte 07, chama a atenção para as dificuldades que 

esses alunos, falantes da Língua Espanhola, apresentam nas escolas brasileiras 

quando em uso e em contato com a Língua Portuguesa, reforçando a necessidade 

de aprendizagem da Língua Espanhola pelo corpo pedagógico das escolas. 

Essa preocupação em torno da urgência da capacitação em Línguas 

Estrangeiras foi reverenciada pelo discurso do Entrevistado 04, recorte 07, ao 

comunicar que há alunos que perdem o ano escolar, e pela colocação do 

Entrevistado 03, no recorte 06, quando demonstra preocupação com a perda de 

conhecimento por parte dos alunos estrangeiros, pois apresentam dificuldades tanto 

no uso oral e escrito da língua, como na leitura e na compreensão auditiva. Como os 

professores e as equipes pedagógicas não entendem a Língua Materna desses 

alunos, não sabem como proceder e como ajudá-los na aquisição da Língua 

Portuguesa.  

A esse respeito é válida a consideração do Entrevistado 02, recorte 09, 

quando solicita uma capacitação, mesmo que de início apenas para a equipe 

pedagógica, pois os alunos, cuja Língua Materna é a Língua Espanhola, não podem 

continuar a serem prejudicados: 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 09 
 
Eu... isso. Principalmente assim... se não de início para todos os 
professores, né, pelo menos para a equipe, porque a equipe daí 
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pode estar ajudando. [...] porque os nossos professores também... 
são raros os que já fizeram algum curso de outra... de uma outra 
língua.  (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Os enunciados dos Entrevistados, apresentados até o presente momento, 

demonstram a necessidade, assim como a urgência do poder público municipal em 

desenvolver um planejamento linguístico que resulte em uma política linguística 

consoante com as situações emergentes nesta região de fronteira geográfica 

enunciativa com o Paraguai. Como destaca o Entrevistado 06, recorte 01:  

 

ENTREVISTADO.06 –RE: 1 
 
Acho que sim. Seria uma ótima ideia. Precisa [capacitação] até pra 
ajudar os alunos. [...].  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

O Entrevistado 02, no recorte 10, descreve duas situações vivenciadas pela 

escola em que trabalha e que envolveram alunos estrangeiros cuja Língua Materna 

não era a Língua Portuguesa:  

 

ENTREVISTADO.02 – R: 10 
 
[...] teve uma vez veio uma menina dos Estados Unidos e ela não 
falava português, só falava inglês. [...] Nós tivemos também um 
aluno... ano passado que veio da Espanha. Aí ele só falava... ele não 
sabia nada em português. Só falava em espanhol e só escrevia em 
espanhol, né. [...] Quando chegou... a aluna dos Estados Unidos, eu 
aprendi um pouco do inglês, então eu sentava com ela e eu ia, né... 
que a gente não fala fluente, mas a gente tem bom um entendimento. 
Agora esse do espanhol, aí ele também sentiu muita dificuldade, ele 

falava assim pra gente: eu quero aprender logo a falar português [...]. 
(Entrevista em 10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

No primeiro caso evidenciado pelo Entrevistado 02, recorte 10, somente foi 

possível auxiliar a aluna vinda dos Estados Unidos porque o mesmo já havia feito 

um curso de inglês e, apesar de não saber falar fluentemente, apresentava um bom 

entendimento da Língua Inglesa. Contudo, no caso do aluno vindo da Espanha, a 

realidade foi outra, porque o Entrevistado 02, não fala em espanhol e apenas 

entende a Língua Espanhola razoavelmente. A falta de domínio linguístico, neste 

último caso, limitou o auxílio da equipe pedagógica. 
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O Entrevistado 07, no recorte 10, compartilha que às vezes recebem alunos 

que não dominam nem conceitos básicos da Língua Portuguesa. Nestes casos é 

necessário iniciá-los na alfabetização: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 10 
 
Ajudaria, claro [conhecer a língua do outro]. A gente tem aluno aqui 
dentro, alunos que vem aqui sem falar uma palavra em português, 
daí você tem que começar do zero, zero, zero, zero, como se tivesse 
com um bebê ensinando pra ele o que que é uma caneta, fazendo 
ele repetir caneta, aí pedindo pra ele como é na língua dele, aí ele 
fala, aí a gente fala caneta de novo para ele compreender que aquilo 
que ele compreendeu na língua dele é uma caneta. Então é um 
retorno da infância, tem que aprender a falar tudo de novo. 

(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

No discurso do Entrevistado 07, recorte 10 fica evidente a dificuldade, o 

despreparo da equipe pedagógica e docente em auxiliar e ensinar esses alunos que 

não dominam a Língua Portuguesa, uma vez que a sua Língua Materna é outra. 

Embora seja um estrangeiro que está em contexto de imersão, lhe é ensinada a 

Língua Portuguesa a partir de abordagens de ensino de Língua Materna porque o 

mesmo não está frequentando um curso de Português Língua Adicional43, por 

exemplo. Nestes casos, faz-se necessário uma política linguística que considere 

essa pluralidade linguística, como acontece em alguns Estados e Municípios que 

contam com escolas bilíngues e trilíngues44. 

Diante disso, buscando uma alternativa para minimizar esta realidade 

preocupante, o Entrevistado 13, no recorte 08, declara ser necessária uma formação 

em Línguas Estrangeiras que atenda aos professores efetivos:  

 

ENTREVISTADO.13 – R: 08 
 
[...] eu acho assim que tem que ser professor efetivo, porque se 

entra... a gente tem estagiário aqui, né, só que o estagiário, ele... ele 
não rege sala, ele só tá pra cumprir hora atividade, [...]. Aí se fazer 
pra, pra estagiário... esse atendimento [capacitação], logo ele sai. 
Né, daí acaba perdendo. Acho que tem que ser professor efetivo 

                                                         
43

Conforme o disposto por Rodrigues, o “termo Língua Estrangeira está intrinsecamente ligado à 
noções de FN [falante nativo] e FNN [falante não-nativo], [...] Língua Adicional” consiste no 
“acréscimo de uma língua a outras que o aluno tenha em seu repertório e se reconhece” 
(RODRIGUES, 2013, p. 17). Embora muitos falantes estrangeiros acabem perdendo o vínculo com a 
sua Língua Materna, seja pelo desuso e falta de contato com outros falantes, a Língua Portuguesa 
passa a ser a sua Segunda Língua.  
44

Referência ao Programa Escolas de Fronteira. 
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mesmo, uma formação [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

Ao predispor por uma formação de línguas por parte do professor efetivo, o 

Entrevistado 13, no recorte 08, não está desmerecendo a capacidade e o 

profissionalismo dos estagiários. Ao contrário, mostra que pela condição temporária 

destes, a sua rotatividade é normal. Para este Entrevistado, habilitar o estagiário não 

garante o ensino ano após ano das disciplinas de Línguas Estrangeiras, como 

também não garante a sequenciação do ensino de Línguas, pois: 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 11 
 
[...] o estagiário só fica dois anos, na escola também tem isso, né. Aí 
sai um professor, aí começa outro... do zero... Aí começa outro, a 

gente tem que sentar de novo, ajudar a preparar [...]. (Entrevista em 
10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

A situação descrita pelo discurso do Entrevistado 02, no recorte 11, reforça a 

opinião defendida pelo Entrevistado 13, no recorte 08, que consiste em um 

atendimento voltado aos professores efetivos, uma vez que estes, indiferentemente 

de serem transferidos ou solicitarem transferências entre as escolas, certamente 

estarão disponíveis para ministrar as aulas de Língua Estrangeira, tanto em uma 

escola como em outra. 

Do mesmo modo, reforça-se uma formação em Línguas Estrangeiras no 

campo da Pedagogia ou a elaboração de projetos de ensino de Línguas 

Estrangeiras para serem aplicados nas escolas de ensino Fundamental I – anos 

iniciais, em parceria com as Universidades. Portanto, incentiva-se um planejamento 

e uma execução de capacitação e formação continuada que atenda o corpo 

pedagógico e docente das escolas, pensando na habilitação destes profissionais e 

no fortalecimento da prática de ensino de Línguas Estrangeiras, para que as 

mesmas não sejam mais deixadas de lado, pois são consideradas como disciplinas 

optativas, como colocaram o Entrevistado 07, no recorte 11, e o Entrevistado 12, no 

recorte 09: 

 

ENTREVISTADO.07– R: 11 
 
[...] A língua estrangeira no Brasil ela, ela é optativa, ela não é 
obrigatória, como o português, matemática, história, ciência. Ela não 
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é. Ela é opcional, né [...].  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12– R: 09 
 
[...] tem a língua inglesa, né, nós temos no currículo, é a língua 
inglesa, não... assim, não é obrigado a trabalhar, vem na apostila, o 
material didático né, ela tem a  língua inglesa, então, se tiver um 
professor apto a estar aplicando, né, a disciplina, ele aplica [...].  
(Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Ao ser vista como optativa, a Língua Estrangeira deixa de ser ensinada 

quando não se tem um professor apto para ministrá-la, contribuindo para que a 

mesma não seja difundida no meio escolar. Neste sentido, ao compará-la com 

outras disciplinas, estabelece-se uma conceituação díspar, visto que a importância 

em ser bilíngue ou plurilíngue é mascarada pela falta de profissionais habilitados, 

mantendo-se, desta forma, o sustento de uma política de monolinguismo.  

Dessa forma, ao afirmar que a Língua Estrangeira não é obrigatória, 

desenvolve-se no imaginário dos sujeitos uma avaliação depreciativa da mesma, 

desta forma, tem-se a ilusão de que o ensino e a aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras não têm importância curricular e culturalmente, pelo simples fato de 

não ser obrigatório. Ao prestar-se a condição de que, quando há um profissional 

habilitado a mesma é ministrada, mas quando não há deixa-se de ensiná-la, faz com 

que o acesso ao conhecimento seja compartilhado de maneira desequilibrada, no 

qual alguns alunos têm acesso a esse saber e outros não. 

Acredita-se que faz parte da função da escola proporcionar um ensino de 

qualidade. Portanto, é fundamental a participação ativa da Secretaria Municipal de 

Educação na elaboração e na aplicação de políticas linguísticas que atendam a 

realidade vivenciada no município de Guaíra, Paraná, pois não há como negar a 

diversidade linguística e cultural de seus alunos que, indiferentemente de serem 

brasileiros, paraguaios ou descendentes destes, são latino-americanos.  

Apesar das diferenças culturais e de fazerem uso de línguas diferentes, no 

caso a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola, os latino-americanos não são tão 

diferentes. O elo que os une é justamente a língua, porque, segundo Sedycias, “pelo 

fato de derivarem da mesma língua, o latim vulgar, o português e o espanhol têm 

muito em comum, muito mais do que, por exemplo, o português e o inglês” 

(SEDYCIAS, 2005, p. 42). No entanto, como já discutido anteriormente, nem todos 
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os sujeitos pensam assim. Embora compartilhem da importância e da viabilidade de 

se ter um curso de capacitação na Língua Espanhola, para poder melhor ajudar aos 

alunos, há àqueles que ainda acreditam que cabe ao estrangeiro adaptar-se a 

cultura e a Língua Portuguesa Brasileira: 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 12 
 
Sim, [necessidade de ter um curso de capacitação]. Porque na 
realidade a gente sempre fala assim, tanto nossos alunos vindos do 
Paraguai como nossos indígenas, é, a gente sempre preconiza 
assim, não fomos nós que viemos da sua cultura, então é vocês que 
tem que se adaptar ao português. Mas porque, porque nós não 
temos base nenhuma da língua deles, né, então talvez se a gente 
tivesse uma base, tivesse um conhecimento, talvez fosse até mais 
fácil ajudar a essa criança. Mas a gente sempre preconiza, você está 
numa escola de português, então tem que aprender a língua 
portuguesa, né. Então é uma exigência do aluno quando ele está 
aqui, as provas deles são em português, a leitura é em português, 
então é difícil você colocar pra ele uma, ah você vai fazer na sua 
língua. Não, se está aqui no Brasil fala-se o português, então você 
vai se adaptar ao português. Então o professor não tem muito 
conhecimento da língua dele pra tá auxiliando, a gente força ele a 
falar o português. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

O Entrevistado 07, no recorte 12, parte da concepção de que estando o 

estrangeiro no Brasil e este pretendendo cursar uma escola brasileira, deve adaptar-

se tanto a nova cultura quanto a língua. Para tanto, justifica que não há como 

realizar provas na língua desses alunos estrangeiros pelo simples fato de ser uma 

nação que tem como Língua Oficial a Língua Portuguesa. 

Mesmo enfatizando que o aluno estrangeiro deve adaptar-se à língua e à 

cultura brasileira, fica evidente na fala do Entrevistado 07, recorte 12, que se pratica 

isso porque não se tem conhecimento da língua e da cultura desse aluno 

estrangeiro: “então talvez se a gente tivesse uma base, tivesse um conhecimento, 

talvez fosse até mais fácil ajudar a essa criança.” (ENTREVISTADO 07, 2014). 

Como a Secretaria Municipal de Educação é o órgão responsável e incentivador das 

escolas municipais, ressalta-se que seria viável a elaboração de projetos e políticas 

que contribuam na formação dos professores e na diminuição de ações impróprias 

quando em interação com alunos estrangeiros. 

Diante disso, uma postura mais centrada na situação de fronteira geográfica 

enunciativa faz-se necessária, por parte da Secretaria Municipal de Educação, para 
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apoiar e sustentabilizar um ensino de qualidade e provedor da igualdade, pois até 

quando o aluno será forçado, como enfatizou o Entrevistado 07, no recorte 12, em 

aprender a Língua Portuguesa, sendo negada a sua cultura e a sua língua pelo 

simples fato que não há profissionais capacitados de acordo com situação 

geográfica e enunciativa vivenciada pelo município guairense? Haja vista que a 

presença de alunos estrangeiros, em sua maioria vindos do Paraguai, nas escolas 

do município é uma realidade e deve ser considerada para que se efetive um ensino 

cada vez com mais qualidade. A presença de alunos falantes da Língua Espanhola 

nas escolas municipais de Guaíra, Paraná, pode ser observada na sequência.  

 

 

4.1.3.4 A presença de alunos estrangeiros nas escolas 

 

 

Das catorze escolas municipais, doze (12) confirmaram que recebem alunos 

estrangeiros, principalmente vindos do Paraguai, como evidenciam os recortes 

seguintes e demonstrou quantitativamente o Quadro 8, Demonstrativo III. 

 

ENTREVISTADO.07 – R: 13 
 
Muitos, muitos [alunos vindos do Paraguai]. Eles vem de mudança 
mesmo. Eles vêm transferidos mesmo [...], mas a gente tem muitos 
alunos aqui que vem do Paraguai. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos 
da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.06 – R: 02 
 
Moram aqui [alunos vindos do Paraguai]. Eles vem de fora pra cá e 
ficam morando aqui. [...] filhos de paraguaios com brasileiras. Tem 
muito paraguaio que mora aqui agora. (Entrevista em 19/11/2014 – 
grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.13– R: 09 
 
[...] Temos muitos alunos que vem de lá [Paraguai], [...] (Entrevista 

em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.04 – R: 08 
 
Eles moram aqui. Daí eles vem do Paraguai [...] e a gente recebe 
essas crianças. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.15 – R: 02 
 
Sim. Crianças que moravam no Paraguai e se mudaram para Guaíra. 
Hoje temos 6 alunos, mas já tivemos mais.  (Entrevista em 
12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.10 – R: 05 
 
Paraguai bastante. Olha... no caso... os nossos alunos, a maioria das 

vezes são filhos de brasileiros, nascidos no Paraguai, que estudaram 
é... uma... uma boa parte lá e que são transferidos para o nosso 
município e aqui pra nossa escola. [...] Mas alunos nós tínhamos um 
aluno ano passado que vinha de van. Os outros já são moradores 
aqui.  (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.12 – R: 10 
 
Nós temos um que mora no Paraguai. Só que... ele foi... ele nasceu 
em Guaíra, então devido a algumas circunstâncias ele está morando 
no Paraguai, mas ele fala o português, ele não fala o espanhol, ele 
fala o português.  (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.03 – R: 07 
 
A gente tem um aluno que vai e volta todo dia..., que vem de van, no 
período da tarde. Os pais são brasileiros [...].  (Entrevista em 
19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.02 – R: 12 
 
Tem várias, são crianças bilíngues. Aqui assim, não sei se é por ser 
uma escola mais central, mas já tivemos alunos dos Estados Unidos, 
essa semana chegaram dois do Japão nascidos lá, [...] E do 
espanhol vem vans, vem uma van cheia. [...] Nós tivemos também 
um aluno... ano passado que veio da Espanha. [...]. (Entrevista em 
10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Dos nove recortes apresentados, apenas os três últimos abordam em suas 

falas que os alunos vindos do Paraguai vêm e voltam todos os dias. Isso ocorre 

porque os mesmos vêm de transporte com uma Van. São alunos que moram no 

Paraguai, mas que atravessam a fronteira para estudar em escolas brasileiras. A 

exceção do Entrevistado 02, recorte 12, o Entrevistado 12, recorte 10, e o 

Entrevistado 03, recorte 07, dizem que os seus alunos vindos do Paraguai são filhos 

de brasileiros que moram lá. As três escolas em questão estão localizadas nas 

regiões mais centrais do município, como assegura o Entrevistado 02, no recorte 11.  
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Enquanto isso, os seis primeiros recortes correspondem às escolas 

localizadas fora da área central, inclusive algumas são situadas em regiões 

interioranas. Ao retomá-los, pode-se verificar que os alunos vindos do Paraguai 

fixaram residência no Brasil, como demonstram as afirmações: “Eles vêm de 

mudança mesmo. Eles vêm transferidos” (ENTREVISTADO 07, 2014); “Crianças 

que moravam no Paraguai e se mudaram para Guaíra” (ENTREVISTADO 15, 2014). 

Quando o Entrevistado 07, recorte 13 vale-se do adjetivo muito, tem-se a 

impressão de exagero: “Muitos, muitos” (ENTREVISTADO 07, 2014), assim como 

ocorre com o enunciado do Entrevistado 15, recorte 02: “tem muito paraguaio que 

mora aqui agora” (ENTREVISTADO 15, 2014). Entretanto, as realidades ressaltadas 

pelos dois entrevistados podem ser resultantes da localidade destas escolas, que se 

encontram bem retiradas do centro da cidade de Guaíra, sendo uma do interior do 

município.  

Como confirmam os discursos dos Entrevistados e as percepções realizadas 

no transcorrer das visitas, as escolas mais centrais recebem alunos que moram no 

Paraguai enquanto que as mais afastadas do centro e as interioranas recebem 

alunos vindos do Paraguai e que passaram a morar no Brasil. 

Durante a pesquisa in loco, percebeu-se que a comunidade atendida pela 

escola, que faz referência o Entrevistado 07, não dispõe de condições econômicas 

favoráveis, pois na região há uma presença considerável de moradores da classe 

menos favorecida. As moradias em sua maioria são bem simples e pequenas, sendo 

muitas edificadas com madeira. A rua principal é de paralelepípedos e as demais de 

cascalho.  A escola em questão, se não for a menor, é a que apresenta uma das 

menores edificações, se comparada com as outras instalações de ensino 

municipais. As três escolas interioranas também contam com uma estrutura física 

menor e, duas delas, ainda dividem o espaço com dois colégios estaduais.  

As disparidades entre as escolas e seus espaços físicos mostram que há uma 

diferença no investimento e na manutenção das mesmas, sendo as mais centrais 

maiores e melhor dispostas fisicamente, algumas reformadas recentemente, pintura 

nova e/ou ampliações, enquanto algumas das mais afastadas do centro e as do 

interior contam com estruturas menores. Pode-se dizer que os recursos recebidos 

também sofrem diferenciação, como sublinha o Entrevistado 09, no recorte 05: 
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ENTREVISTADO.09 – R: 05 
 
Em relação as outras escolas, a nossa não tem muitos recursos. Aos 
poucos tem melhorado a atenção recebida do município, mas 
lentamente. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

Outra questão levantada pelos Entrevistados quando questionados sobre a 

presença de alunos estrangeiros nas escolas municipais, consiste na dificuldade que 

o corpo pedagógico escolar apresenta em auxiliar estes alunos. Apesar desta 

problemática já ter sido discutida, torna-se imperativo retomá-la para tratar de outro 

assunto presente nesse ambiente de ensino, a conversão da documentação desses 

alunos vindos do Paraguai e o enquadramento dos mesmos nas séries dos anos 

iniciais, Fundamental I: 

 

ENTREVISTADO.07– R: 14 
 
[...] pra gente dá bastante trabalho porque o documento que eles 
[alunos vindos do Paraguai] vem é totalmente diferente do Brasil, a 
gente tem que adaptar pra nossa realidade, [...] a gente tem que 
fazer toda uma conversão pra ver qual é a série que esse aluno está, 
e depois fazer um trabalho pra esse aluno, porque ele não fala uma 
palavra do português, e quando ele aprende ele ainda mistura, então 
é bastante complicadinho [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

Conforme destacado pelo Entrevistado 07, no recorte 14, é preciso analisar e 

converter os documentos dos alunos paraguaios para identificar em quais séries os 

mesmos enquadram-se, no entanto, quando estes alunos não dominam 

praticamente nada da Língua Portuguesa precisam, como evidencia o Entrevistado 

03, no recorte 08, serem alfabetizados desde o início. Portanto, indiferente da sua 

idade e da série que cursavam no Paraguai, são inseridos na primeira série do 

Ensino Fundamental I, anos iniciais: 

 

ENTREVISTADO.03– R: 08 
 
[...] aqui é pra ser trabalhado assim, nós temos essa orientação: se 
vir sem ser alfabetizado em português, mesmo que tem onze anos 
ele vai estar pro primeiro ano. Então, daí no caso tem, teve uma, que 
agora já está no terceiro ano, ela era... tinha onze anos e ela teve 
que entrar no primeiro ano, porque ela não sabia nada de português, 
aí começou lá com o ba-be-bi-bo-bu com ela. Matemática ela já 
sabia, só que o problema dela era o português. Como daí aqui ela 
tem que ser alfabetizada em português, foi, começou lá do início, 
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igual ao primeiro ano. A gente faz assim. (Entrevista em 19/11/2014 
– grifos da pesquisadora). 

 

Pode-se dizer que a realidade exposta pelo Entrevistado 03, recorte 08, 

nestes casos, é desoladora, pois desconsidera todo o aprendizado do aluno 

estrangeiro, como também mostra como a “desigualdade é naturalizada na 

sociedade brasileira” (MOITA LOPES, 2006, p. 93).  

Faz-se necessário que se desenvolvam condições de acesso à língua e a 

cultura, valorizando o conhecimento já adquirido, em detrimento da aquisição de 

outra língua, como também uma prática de ensino e de aprendizagem que procure 

compensar essa dificuldade de domínio linguístico, pois como lembra o Entrevistado 

41, recorte 01, é: 

 

ENTREVISTADO.41 – R: 01 
 
Bem mais complicado... trabalhei anos alfabetizando crianças, é 
muito mais complicado você alfabetizar uma criança que é a língua 
materna dela o espanhol, ela demora muito mais para aprender do 
que... porque é fora do contexto dela, é bem mais difícil para ela, 
muito mais,  agente tem que usar... muito mais mecanismos para a 
criança chegar naquele..., dá um dó. [...]. (Entrevista em 07/04/2014 
– grifos da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 41, recorte 01, apresenta, por meio de seu depoimento 

enquanto professor no passado, a dificuldade que tinha em alfabetizar os alunos 

falantes da Língua Espanhola e, ao ser perguntado se ter um conhecimento nesta 

língua o ajudaria no processo de alfabetização, esclareceu que: 

 

ENTREVISTADO.41 – R: 02 
 
[Nessas horas você não achou que fazia falta não ter...] Eu ter um 
conhecimento de espanhol?... Fazia, fazia bastante falta porque... 
era para poder ajudar eles mesmos [...]. (Entrevista em 07/04/2014 – 

grifos da pesquisadora). 
 

 A situação enunciada pelo Entrevistado 41, recortes 01 e 02, reforça a 

necessidade de planificações linguísticas que atendam tanto a formação de 

professores em Línguas Estrangeiras como essa demanda de falantes hispânicos, 

principalmente, nas regiões de fronteira que apresentam contatos linguísticos. 

Na seção 4.3, serão destacados alguns programas e parcerias que promovem 

alternativas para um ensino plurilíngue, bem como auxílio aos professores. 
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Enquanto isso, por meio da sequência 4.2, apresenta-se alguns enunciados 

proferidos pela sociedade em geral guairense, com vistas a reforçar as falas dos 

Entrevistados da rede de ensino municipal, abordadas nas seções anteriores, a 

respeito da importância e da necessidade da inserção da Língua Espanhola nos 

currículos educacionais do município de Guaíra, Paraná.   

 

 

4.2 A PERSPECTIVA DA COMUNIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA 

ESPANHOLA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, PARANÁ 

 

 

 Como colocado no início deste Capítulo, propôs-se estabelecer um diálogo 

com os enunciados dos demais Entrevistados (sociedade em geral), com vistas a 

reforçar as aspirações apresentadas pelos Entrevistados da rede de ensino 

municipal. Para tanto, tece-se esta discussão enfocando alguns dos discursos 

desses Entrevistados.  

 O Entrevistado 17, no recorte 01, ao fazer uma ressalva sobre a importância 

da Língua Espanhola no município, destaca, como fator condicionante da 

necessidade de ensino desta Língua, o contexto de fronteira entre Brasil e Paraguai:  

  

ENTREVISTADO.17 – R: 01 
 
Acho que aqui... aqui mais que em qualquer outro lugar, porque é 
uma cidade de fronteira, é... é muito importante que os alunos... eles 
têm, né, esse contato aqui, e até nós mesmos, [...]. É muito 
importante. (Entrevista em 07/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

 Condição também reforçada pelos seguintes recortes: 

 

ENTREVISTADO.28 – R: 01 
 

Eu acho muito importante, né, a língua espanhola, principalmente 

aqui no... nessas cidades que são fronteiras, né [...]. Pela importância 

do Brasil ser um país de fronteira, o espanhol deveria também ser 

inserido, né, nas disciplinas, como... não optativo, né, como o 

CELEM, mas assim... inserido igual o inglês. (Entrevista em 

10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 
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ENTREVISTADO.26 – R: 01 
 
[...] Sim, ela deveria ser trabalhada. Com certeza, por ser um país de 

fronteira [...] por ser, né, essa ligação Brasil Paraguai. (Entrevista em 

10/04/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.21 – R: 01 
 
Em se tratando de fronteira eu acho muito importante. [...] o próprio 
fato de a gente estar numa região que faz... fronteiriça com o 
Paraguai, com a Argentina, né, a língua espanhola, [...] eu acho que 

o espanhol em se tratando da nossa região com o Paraguai que usa 
muito espanhol, o castelhano, acho bem mais útil que uma outra 
língua, como o inglês. [...] O espanhol seria muito... mais 
aproveitado, no caso pela região nossa, né, acho que melhor a 

língua espanhola [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 
pesquisadora). 

 

 Como destaca o Entrevistado 21, no recorte 01, quando se considera a 

situação de fronteira geográfica enunciativa de Guaíra, Paraná, com o Paraguai, 

entende-se que o ensino da Língua Espanhola se encaixa na realidade da região.  

 Ao predispor pelo ensino da Língua Espanhola ao invés da Língua Inglesa, os 

Entrevistados não estão desmerecendo o ensino desta última, mas enfatizando que 

o ensino da primeira seria mais efetivo, como consideram os próximos enunciados: 

 

ENTREVISTADO.32 – R: 01 
 

No caso de ser fronteira... então deveria ter maior conhecimento do 

que o inglês. Mas o inglês também... ele é importante, é uma língua 

que se usa bastante, [...] eu acho que os dois seriam importante, mas 

pra assim de convívio... aqui de repente o espanhol seria mais bem 

vindo... por conta da fronteira. (Entrevista em 14/04/2014). 

 

ENTREVISTADO.23 – R: 01 
 
Bom, eu acho... eu acho fundamental, né, que tenha o espanhol nas 

escolas, tem as escolas de idiomas próprias, mas são poucos os que 

ainda tem... acesso, e... eu vejo que seria importante que as escolas 

o tivessem como regular... no currículo,  [...]. E eu acho, 

principalmente pela nossa região, pela nossa localização na cidade 

de Guaíra aqui, eu acho que seria fundamental como parte integrante 

do currículo, [...]. Então... então eu acho que seria fundamental que 

tivesse também, não que o inglês não seja importante, mas o 

espanhol pela nossa localização aqui, seria bem... bem importante 

que tivesse. (Entrevista em 12/11/2014 – grifos da pesquisadora). 
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 Como em destaque, não se desmerece a importância da Língua Inglesa, os 

Entrevistados apenas refletiram sobre a Língua Espanhola em relação ao contexto 

de fronteira em que estão inseridos a respeito da validade do ensino desta língua no 

município. O objetivo não consiste em rotular uma Língua Estrangeira como sendo 

melhor do que a outra, porque todas são importantes, nem mesmo tenciona-se que 

se retire uma para oferecer a outra. O que se espera é que haja uma abordagem 

que englobe o ensino de várias Línguas Estrangeiras. 

 Ficou evidente, tanto nos enunciados dos Entrevistados da rede municipal de 

ensino como nos recortes dos Entrevistados presentes nesta seção, que a oferta da 

Língua Espanhola seria um conhecimento agregado ao currículo de cada uma das 

partes agraciadas, bem como um aporte linguístico que facilitaria a relação com os 

falantes hispânicos: 

 

ENTREVISTADO.31 – R: 01 
 
Eu acho muito importante [a Língua Espanhola], porque para você 

saber se comunicar quando for aos países. [...] Eu acho que todo 

mundo deveria aprender, né, para se comunicar, porque lá no 

Paraguai se eles conversam e aqui tem pessoas que não falam que 

acabam não entendendo..., daí os outros falam, acha que deve tá 

xingando, brigando, sei lá, falando mal de nós. Muito importante sim 

a língua espanhola. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

  

Como ressalta o Entrevistado 31, no recorte 01, a possibilidade de aprender a 

Língua Espanhola permitiria aos cidadãos brasileiros manter uma comunicação mais 

eficiente e efetiva com os falantes hispânicos, principalmente paraguaios. Condição 

também compartilhada pelo Entrevistado 19, no recorte 01: 

 

ENTREVISTADO.19 – R: 01 
 
Até por essa questão de integração, né, porque... hoje existem 

muitas pessoas... do, do, do Salto del Guairá, que são... é... pessoas 

que moram lá, que nasceram lá, né, porque eles vem para Guaíra... 

fazer compras, no comércio, pra usufruir das questões do nosso 

município. Acho que essa questão da interação, principalmente, para 

quem... é... vive disso, né, ele necessita ter um... conhecimento da 

língua até por questão... de relacionamento, de conseguir... da 

melhor forma... nós formos do Paraguai, o interesse de alguma... de 

algum... um vínculo maior assim, é você conseguir falar, entender, 
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para ter um relacionamento, uma confiabilidade, né... porque a partir 

do momento que você... entende bem o que a pessoa fala... você 

consegue entender. Eu, por exemplo, acho que a sinceridade, muitas 

vezes, se percebe na fala da pessoa..., conversando com a pessoa 

você consegue perceber se ela é... é honesta, se não é honesta, até 

na maneira da pessoa... falar, se comunicar. Porque se você não 

entende o que ela tá falando, talvez... isso acaba não tendo essa 

confiança, ajuda, né. Até por essa questão assim, eu acho 

importante, né. Você ter conhecimento... da língua, por vários 

fatores... O principal para nós aqui seria... essa... esse vínculo... de 

relacionamento, né, que... dos municípios, principalmente Guaíra e o 

Salto, né. (Entrevista em 1911/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

 O Entrevistado 19, recorte 01, assevera os vínculos existentes entre Guaíra, 

Paraná, e o Paraguai, e mostra que existe uma relação de interação tanto comercial, 

profissional, educacional como pessoal, fortalecendo a necessidade da 

aprendizagem da Língua Espanhola para o entendimento entre os países.  

Assim como o Entrevistado 19, recorte 01, o Entrevistado 30, no recorte 01, 

também, traz para discussão o fator comercial na cidade de Guaíra, Paraná: 

 

ENTREVISTADO.30 – R: 01 
 
É muito importante porque quem trabalha dentro do comércio recebe 

muito... muitas pessoas de fora, né, que vem do Paraguai para cá. 

Para nós assim também interessante de falar, né, saber falar para 

gente... ter uma comunicação melhor, né, que nem às  vezes você 

vai a algum lugar mesmo, que nem agora no final do ano a gente vai 

fazer uma viagem, né, de repente lá a gente encontra alguém que 

sabe e consegue falar, né, no caso assim... saber se comunicar com 

as pessoas, né [...]. (Entrevista em 19/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

  

As colocações dos dois Entrevistados, 19 e 30, correspondem ao que propõe 

Sedycias (2005), quando trata da comunicação no âmbito da América Latina: 

 

No caso da América Latina, um dos mercados mais promissores do 
novo século, o português e o espanhol representam dois meios de 
comunicação mais importantes para esse comércio global. Quem 
quiser comprar, certamente poderá fazê-lo usando sua língua nativa 
(geralmente o vendedor se encarrega de aprender a língua de quem 
tiver dinheiro para adquirir seus produtos). Por outro lado, quem 
quiser vender, terá que fazê-lo com um bom conhecimento da língua 
e da cultura do comprador [...] (SEDYCIAS, 2005, p. 36 – grifos 
nossos). 
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 Como alerta o estudioso, é imprescindível, para quem quiser ampliar o 

intercâmbio comercial, utilizar-se da Língua de seus clientes, demonstrando que as 

colocações dos Entrevistados 19 e 30 são válidas e que correspondem a uma 

necessidade emergente. Uma realidade já em uso nas cidades comerciais do 

Paraguai, como, por exemplo, Salto Del Guairá.  

Sobre esta questão o Entrevistado 20, no recorte 01, coloca que: 

 

ENTREVISTADO.20 – R: 01 
 
[...] No Paraguai eles falam espanhol e falam guarani e falam o 

português fluentemente, né, e nos entendem muito bem né, e nós 

aqui, nós temos assim, dificuldade de entendê-los, né. Pelo certo 

seria que nós também falássemos fluentemente a língua para ter um 

acesso melhor ao espanhol [...]. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos 

da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 20, no recorte 01, chama à atenção à condição trilíngue de 

alguns paraguaios e comprova a situação de brasileiros monolíngues em situação 

de fronteira, pois como propõe o Entrevistado 22, no recorte 01, a Língua Espanhola 

no município de Guaíra, Paraná, ainda não é valorizada, apesar de sua condição de 

fronteira: 

 

ENTREVISTADO.22 – R: 01 
 
Eu acho que não é valorizada [a língua espanhola]. [...] Eu não vejo 

esse interesse por sermos uma... cidade de fronteira com o Paraguai. 

Esse interesse não existe. [...] Eu não sei qual é a... [...] motivação 

em... dos paraguaios de terem o interesse [aprender o português]. Eu 

acredito que... para nós assim... o interesse é... é o comércio... Então 

para eles é mais fácil... aprender o português que eles vão trabalhar 

com um público que fala em português, do que nós aprender o 

espanhol só para usarmos quando vamos ao Paraguai fazer 

compras... Eu acho que o interesse... o retorno para eles em 

aprender o português é maior do que uma cidade fronteiriça aprender 

o espanhol só para ir até a cidade vizinha fazer compras. Então eu 

acredito que esteja aí o... o interesse deles. E o interesse deles é 

realmente... é maior [...]. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

 Embora o Entrevistado 22, no recorte 01, não faça alusão ao comércio 

brasileiro, como destacou o Entrevistado 19, no recorte 01, coloca que boa parte dos 
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cidadãos brasileiros ainda não considerou como viável aprender a Língua Espanhola 

para a comunicação no comércio paraguaio. Enquanto isso, um número 

considerável de paraguaios tem aprendido a Língua Portuguesa, seja pelo comércio 

ou para outros tipos de comunicação. 

Enquanto isso, sob a perspectiva de outros Entrevistados, estabelecer uma 

comunicação eficiente com o seu vizinho ou com o vendedor é uma necessidade e 

uma questão de interesse: 

 

ENTREVISTADO.33 – R: 01 
 

[...] Eu mesmo faço... [...] toda vida fui ao Paraguai, falo espanhol, 

mas não sei tudo... e eu deveria saber, mas... acho que as pessoas 

deveriam ser mais rigorosas... com a língua. (Entrevista em 

14/04/2014). 

 

 O Entrevistado 33, no recorte 01, ao ressaltar a necessidade da Língua 

Espanhola, seja para o comércio ou para a comunicação em si, alerta para a visão 

preconceituosa que muitos brasileiros têm sobre esta língua, que por ser semelhante 

à Língua Portuguesa dá a falsa ideia de facilidade no aprendizado e da não 

necessidade de ser estudada. 

Combatendo esta visão estereotipada, o Entrevistado 33, no recorte 02, assim 

como o Entrevistado 22, recorte 02, esclarecem que: 

 

ENTREVISTADO.33 – R: 02 
 

[...] ninguém leva a sério o espanhol... isso eu percebi... sempre, 

porque assim, “ah, é parecido com o português, é fácil”, não é assim. 

Acho que as pessoas têm que ser mais rigorosas coma língua, 

porque não é só porque é parecido com a nossa língua... que... a 

gente vai saber falar tudo [...]. (Entrevista em 14/04/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.22 – R: 02 
 
[...] outra coisa que eu acho que é errado em relação ao espanhol, 

você vai entender o que eu vou falar, é eles têm uma ideia errada... 

que o espanhol por a gente ter facilidade em entender, que a gente 

tem mesmo, né, isso é óbvio... tem entre aspas, desde que a pessoa 

fale devagar e desde que seja um vocabulário, um vocabulário não, 

desde que seja um assunto que você domine, porque se for um 

assunto que você não domine você não vai entender nada também. 



225 

 

 

Eles querem... eles acham que o espanhol é muito fácil de você 

entender... e é o contrário, que como eu sei inglês eu tenho um 

pouco de noção, não... não... o inglês ele é mais difícil na pronúncia, 

mas a gramática inglesa é muito fácil... agora eu considero a 

gramática espanhol mais difícil que a portuguesa. Eu acho mais difícil 

porque ela tem muito mais detalhes que nós não temos, apesar da 

raiz ser a mesma, línguas latinas, mas... vem do latim, mas a... a... 

tem detalhes na língua espanhola que não existe em outras línguas. 

E é isso que torna ela difícil e engana as pessoas... que é muito mais 

fácil, o que não é. Daí eu acho engraçado que normalmente o 

espanhol, que quem procura mais é adulto. Aí ele percebe, fala 

“nossa é muito difícil”, e é difícil..., é difícil..., mas é... só percebe isso 

quando se começa. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

  

 Como destacado pelo Entrevistado 22, no recorte 02, as Línguas Portuguesa 

e Espanhola são línguas românicas, derivaram do latim vulgar, por isso apresentam 

muitas características em comum, o que, de um lado, permite ao brasileiro uma 

maior facilidade na aprendizagem da Língua Espanhola e, de outro, diminui o 

progresso, pois a semelhança torna-se um obstáculo na aquisição da língua, 

levando à “falsa ilusão de que, pelo fato de falar português, já se é meio falante de 

espanhol” (MORAES, 2010, p. 90), como expõe o Entrevistado 24, no recorte 01: 

 

ENTREVISTADO.24 – R: 01 
 
[...] El español yo creo que, no sé se por ser frontera, ellos piensan 

que ya saben... que ya saben y no hay la necesidad de... de 

aprender... ¿verdad?45 (Entrevista em 10/04/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

Como assevera Fialho (2005), a proximidade “entre os dois sistemas permite 

a sensação de que a língua alvo é fácil de ser entendida e de ser falada. No entanto, 

[...] conforme o contato com a língua vai sendo aprofundado, as afinidades acab[am] 

transformando-se em divergências” (FIALHO, 2005, p. 5), e o aluno “que decide 

estudar o espanhol ‘pela facilidade’ vê-se frustrado à medida que descobre que as 

diferenças entre o português e o espanhol vão além do plano lexical” (MORAES, 

2010, p. 90). 

                                                         
45

Tradução nossa: Eu acredito que o espanhol, não sei se por ser fronteira, eles pensam que já 
sabem... que já sabem e não há necessidade de... de aprender, não é? (ENTREVISTADO 24, 2014). 
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O Entrevistado 22, por meio do recorte 03, ainda coloca que, para o brasileiro, 

há uma maior facilidade em entender o espanhol, o que nem sempre acontece com 

um falante de espanhol que procura aprender ou entender o português: 

 

ENTREVISTADO.22 – R: 03 
 

[...] Pra nós que falamos o português é mais fácil entender quem fala 

espanhol, para quem fala espanhol é mais difícil entender que fala o 

português [...]. (Entrevista em 17/11/2014). 

 

Situação também compartilhada por Sedycias (2005), que alega ser “mais 

fácil para um brasileiro aprender espanhol do que um falante de espanhol aprender 

português” (SEDYCIAS, 2005, p. 42). Isso ocorre, conforme coloca o estudioso, “em 

parte, devido ao fato do português, por um lado, ter mais sons vocálicos (12) do que 

o espanhol (5) e, por outro, na sua evolução linguística ter eliminado certos sons 

consonantais que ainda figuram no espanhol” (SEDYCIAS, 2005, p. 42-43)46.  

 Sendo assim, entende-se que as duas línguas, Portuguesa e Espanhola, 

apesar da semelhança, apresentam diferenças. Mas que, acima de tudo, a opção 

pelo ensino de uma ou de outra Língua Estrangeira deve contemplar a realidade e 

as necessidades do aluno, isto é, o ensino de Línguas Estrangeiras “precisa munir o 

aluno do conhecimento adequado para entender a sua realidade e a realidade de 

nosso mundo globalizado, bem como para avaliar suas possibilidades de atuação 

em sociedade” (FERREIRA e SANTOS, 2010, p. 138), pois “são tantas as razões em 

favor da aprendizagem de uma” Língua Estrangeira (FERREIRA e SANTOS, 2010, 

p. 130). 

 Pensando justamente na realidade dos alunos, instaurada pela condição de 

fronteira e pelo contato linguístico com a Língua Espanhola, que se reforça a 

necessidade de uma política e de um planejamento linguístico com vistas às redes 

públicas de ensino, considerando todo esse contexto geográfico e linguístico, ou 

seja, essa situação de fronteira geográfica enunciativa.  

Portanto, fortalece-se que haja uma planificação política linguística a nível 

municipal, como uma maneira de incentivo para os alunos darem continuidade na 

aprendizagem da Língua Espanhola, seja pelo Projeto do CELEM ou pela escolha 

                                                         
46

Para maiores informações consultar SEDYCIAS, João. Por que os brasileiros devem aprender 
espanhol? In SEDYCIAS, João. (Org.). O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2005, p. 35-44. 
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como disciplina curricular obrigatória tanto no Ensino Fundamental como no Ensino 

Médio. Como propõe o Entrevistado 20, no recorte 02: 

  

ENTREVISTADO.20 – R: 02 
 
Eu acho assim que deveria ter a implantação... a nível municipal, 

uma implantação dessa língua a nível municipal, porque é muito mais 

fácil você trabalhar com as crianças uma segunda língua, e eles 

estarem levando esse conhecimento para a família em casa. Eu acho 

que a base... seria... de baixo para cima, né, primeiro implantação a 

nível de município, depois nas outras escolas, né, ou né... no setor 

geral. (Entrevista em 17/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

 A abordagem apresentada pelo Entrevistado 20, recorte 02, é fortalecida tanto 

pelo enunciado do Entrevistado 25, recorte 02, como pelo Entrevistado 32, recorte 

02: 

 

ENTREVISTADO.25 – R: 02 
 
Eu vejo uma importância muito grande [no ensino da Língua 

Espanhola]. [...] Se você estimular enquanto a criança é pequena... 

ela vai ter o gosto. Então quando ela crescer, ela vai procurar um 

curso para ela se... pra ela se profissionalizar... ela vai procurar fazer 

trabalhos em sala... assim... trabalhos na internet, ouvir músicas, 

assistir filmes, né, com a linguagem em espanhol. Então por si vai 

instigar o aluno desde pequeno, né, a trabalhar com a língua 

espanhola e é mais importante, porque a pessoa quando tem gosto 

de criança, ela não perde depois, problema é fazer um adolescente, 

um adulto pegar gosto por uma coisa que ele não tem conhecimento. 

(Entrevista em 19/11/2014 – grifos da pesquisadora). 

 

ENTREVISTADO.32 – R: 02 
 
[...] acho que é importante [Língua Espanhola], deveria sim... e nas 

escolas municipais também, e as crianças gostam,  na época que 

tinha, teve... acho que um ou dois anos... eles gostavam muito, são 

as aulas que eles mais gostam, mais que o português, mais que a 

matemática, né. Eles gostam bastante porque pra eles é diferente e 

pra nós também... [...]. (Entrevista em 14/04/2014 – grifos da 

pesquisadora). 

 

 Os três enunciados citados, recorte 02 do Entrevistado 20, recorte 02 do 

Entrevistado 25, e o recorte 02 do Entrevistado 32, avigoram a validade e a 
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importância do ensino da Língua Espanhola nos anos iniciais, sob a perspectiva de 

profissionais da educação e a da sociedade em geral. Enfatizando que um interesse 

despertado quando criança tem mais chances de ser continuado na adolescência e 

na fase adulta, pois 

 

Aprender uma nova língua na escola é uma experiência educacional 
que se realiza para e pelo aprendiz/aluno como reflexo de valores 
específicos do grupo social e étnico que mantém essa escola. São 
esses valores transformados em interesses (na dificuldade inerente à 
faixa etária de expressar necessidades de fato) que fazem o currículo 
abrigar uma ou mais línguas estrangeiras. São ainda esses valores 
que contribuem para determinar quais línguas, com quais razões 
declaradas, em que níveis, por quanto tempo e com que intensidade 
ensinar nos diferentes níveis escolares (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 
11 – grifos nossos). 

 

 Pode-se dizer que, a partir do que alega Almeida Filho (2008), a situação 

vivenciada pela escola reforça o ensino e a aprendizagem de uma ou de outra 

Língua Estrangeira, assim como a sua inserção, haja vista que o aprendizado de 

uma língua deve contribuir no desenvolvimento do aluno, deve agregar 

conhecimento e, na medida do possível, proporcionar o seu uso, como expõe o 

Entrevistado 19, no recorte 02: 

 

ENTREVISTADO.19 – R: 02 
 
[...] eu sempre fui a favor de uma língua... que ela teria um 

resultado... melhor para nós aqui na nossa região... que no caso pra 

nós o espanhol... que é o que é mais utilizado nessa região que nós 

moramos. [...] Como você vai pensar duas hora para formar uma 

frase [em inglês], né, que não é costume. Não é hábito ficar falando 

[inglês]. Só que nós falamos mais espanhol que inglês, né, até pelo 

fato que você falou [contato], vínculos de amizade (1911/2014 – 

grifos da pesquisadora). 

 

O Entrevistado 19, através do recorte 02, intensifica que no caso de Guaíra, 

Paraná, a Língua Espanhola se apresenta como uma Língua Estrangeira que pode 

ser praticada, pois se tem contato com falantes da mesma. Assim, por ser uma 

Língua de Fronteira, torna o seu ensino válido e útil, como esclarece Almeida Filho, 

 

[...] essa nova língua pode ser tida em melhor perspectiva como uma 
língua que também constrói o seu aprendiz e em algum momento 
futuro vai não só ser falada com propósitos autênticos pelo aprendiz 



229 

 

 

mas também ‘falar esse mesmo aprendiz’, revelando índices da sua 
identidade e das significações próprias do sistema dessa língua-alvo. 
A nova língua para se desestrangeirizar vai ser aprendida para e na 
comunicação sem se restringir apenas o ‘domínio’ de suas formas e 
do seu funcionamento enquanto sistema (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 
12 – grifos do autor). 

 

 Como propõe o autor citado, o ensino de uma Língua Estrangeira focado na 

realidade do aprendiz torna-se prático e desprende-se de estruturas e regras 

gramáticas, uma vez que permite a “aquisição subconsciente quando o aprendiz se 

envolve em situações reais de construir significados na interação com outros 

falantes/usuários dessa língua” (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 12). 

 Por fim, pode-se dizer que as situações apresentadas são representativas e 

demonstram o interesse da comunidade entrevistada no que se refere à importância 

da Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, assim como, reforçam a sua 

prática nas instâncias públicas de ensino, uma vez que a oferta desta Língua 

Estrangeira já é realidade nos colégios privados. 

Antes de apresentar uma sistematização da argumentação estabelecida até o 

presente momento, em favor da implementação da Língua Espanhola nos currículos 

educacionais de Guaíra, Paraná, cita-se alguns programas e projetos em prática que 

versam sobre o ensino de Línguas Estrangeiras e educação plurilíngue. 

 

 

4.3 ALGUNS EXEMPLARES DE PROGRAMAS E PROJETOS NO AUXÍLIO E 

INTEGRAÇÃO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

 

Procurando incentivar pesquisas na área de Línguas Estrangeiras, em 

específico em regiões de fronteira, onde o contato de línguas é bem acentuado, 

propõe-se sugestões que revelem a língua e a cultura do outro, para que se possa 

conduzir uma política linguística e educacional que considere alguns projetos 

elaborados a este respeito e que, de uma forma ou de outra, têm atendido e dado 

suporte a inserção das Línguas Estrangeiras nos currículos educacionais, como 

também têm auxiliado na alfabetização de alunos bilíngue ou trilíngues.  Para tanto, 

apresentam-se algumas sugestões apresentadas pelos estudiosos a seguir.  
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Leffa (2001), em seus estudos, destaca a importância e o papel 

desempenhado pelas associações de professores, que além de promoverem “a 

interação entre seus associados, podem também agir junto às autoridades 

educacionais e governamentais, fornecendo subsídios para determinados projetos 

políticos na área da educação ou mesmo encaminhando outros” (LEFFA, 2001, p. 

341).  

Kulikowski (2005), faz uma ressalva às Associações de Professores de 

Espanhol que primeiramente se estabeleceram nas regiões do sul e do sudeste e 

depois foram se espalhando pelas outras regiões brasileiras. A pesquisadora ainda 

realça que essas “asociaciones cumplieron un importante papel en la 

implementación del español en la red pública de enseñanza, algunas veces a nivel 

estadual, otras municipal, hecho que provoco no pocas controversias con otras 

lenguas extranjeras”47 (KULIKOWSKI, 2005, p. 47).  

Oliveira (2010), lembra que é possível obter parcerias entre os países e cita o 

acordo entre o Brasil e a Argentina, firmados através da promulgação da Lei nº 

11.161/2005, no Brasil e da Lei nº 26.468/2008, na Argentina. Ainda segundo o 

autor, o Brasil “tornou o espanhol uma língua estrangeira das mais importantes do 

país mediante uma lei que, no entanto, foi negociada com outro importante país, que 

recebeu o português como importante língua estrangeira, a Argentina” (OLIVEIRA, 

2010, p. 29).   

Mas enquanto for ensinada a Língua Portuguesa por meio de abordagens de 

ensino de Língua Materna, a realidade descrita pelo Entrevistado 03, no recorte 08, 

infelizmente, permanecerá. Diante disso, reforça-se que as “práticas pedagógicas 

devem se basear nas aspirações e motivos dos aprendizes e não, [...] nas tomadas 

de decisões com base em elucubrações teóricas, feitas longe dos aprendizes e de 

suas crenças” (RAJAGOPALAN, 2006, p. 162).  

A esse respeito, cita-se o Programa Escolas Bilíngues de Fronteira48 (PEBF), 

que é um “modelo de ensino comum em escolas de zona de fronteira, a partir do 

                                                         
47

Tradução nossa: Essas “associações cumpriram um importante papel na implantação do espanhol 
na rede pública de ensino, algumas vezes a nível estadual, outras municipais, fato [feito] que 
provocou não poucas controvérsias com outras línguas estrangeiras” (KULIKOWSKI, 2005, p. 47). 
48

Para maiores informações sobre o Programa sugere-se a visita ao site do Portal do MEC: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=836&id=12586&option=com_content&view=article; a leitura 
do documento final Escola de Fronteira (2008), disponível no site 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf, como também a dissertação 
de Renata Alves de Oliveira (2011), disponível no site 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf
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desenvolvimento de um programa para a educação intercultural, com ênfase no 

ensino do português e do espanhol” (BRASIL, 2008, p. 2). 

O documento final Escola de fronteira do PEBF, faz referências ao programa 

cidades gêmeas internacionais49 e menciona a existência de sete pares de cidades 

gêmeas entre o Brasil e a Argentina:  

 

Monte Caseros (Corrientes) – Barra do Quarai (RS); Paso de los 
Libres (Corrientes) – Uruguaiana (RS); La Cruz / Alvear (Corrientes) 
– Itaqui (RS); Santo Tomé (Corrientes) – São Borja (RS); San Javier 
(Misiones) – Porto Xavier (RS); Bernardo de Irigoyen (Misiones) – 
Dionísio Cerqueira (SC) / Barracão (PR); Puerto Iguazu (Misiones) – 
Foz do Iguaçu (PR) (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

Segundo as informações dispostas no Portal do Ministério da Educação 

(MEC), o Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF) 

 

[...] tem o intuito de promover o intercâmbio entre professores dos 
países do Mercosul. Criado em 2005 por uma ação bilateral Brasil-
Argentina, o projeto fechou 2008 com 14 escolas dos dois países, e 
abre 2009 com 26 escolas, em cinco países [Brasil, Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Venezuela]. O objetivo principal do Projeto 
Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira é a integração de 
estudantes e professores brasileiros com os alunos e professores 
dos países vizinhos. O foco é a integração, a quebra de fronteira, 
além da ampliação das oportunidades do aprendizado da segunda 
língua (BRASIL, 2015d). 

 

Ao trazer estas informações no corpo do texto, objetiva-se, ao citar estes 

projetos, acordos e leis, demonstrar que já existem políticas linguísticas e 

educacionais em curso em prol do ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola, 

incentivar pesquisas na área, bem como a elaboração de projetos ou a aplicação de 

projetos já existentes no campo de ensino de línguas e a procura, por parte do poder 

público e da comunidade, por alternativas condizentes com a realidade em que 

estão inseridos. 

No momento, há vários estudos e pesquisa em desenvolvimento na fronteira 

do Brasil com países que tem a Língua Espanhola como Língua Oficial, conforme 

                                                                                                                                                                                

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4890, entre 
outros documentos. 
49

As cidades gêmeas internacionais são “cidades que contam com uma parceira no outro país, 

propiciando as condições ideais para o intercâmbio e a cooperação interfronteiriça. Na fronteira 
argentino-brasileira há sete pares de cidades-gêmeas, algumas das quais envolvendo três núcleos 
municipais” (BRASIL, 2008, p. 10). 

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4890
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informações apresentadas no terceiro capítulo. Como exemplos citam-se as 

pesquisas de Silva (2012), ao tratar da relação entre a língua, a escola e a fronteira; 

de Carvalho (2012), sobre uma implementação bilíngue em um espaço multilíngue 

da América Latina; de Diniz (2012), a respeito do contato transfronteiriço em escolas 

do Brasil e da Bolívia; no que se refere às pesquisas sobre o programa de escolas 

bilíngues tem-se os estudos de Flores (2012) e Oliveira (2011); entre tantas outras 

pesquisas em desenvolvimento, que podem ser consultadas e servirem de base 

para a elaboração de projetos para serem aplicados nas regiões de fronteira.  

Sendo assim, pode-se dizer que as reflexões desenvolvidas neste Capítulo 

contemplaram a perspectiva apresentada tanto pelos Entrevistados como pela 

Pesquisadora, no que diz respeito à importância da Língua Espanhola no município 

de Guaíra, Paraná, haja vista a situação de fronteira geográfica enunciativa, como 

também a necessidade de capacitação de profissionais para ministrarem as 

disciplinas de Línguas Estrangeiras e a validade de uma proposta de ensino que 

oferte a Língua Espanhola a seus alunos, uma vez que se trata de uma Língua de 

Fronteira que os mesmos poderão pôr em prática, pois o próprio contexto de contato 

fronteiriço a permite.  

O Entrevistado 23, recorte 02, sintetiza muito bem a importância, a 

necessidade e a realidade do ensino da Língua Espanhola no município de Guaíra, 

Paraná. Portanto, em vez de apresentar um apanhado das discussões estabelecidas 

até o momento, optou-se por disponibilizar a fala deste Entrevistado como um 

argumento a mais em favor da prática da Língua Espanhola nessa região de 

fronteira geográfica enunciativa:  

 

ENTREVISTADO.23 – R: 02 
 

Bueno, el español es de fundamental importancia para todos. Todas 

las relaciones que las personas pueden tener... pero principalmente 

en lo que se debe expandir sus horizontes, crecer... porque ahora 

todavía están aprendiendo como se habla, como se escribe, [...] 

pocos practican, sólo los que van al Paraguay hacer compras o... 

incluso los que viven allá, los viven allá ya saben hablar bien, lo 

practican todos los días, con sus familias, con las personas que 

encuentran, y acá hay mucha diferencia en esto porque llegan de allá 

ya saben hablar bien y los de acá todavía están empezando, todavía 

están empezando a aprender cómo se escribe, como se habla, la 

pronuncia, las palabras, que algunas son diferentes [...] Entonces se 

habla diferente y para ellos es distinto, ¿no?, aprender todo eso, pero 
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para ellos... ahora están viendo la importancia del español porque 

saben del futuro, de lo que van a necesitar, hoy es fundamental que 

se sepa por lo menos el inglés y el español.  Y el español que era 

solamente la tercera lengua más hablada ahora ya está creciendo, 

casi llega al segundo puesto, el inglés, en número de... de 

importancia lo digo, no, no por el número de hablantes, pero es 

importante y está llegando al segundo puesto. Entonces ellos están 

percibiendo eso, de que es importante que se sepa hablar el inglés y 

el español para que puedan tener más oportunidades de escoger una 

profesión más importante o que puedan justo ascender en el futuro, 

entonces ellos ya están percibiendo eso. Entonces para... para ellos, 

como alumnos, es importante porque todo que aprendan van a pasar 

a sus padres, porque llegan a sus casas y les cuentan, lo que 

aprendieron, lo que vieron de importante, entonces acaba... que 

todos tienen ese contacto en español y que les llama la atención, 

entonces pueden llegar a estudiar, a hacer cursos... no solamente en 

la escuela, que hay escuelas especializadas para eso y... de ahí 

pueden llegar a profesiones mejores, en su vida personal, en sus 

relaciones, conocer otras personas, hacer contacto con culturas 

distintas porque está en América del Sur, hay una cultura riquísima, 

entonces y... que ellos lleguen a conocer eso, es estupendo, 

maravilloso50. (Entrevista em 19/11/2014). 

 

Sendo assim, argumenta-se em favor do ensino e da aprendizagem da 

Língua Espanhola no município de Guaíra, Paraná, não somente pelo contexto de 

fronteira geográfica enunciativa, mas também pela presença de paraguaios 

                                                         
50

 Tradução nossa: Bom, o espanhol é de fundamental importância para todos. Todas as relações 
que as pessoas possam ter... mas principalmente no que se refere à expandir seus horizontes, 
crescer... porque agora ainda estão aprendendo como se fala, como se escreve, [...] poucos praticam, 
somente os que vão ao Paraguai fazer comprar ou... ainda os que vivem lá, os que vivem lá já sabem 
falar bem, praticam todos os dias, com suas famílias, com as pessoas que encontram e aqui existe 
muita diferença nisso porque chegam de lá e já sabem falar bem e os daqui ainda estão começando, 
ainda estão começando a aprender como se escreve, como se fala, a pronúncia, as palavras, que 
algumas são diferentes [...] Então fala-se diferente e para eles isso é diferente, né, aprender tudo 
isso, mas para eles... agora estão vendo a importância do espanhol porque sabem do futuro, do que 
vão precisar, hoje é fundamental que se saiba pelo menos o inglês e o espanhol. E o espanhol que 
era somente a terceira língua mais falada agora já está crescendo, quase chega ao segundo lugar, o 
inglês, no número de... importância digo, não no número de falantes, mas é importante e está 
chegando ao segundo lugar. Então eles estão percebendo isso, de que é importante que se saiba 
falar o inglês e o espanhol para que possam ter mais oportunidades de escolher uma profissão mais 
importante ou que possam também crescer no futuro, então eles já estão percebendo isso. Então 
para... para eles, como alunos, é importante porque tudo o que aprenderem vão passar para seus 
pais, porque chegam em suas casas e lhes contam o que aprenderam, o que viram de importante, 
então acaba... que todos têm esse contato em espanhol e lhes chama a atenção, então podem 
chegar a estudar, fazer curso... não somente na escola, que existem escolas especializadas para isso 
e... daí podem chegar a profissões melhores, em sua vida pessoas, em suas relações, conhecer 
outras pessoas, fazer contato com culturas diferentes porque está na América do Sul, existe uma 
cultura riquíssima, então e... que eles cheguem a conhecer isso, é estupendo, maravilhoso 
(ENTREVISTADO 23, 2014). 
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residindo na cidade, frequentando o comércio e as escolas guairenses, assim como 

pela presença de brasileiros como residentes e como trabalhadores no comércio do 

Paraguai, e, ainda, como enfocaram os enunciados dos Entrevistados, pela 

contribuição que o ensino e a aprendizagem de Línguas Estrangeira podem 

proporcionar aos seus aprendizes. 

 Para tanto, é fundamental uma assimetria entre o material didático utilizado, a 

qualificação de profissionais para o ensino de Línguas Estrangeiras, as condições de 

trabalho e o diálogo para unir o que está sendo dito sobre a realidade e as 

condições linguísticas. Portanto, a elaboração de uma política e de um planejamento 

linguístico deve ser tratada como uma atividade que decorre de necessidades, pois 

consiste em uma maneira de encontrar uma alternativa ou solução para uma 

problemática que está em curso, como já destacado com Calvet (2007) 

anteriormente. 

 Somente um planejamento coletivo resultará em uma intervenção 

significativa, pois não há como desenvolver um trabalho que atenda as 

necessidades emergentes se os agentes sociais são desconsiderados (OLIVEIRA, 

2005). Como já destacaram Pereira e Costa (2001), a politica linguística deve buscar 

o “equilíbrio entre as línguas dos usuários” (PEREIRA e COSTA, 2011, p. 49), e não 

promover a desigualdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Como bem colocado por Rajagopalan, em entrevista concedida a Silva, 

Santos e Justina (2011), faz-se necessário refletir a respeito de uma Linguística 

Aplicada de cunho local e regional, que considere tanto as particularidades de cada 

região quanto a realidade local. Foi justamente pensando sob esta perspectiva que 

se procurou, no transcorrer desta pesquisa, identificar, problematizar e argumentar 

em favor de uma política e de uma planificação linguística e educacional consoante 

com o contexto linguístico, vivenciado pelo município de Guaíra, Paraná. Para tanto, 

ao pautar-se na abordagem da Linguística Aplicada Crítica, versão Contemporânea, 

adentrou-se no referencial das Políticas Linguísticas e na sua consonância com o 

ensino de Línguas Estrangeiras, de Imigrantes, de Minorias, de Indígenas, de 

Fronteiras e Maternas, procurando tecer o estudo sob este viés. 

Diante disso, esta investigação buscou relacionar os enunciados proferidos 

pelos Entrevistados com a bagagem teórica da Linguística Aplicada, para, na 

sequência, refletir sobre a situação das Línguas Estrangeiras enquanto Línguas de 

Fronteiras, vivenciada em um contexto regional fronteiriço específico, no caso, o 

espaço de fronteira geográfica enunciativa existente entre Guaíra, Paraná e o 

Paraguai, principalmente com a cidade de Salto del Guairá. 

Com o intuito de estabelecer essas relações, partiu-se de uma pesquisa in 

loco de caráter especialmente qualitativo, cuja postura buscava suscitar uma 

reflexão no cenário atual. Sendo assim, através dos desdobramentos da 

metodologia de investigação foi possível a geração de dados que conduziram ao 

estabelecido na análise (quarto capítulo), como também, permitiu-se mostrar a 

realidade do ensino de Línguas Estrangeiras no município de Guaíra, Paraná, no 

que compete ao Ensino Fundamental I, anos iniciais, e ressaltar a importância e a 

necessidade do ensino e da aprendizagem da Língua Espanhola na cidade 

guairense. Condição também apresentada e argumentada pelos discursos dos 

Entrevistados.  

Pode-se dizer que, a apresentação dos estudos de outros pesquisadores e o 

relacionamento de seus enunciados com a pesquisa em desenvolvimento foram 

basilares e determinantes para o andamento das considerações em curso, que 

somente foram possíveis a partir da colaboração e da participação dos 33 (trinta e 
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três) Entrevistados, sendo 14 (catorze) das escolas municipais, 01 (um) da 

Secretaria Municipal de Educação; e 18 (dezoito) da sociedade em geral, as 

instituições municipais não tiveram nenhum representante dos alunos, uma vez que 

não contavam com o ensino da Língua Espanhola. 

Os enunciados dos Entrevistados foram representativos e expuseram a 

perspectiva dos trinta e três Entrevistados, tanto que, praticamente todos os 

enunciados constantes de opiniões divergentes formam citados para que se 

pudesse compartilhar das opiniões contrárias, conforme expuseram alguns dos 

Entrevistados.  

Ao relacionar o contexto histórico: estabelecimento das fronteiras nacionais, 

colonização espanhola na região do Guairá, como também as contribuições da 

Companhia Matte Larangeira na formação do município de Guaíra, Paraná, 

constatou-se que a Língua Espanhola fez parte da História da região oeste 

paranaense, condição que reforça um resgate e uma valorização desta Língua 

Estrangeira nas redes de ensino. Assim como, justifica-se como o início de um 

incentivo para a procura e para a oferta da Língua Espanhola tanto no Fundamental 

I, anos iniciais, como no Ensino Fundamental II, no Ensino Médio (atendendo à 

prática da Lei nº 11.161/2005) e no Projeto CELEM, com a oferta da Língua 

Espanhola, enquanto resgate e valorização de fatores históricos.  

As expectativas quanto a não presença da Língua Espanhola foram, de um 

lado, frustrantes e desanimadoras, mas de outro, permitiram que se desenvolvesse 

um estudo em prol da inserção desta Língua Estrangeira nos currículos 

educacionais dos anos iniciais, Ensino Fundamental I, enquanto incentivo para que 

os alunos deste ciclo tivessem a oportunidade de conhecer a Língua Espanhola e 

interessarem-se pela continuidade no estudo. 

Foi baseado nestes enunciados e na realidade de contato linguístico 

vivenciada pelo município de Guaíra, Paraná, que a análise se fundamentou e 

caminhou para uma discussão em favor de um planejamento e de uma política 

linguística consoante com o contexto local e regional nesta região de fronteira 

geográfica enunciativa. A apresentação dos enunciados dos Entrevistados também 

sugere a necessidade desta abordagem e contribui de maneira respeitosa e 

considerável no fortalecimento desta argumentação. 

 Como mencionado anteriormente, a Língua Espanhola não fazia parte do 

currículo de ensino das escolas municipais de Guaíra, Paraná, e refletindo sobre as 
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políticas e as planificações linguísticas elaboradas e colocadas em prática pelo 

município de Cascavel, Paraná, distante 149 Km de Guaíra, Paraná e 168 Km da 

cidade de Salto del Guairá, Paraguai51, acreditou-se que seria viável à cidade 

guairense implantar a Língua Espanhola em suas redes municipais de ensino e que, 

portanto, uma pesquisa que demonstrasse a realidade e os anseios da comunidade 

fortaleceria a necessidade de elaboração de um planejamento político linguístico de 

cunho regional, para ser aplicado nas instâncias educacionais municipais. E foi 

justamente o que se tencionou com a presente pesquisa.  

A partir destas informações, pode-se dizer que a rede de ensino municipal, 

representada pela Secretaria Municipal de Educação, ao ofertar apenas a Língua 

Inglesa priva o seu alunado da aprendizagem de outras Línguas Estrangeiras e 

acaba não valorizando o ensino e a aprendizagem da Língua Espanhola enquanto 

uma Língua de Fronteira, bem como desconsidera a sua importância neste espaço 

de fronteira geográfica enunciativa.  

Essa situação demonstra ainda que as políticas linguísticas vigentes nesta 

região fronteiriça não dão conta, de maneira satisfatória, das necessidades 

linguísticas vivenciadas pelos cidadãos guirenses. Situação que reforça a urgência 

de uma política linguística condizente com a realidade e a elaboração de um 

planejamento linguístico que considere as especificidades da região em foco. 

Para entrelaçar a argumentação, partiu-se da identificação da Língua 

Estrangeira ofertada nas escolas municipais. Constatando-se que a mesma 

correspondia a Língua Inglesa, buscou-se averiguar como se dava essa escolha, se 

as escolas podiam opinar, de quem procedia à decisão final, qual era o material 

didático utilizado e qual Língua Estrangeira contemplava, se tinham profissionais 

aptos para ministrarem a disciplina de Língua Inglesa, se recebiam alunos falantes 

de espanhol e se haviam dificuldades em alfabetizá-los, se seria viável e necessário 

uma capacitação em Língua Estrangeira para os professores e, por fim, como viam a 

importância da Língua Espanhola como Língua de Fronteira geográfica no município 

de Guaíra, Paraná. 

Segundo as informações disponibilizadas pelo representante da Secretaria 

Municipal de Educação, a escolha pela Língua Inglesa provinha da própria 

comunidade escolar. Diante desta colocação de escolha consciente pela 
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 Conforme a distância de condução apresentada no site <<br.distanciadecidades.com> Acessado 
em 11 de janeiro de 2015. 
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comunidade escolar, quanto à opção pelo ensino da Língua Inglesa, a pesquisadora 

optou em visitar todas as escolas municipais e entrevistar um responsável de cada 

uma das equipes pedagógicas, objetivando verificar quais outros elementos 

poderiam predispor também para a oferta da Língua Inglesa e para a não oferta da 

Língua Espanhola. Retoma-se que o objetivo não é suscitar que a Língua Inglesa 

seja retirada da grade curricular e que não seja mais ofertada aos alunos, ao 

contrário, procura-se mostrar a importância da inserção da Língua Espanhola nos 

currículos educacionais, em virtude do cenário linguístico vivenciado pelos cidadãos 

guairenses, e, na qual uma inserção conjunta com a Língua Inglesa completaria 

ambas as expectativas de status linguístico, a de Língua Universal (Língua Inglesa) 

e a de Língua de Fronteira e de comércio na América Latina (Língua Espanhola). 

Condição que enriqueceria o currículo dos alunos e permitiria uma comunicação 

mais eficiente com os falantes da Língua Espanhola. 

Como disposto na análise, quarto capítulo, já na visita preliminar, momento 

em que se discorreu sobre a pesquisa a ser desenvolvida, como de maneira 

automática os responsáveis pelas escolas já informavam no primeiro contato, antes 

mesmo da entrevista, que não tinham o ensino da Língua Espanhola na grade 

curricular e nem mesmo na prática de ensino, evidenciando que a Língua 

Estrangeira que tinham no currículo era a Língua Inglesa.  

Essa condição demonstra que pode haver uma fragilidade na reflexão e no 

diálogo entre as escolas municipais e a Secretaria Municipal de Educação, pois 

como ressaltaram a maioria dos enunciados, a matriz curricular já vem montada e 

dependem do seu representante legal para que mudanças ocorram. Sob esta 

perspectiva, entende-se a importância do trabalho da Secretaria Municipal de 

Educação e a segurança que passa às escolas municipais. Portanto, suas ações 

precisam ser conscientes e considerar o coletivo, pois como se destacou com 

Oliveira (2005), o trabalho deve ser conjunto e os direitos linguísticos respeitados 

(HAMEL, 2003). Para tanto, como bem lembra Almeida Filho (2011), é preciso 

conhecer as políticas de ensino de línguas tanto a nível mundial como nacional, 

focando o contexto regional (RAJAGOPALAN, 2011). 

Quando os Entrevistados foram arguidos sobre a seleção de disciplinas a 

comporem a matriz curricular do Ensino Fundamental I, anos iniciais, os mesmos 

informavam que poderiam sugerir, mas que dependiam da Secretaria Municipal de 

Educação, tanto que o Entrevistado 02, no recorte 01, asseverou que para uma 
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mudança efetiva seria necessário que todas as escolas exigissem a mudança.  

Sendo assim, a opinião da comunidade escolar municipal deve ser demonstrada e 

respeitada pela Secretaria Municipal de Educação, pois ambas as partes devem se 

reunir para pensar e elaborar alternativas e práticas de ensino enriquecedoras. 

Contribuindo para o crescimento e formação profissional de seus alunos. 

Assim, dentro do que se pôde descrever nesta tese, pode-se dizer que os 

Entrevistados demonstraram interesse pela oferta da Língua Espanhola ao refletirem 

sobre as particularidades do município e da presença de alunos falantes da Língua 

Espanhola nas salas de aula, bem como da possibilidade de melhoria na 

comunicação entre os falantes das Línguas Portuguesa e Espanhola, tanto no 

comércio como no dia a dia, seja no contato pessoal ou profissional.  

Já quanto ao material didático utilizado, pode-se dizer que o mesmo contribuí 

para a manutenção e para a oferta da Língua Inglesa nos anos inicias, pois, como 

demonstrado pelos Entrevistados citados, esta é a Língua Estrangeira presente no 

livro didático. Ao decidir pela sua clientela, toma-se uma atitude que contribui para o 

apagamento de outras línguas (PEREIRA e COSTA, 2011), uma vez que as escolas 

municipais fazem uso da apostila do Positivo, a Editora acaba, mesmo que 

inconscientemente, impondo uma Língua Estrangeira em detrimento de outra e, de 

certa forma, o comércio determina qual a língua a ser ensinada nas redes de ensino.  

A escolha do material didático é uma ação política, pois a Política Linguística 

consiste na decisão de qual língua ensinar e quando ensinar, consiste em uma 

prática que decorre de várias ações, como a compra de material didático, por 

exemplo.  

A falta de profissionais habilitados para o ensino da Língua Inglesa também 

evidenciou a necessidade de capacitações no ensino de Línguas Estrangeiras, seja 

na Língua Inglesa ou na Língua Espanhola. Como relatou o Entrevistado 07, no 

recorte 09, é ilusório a oferta de uma Língua Estrangeira se não há profissionais 

aptos para a tarefa. Esta situação não é apenas vivenciada pelo município de 

Guaíra, Paraná, é uma realidade em todo o território brasileiro, pois há um 

desequilíbrio entre a oferta e a mão de obra formada. Condição que demanda 

estudos e elaboração de projetos que atendam a esse público que já demonstrou 

interesse no aprendizado e no ensino, não somente da Língua Espanhola, mas 

também no ensino e na aprendizagem de outras Línguas Estrangeiras. Portanto, 

esta Tese, também, ressalta a necessidade de projetos de aperfeiçoamento e de 
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capacitação dos docentes dos anos iniciais, tanto da parte do poder público como 

das Universidades, tendo em vista que são estas as instituições responsáveis pela 

formação dos profissionais da educação. 

Há, portanto, uma emergência na conscientização e no reconhecimento da 

pluralidade linguístico-cultural vivenciada no município de Guaíra, Paraná, haja vista 

o contato linguístico existente entre a Língua Portuguesa e a Língua Espanhola, 

assim como, no que se refere à relação entre as culturas brasileiras e, sobretudo, 

paraguaias, tanto para atender as demandas emergentes de um mundo globalizado 

quanto para atender as particularidades locais.  

Portanto, é preciso pensar sim, em ações políticas advindas do Estado em 

parceria com a Comunidade, para que todos possam usufruir das mesmas 

oportunidades de ensino, dirimindo as diferenças refletidas tanto na língua como na 

cultura e no acesso ao saber institucionalizado.  

Embora essa perspectiva pareça atender apenas a demanda de alunos 

estrangeiros, especialmente os vindos do Paraguai, a mesma comporta todo o 

sujeito que se coloca em condição de aprendiz da Língua Espanhola, seja para a 

comunicação pessoal, profissional ou comercial, e, acima de tudo, o saber e o 

conseguir comunicar-se na língua do outro contribui para integração entre os países. 

Apesar de não aparecer explicitamente nos enunciados dos Entrevistados, 

ficou evidente que há uma resistência, por parte do brasileiro, em aprender a Língua 

Espanhola, pois as investiduras de comprovar e manter-se brasileiro são muitas. 

Atualmente estão em curso outras situações que contribuem para a resistência do 

aprendizado, sendo uma delas, conforme destacado pelos Entrevistados, a 

presença crescente de paraguaios vindos para o Brasil. 

Diante de todo o exposto nestas considerações finais, pode-se dizer que a 

pesquisa desenvolvida se fez representativa e procurou apresentar resultados 

oriundos de uma reflexão da comunidade acerca da situação de fronteira geográfica 

enunciativa com o Paraguai, como também que serviu de argumento, a partir do 

reforço constituído pelos depoimentos dos Entrevistados, para com a viabilidade e a 

validade da oferta da Língua Espanhola no município fronteiriço. Postura reforçada 

tanto pelos enunciados dos Entrevistados da rede de ensino municipal, como pelos 

enunciados da sociedade em geral. 

Se a presente pesquisa proverá frutos, não se pode afirmar categoricamente, 

mas a mesma procurou levar a conhecimento público o interesse de uma parte 
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representativa da comunidade guairense e espera-se que o poder público municipal 

reflita a respeito da situação, da argumentação apresentada e que considere a 

viabilidade de um planejamento e de uma política linguística condizente com a 

realidade vivenciada pelo município, pois se acredita que havendo por parte do 

poder público e da comunidade um interesse maior, melhor fundamentado no ensino 

e na aprendizagem de Línguas Estrangeiras, tanto em caráter nacional quanto 

regional, principalmente quando há contextos permeados por línguas em contato, 

que isso seja possível. Contudo, enquanto a realidade local for desconsiderada e a 

condição de fronteira geográfica enunciativa negligenciada, boa parte dos cidadãos 

brasileiros manter-se-ão monolíngues, ao contrário de outras nações, como a 

paraguaia que, além de ser bilíngue porque tanto a Língua Espanhola quanto a 

Língua Guarani são Línguas Oficiais do país, tem se tornado plurilíngue, uma vez 

que uma parte da população tem aprendido a Língua Portuguesa para atender aos 

clientes brasileiros nas regiões de comércio. Sem contar a aprendizagem da Língua 

Inglesa, que por ser considerada uma Língua Franca e de relações internacionais, 

tem permitido a muitos paraguaios fazerem o uso de quatro Línguas Estrangeiras. 

Que nações bilíngues sejam consideradas como exemplo, assim como um 

incentivo para que os brasileiros se interessem pelo aprendizado de outras Línguas 

Estrangeiras, em específico pelo ensino e pelo aprendizado da Língua de seus 

vizinhos de fronteira geográfica, pois como coloca Sturza (2006), os contextos 

fronteiriços são espaços permeados pelo contato constante dos diferentes povos e 

pela mobilidade dos mesmos, permitem e contribuem para intensificar e fortificar o 

cruzamento “das línguas praticadas, a extensão e o uso das línguas estão 

constituídos por uma dinâmica muito particular, determinando inclusive uma política 

de línguas que se organiza, neste caso, a partir de um lugar que lhe atribui o falante” 

(STURZA, 2006, p. 35).  

Diante disso, que a política e a planificação linguística de Cascavel, Paraná, 

possa ser um norte para a elaboração de uma proposta semelhante para atender as 

redes de ensino municipais de Guaíra, Paraná. Espera-se que os contextos 

bilíngues sejam observados e repensados em prol da construção de um 

planejamento linguístico eficaz e produtivo, que contribua para o crescimento dos 

sujeitos e das regiões de fronteira. 

Entende-se que o presente estudo desta Tese possa não ter atendido a todas 

as expectativas dos Entrevistados, no entanto, compreende-se que a mesma possa 
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ser o ponto de partida para um estudo mais aprofundado e colaborativo para o 

desenvolvimento de pesquisas nessa região e, igualmente, para a elaboração e 

aplicação de projetos e alternativas para o ensino e para a formação de professores 

de Línguas Estrangeiras nos anos iniciais, Ensino Fundamental I. Mas mesmo 

assim, tenciona-se levar, em especial, às escolas participantes um retorno da 

pesquisa, assim como foi cogitado e solicitado pelas mesmas. Portanto, espera-se 

fazer isso por meio do acesso ao presente texto escrito, pois 

 

[...] Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de presente, 
de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a 
ser presente del todo sin antes ensayarse y que ese ensayo es la 
esperanza. ¡Bendita seas, esperanza, memoria del futuro, olorcito de 
lo por venir, palote de Dios!52(BORGES, 1926, p. 2). 

 

O presente é a realidade emergente do município de Guaíra, Paraná; o 

passado tal qual se expôs no segundo capítulo: disputas e divisão das terras 

descobertas entre os espanhóis e os portugueses, assim como a primeira presença 

colonizadora na região por parte dos espanhóis e das missões jesuíticas e, por fim, 

as relações comerciais e de exploração da erva-mate atribuídas a Companhia Matte 

Larangeira, sustentada por um enorme contingente de trabalhadores paraguaios, 

sendo que alguns imigrantes paraguaios e seus descendentes ainda residem na 

cidade de Guaíra, Paraná, principalmente na Vila Velha; e o futuro está por vir, 

depende da ação da comunidade como um todo. 

Os Entrevistados da rede de ensino municipal já demonstraram interesse pela 

oferta do ensino da Língua Espanhola, cabe, agora, a parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação para que as aspirações se realizem, pois são as decisões 

deste órgão que chegam as escolas municipais.  Os Entrevistados da sociedade em 

geral também expuseram suas concepções e fortaleceram a argumentação em prol 

do ensino desta Língua de Fronteira no município de Guaíra, Paraná, como 

evidenciado pela fala de Rajagopalan (2013), no início da seção 3.3: “lutar em favor 

dos direitos linguísticos de minorias em países ao redor do mundo é, com certeza, 

uma obrigação e uma meta muito nobre” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 20). Neste 
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 Tradução nossa: “Meu argumento de hoje é a pátria: o que existe nela de presente, de passado e 
de futuro. E conste que o futuro nunca se anime a ser de todo presente sem antes ensaiar e que esse 
ensaio é a esperança. Bendita seja, esperança, memória do futuro, aroma do por vir, rascunho de 
Deus! “(BORGES, 1926, p. 2). 
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caso, a minoria seria representada pela Língua Espanhola em um contexto de 

fronteira geográfica enunciativa. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Título do Projeto: Língua(s) em região de fronteiras: sob uma perspectiva de ensino 
 
Pesquisador responsável e colaboradores com telefones de contato: Clarice 
Nadir Von Borstel (45) 3254-5060; Simone Beatriz Cordeiro Ribeiro (45) 9924-6302 
 
 Convidamos a participar de nossa pesquisa que tem o objetivo de estudar questões 
linguísticas e culturais em torno do ensino da Língua Espanhola no município de 
Guaíra – Paraná, para isso serão realizadas entrevistas individuais 
semiestruturadas, a partir de um roteiro de perguntas. As entrevistas serão gravadas 
e posteriormente transcritas, porém, qualquer informação que possa vir a identificá-
lo será mantida em sigilo. Durante a execução do projeto, há riscos mínimos para os 
participantes, visto que serão tomadas todas as providências para que não possam 
ser identificados, e serão realizadas conforme sua disponibilidade. Para algum 
questionamento, dúvida ou relato de algum acontecimento, os pesquisadores 
poderão ser contatados a qualquer momento. Sua contribuição servirá para ajudar 
na produção de conhecimento e a comunidade será beneficiada no sentido de que a 
pesquisa poderá servir de incentivo à valorização da língua e da cultura dos falantes 
de espanhol. As informações obtidas nesta pesquisa serão utilizadas na publicação 
de trabalhos científicos e também em apresentação de eventos, todavia, assumimos 
a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa o sigilo de 
sua participação. Este termo será entregue em duas vias, sendo que uma ficará com 
o senhor(a). Se eventualmente esta pesquisa lhe causar qualquer tipo de dano, o 
pesquisador compromete-se a reparar este dano, ou prover meios para a reparação. 
Além disso, o(a) senhor (a) não pagará nem receberá remuneração pela 
participação  na pesquisa e, a qualquer momento, poderá solicitar esclarecimentos 
sobre o estudo que está sendo realizado e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá 
desistir da participação. As informações poderão ser solicitadas ao pesquisador e ao 
Comitê de Ética em Pesquisa, pelo telefone (45) 3220-3272. Ao término do estudo, 
os resultados desta pesquisa serão repassados ao senhor(a). 
 
Eu, ......................................................................................................, declaro estar 
ciente do exposto e desejo participar do projeto ou autorizo 
............................................................................ a participar da pesquisa (no caso de 
responsável por menor ou pessoa considerada legalmente incapaz). 
 
Nome do sujeito da pesquisa ou responsável: Clarice Nadir Von Borstel 

Assinatura:  
 
Eu, Clarice Nadir Von Borstel, declaro que forneci todas as informações do projeto 
ao participante e/ou responsável. 
 
Cascavel, ______ de _______________ de 2014 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA 
Estudo sobre a Língua Espanhola em Guaíra, Paraná 

 

DATA:____/____/______ 
 

A - DADOS PESSOAIS E SOCIOCULTURAIS 
 
1. Nome do entrevistado:  
 
Secretaria de Educação (  ); Equipe Pedagógica (   ); Professores (   );  Alunos (   );  
Comunidade(   )  
 
2. Local? 
 
3. Idade?  
 
4. Sexo/Gênero feminino (  ) Sexo/Gênero Masculino (  )  
 
5. Nível de Escolaridade: 
 
Universidade 
 
6  Escolaridade do pai? 
 
7. Escolaridade da mãe?  
 
8. Religião?  
 
Praticante: Sim (   )       Não (   ) 
 
9. Qual a língua dos pais em casa? 
 
10. Trabalho (tipo e local) do pai? 
 
11. Trabalho (tipo e local) da mãe? 
 
12. Local de nascimento do entrevistado? 
 
13. Qual a língua dos avós maternos? 
 
14. Qual a língua dos avós paternos?  
 
15. Qual é sua língua materna vernácula? Ou dialeto? 
 
17. Com quantos anos aprendeu outra língua? Qual?  
 
18. Antes de morar em Guaíra veio de que Lugar? 
 
19. Alguém de sua família nasceu ou morou no Paraguai (quando? e quanto tempo?)  
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B – FUNÇÃO (escala: 1= bem; 2=regular; 3= mal) 
 

1. Você fala o espanhol: 1 (  )  2 (  )  3 (  ) ;                                                                                              
 
2. Você entende o espanhol: 1 ( ) 2 ( )  3 (  ) ;                                                                                                                 
 
3. Você lê o espanhol: 1 (  )   2 (   )  3 (  );  
 
4. Você escreve o espanhol: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  );  
 
5. Que língua ou dialeto você mais fala em casa: 
na escola:                    
 
6. Você interage bem no espanhol com outros falantes de espanhol ou com falantes 
hispanos     
nos cantos populares:  
com os amigos:          
contando história:   
fazendo contas:   
discutindo com os primos:   
discutindo ou brincando com os país:  
 

C – ATITUDES 
 

1. Você é da opinião que o espanhol não tem variação no dia a dia do ato de ensinar? 
    Sim(   )                        Não (   )                    Depende de quê? 
 
2. O que você acha quando as pessoas misturam o espanhol com o português nas 
atividades de aulas?  
 
3. Você costuma ler ou contar alguma história infantil em espanhol com os alunos em 
sala de aula:              Sim (  )                     Não (  ) 
 
4. Você costuma ler ou contar alguma história infantil em espanhol para os seus filhos 
em casa:              Sim (  )                     Não (  )  
 
5.  Quais são as palavras ou expressões linguísticas do espanhol que você mais gosta 
ou escreva em espanhol as palavras que mais te chamam a atenção ou te 
marcaram/marcam em sua vida: 
 
6. Escreva em espanhol três frases que são importante para você: 
 
7. Escreva de forma narrativa em espanhol – a importância desta língua como língua de 
fronteira geográfica no município de Guaíra: 
 
8. Gostaria de fazer algum comentário sobre o falar ou o Ensino do espanhol no 
Município: 
 
9. Quais os aspectos socioculturais que são festejados em eventos em Guaíra - de 
origem cultural étnica- do vizinho país de fronteira geográfica (Paraguai):  
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