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“AqUI HÁ LíNGUA”. NO PROCeSSO 
De ReSSIGNIFICAR AS PRÁTICAS De eNSINO 
(A MODO De PReFÁCIO)

María Teresa Celada

o título do livro para o qual escrevo este prefácio submete a designa-
ção, mais ampla, “Espanhol como língua estrangeira” a uma determinação: 
“Reflexões teóricas e propostas didáticas” e é justamente essa determinação 
a que desata a presente reflexão. De fato, esse sintagma entrelaça questões 
e preocupações caras aos estudos sobre o espanhol no Brasil. Lembremos 
que na década de 90, foram escritos trabalhos que manifestavam clara in-
quietação pelo “espontaneísmo” que atravessava não apenas a produção 
de certas práticas, mas também da reflexão vinculada a essa língua. Essa 
posição, que ficava à mercê de certos imaginários que não eram submetidos 
a uma inflexão teórica, vem sendo deslocada e o enunciado que focalizamos 
no título deste livro se inscreve nessa direção: de fato, considero que, no 
contexto que delineamos, designa um horizonte necessário. 

E falando em títulos, quero dizer expressamente que opto por que 
este prefácio leve um, pois, por meio de uma breve exposição que explicite 
e desenvolva o que nele se enuncia, gostaria de dar continuidade ao impulso 
instalado pela orientação de sentidos que atribuímos ao subtítulo do livro. 
nesse sentido vai o enunciado “aqui há língua”, que gostaria que ressoasse 
– como veremos mais adiante – com a força de uma espécie de reivindica-
ção; e, também, vai a especificação: “No processo de ressignificar as prá-
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ticas de ensino”, pois considero que o espanhol no brasil (e outras línguas 
estrangeiras também) deve ser pensado dentro de tal processo. 

neste prefácio, apontarei aspectos que, de minha perspectiva, por 
fazerem parte de modo constitutivo das atuais práticas de ensino de línguas, 
fazem parte também do horizonte de reflexão ao qual me referi como “ne-
cessário”. Isso implicará que, em certos momentos, dialogue com afirma-
ções feitas pelos autores deste livro; e exigirá do gênero prefácio um outro 
gesto que talvez seja tão pouco ortodoxo como o de ter lhe atribuído um 
título: trata-se do fato de que terei que realizar algumas citações, tal como se 
faz em textos do âmbito acadêmico.

A inércia de certas equivalências

A meu ver, nas referidas práticas de ensino é preciso observar que 
funciona uma evidência, isto é, um sentido ou uma série de sentidos que se 
apresentam como dados ou óbvios para os sujeitos que as protagonizam: o 
aluno aprendiz e o docente. Trata-se de uma equivalência cunhada em rotinas 
instaladas nas práticas escolares, segundo a qual língua é gramática (língua 
= gramática) e estudar língua é estudar regras, listas, quadros, decorando 
explicações. Não quero dizer com isso que o estudo de uma língua não 
implique a inclusão dessas modalidades, pois, segundo Christine Revuz, a 
língua estrangeira, como objeto de saber, “é objeto de uma aprendizagem 
raciocinada” – aspecto esse que claramente entra em contraste com a for-
ma como nos relacionamos com a materna.1 de fato, essas modalidades de 
estudo podem servir de suporte nesse aprendizado, com maior ou menor 
expressividade, de acordo com a singularidade de cada sujeito. 

Talvez seja possível dizer que a equivalência que observamos foi 
construída nas práticas escolares ao mesmo tempo em que se produzia uma 

1. a nacional, que se apresenta numa relação de (des)continuidade com a materna no 
espaço escolar, também se submete a um aprendizado por raciocínio. O texto de 
Revuz, C. que citamos é “A língua estrangeira entre o desejo de um outro lugar e o 
risco do exílio”, in signorini, i. (org.), Lingua(gem) e identidade. elementos para uma dis-
cussão no campo aplicado. campinas: mercado de letras/fapesp/faep/unicamp, 1998, 
pp. 213-230.  
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outra: aquela segundo a qual desvio/deslize/falha/variante equivalem a erro. Em 
sua dissertação de mestrado, Souza aborda o processo de alfabetização e 
mostra como as formas que poderiam funcionar como registro de oralidade 
(“coelhu”, “abeia”, “treim”) sofre um processo de exclusão que justamente 
consiste em catalogar os diferentes termos dessa dimensão apenas como 
“erros”. Assim, não se trabalha a necessária fixação das formas “coelho”, 
“abelha” e “trem” no contexto de um processo que legitime as outras como 
registros passíveis de aparecerem em determinados textos, por exemplo, 
numa peça teatral – gesto esse que relativizaria o valor absoluto que as 
modalidades correspondentes ao registro escrito cobram.2 nesse sentido, 
o que ainda mostra Souza mediante sua pesquisa é que, em três anos do 
Ensino fundamental, a interpelação instalada no espaço escolar “funciona” 
(dá certo, poderíamos dizer) e o sujeito se transforma num leitor capaz de 
avaliar, fundamentalmente, “se um texto está certo ou errado”. Nenhum 
outro aspecto é capaz de surgir no trabalho que esse leitor produz.3

Esse jogo de equivalências (língua = gramática, e desvio/deslize/fa-
lha/variante = erro) se manifesta de várias formas ao longo do processo de 
ensino-aprendizado da língua estrangeira. Vou citar aqui um caso que pode 
parecer trivial, mas que também poderá ser reconhecido como corriqueiro: 
quando um aluno recebe os resultados de uma avaliação e estes não são 
positivos ou alentadores, com frequência pode chegar a concluir que “deve 
estudar (mais) gramática”. Poderíamos dizer que o sujeito da linguagem fica 
preso aí a uma injunção, sob a forma de um enunciado deôntico que carrega 
o peso de uma espécie de “sem saída” – efeito da redução da língua a um 
universo regrado, chato e sem per-spectivas ou sem horizontes. A gramática 
funciona como metáfora da língua, no lugar desta. no entanto, sabemos 
que as gramáticas (há vários tipos) são formas de organizar a língua me-
diante a realização de determinados recortes (os artigos, o presente de in-
dicativo, os complementos do verbo, os operadores argumentativos, etc.) e 

2. Souza, Claudia Maria V. Novaes de (2010). Língua materna, língua nacional e processos 
de identificação na alfabetização. Dissertação de Mestrado em Ciências da Linguagem. 
Pouso Alegre: UNIVÁS. O que aqui enunciamos de forma muito sintética mereceria 
extensas considerações para que a forma de trabalhar possíveis registros de formas 
orais contribuísse a explorar a relação com a heterogeneidade linguística, sem podá
-la. Evidentemente, este não é o espaço para isso.

3. Confira. o já citado trabalho de Souza, p. 95.
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de regrar ou explicar o funcionamento deles.4 Porém, também é preciso que 
reconheçamos que o que essas práticas organizam e recortam não dá conta 
de contornar “o todo” ou, tomando como base as reflexões de Milner,5 o 
não todo que é uma língua – de fato, é o imaginário que, de modo mesqui-
nho, usurpa à língua essa capacidade de ser um não todo. O que quero frisar 
é que o funcionamento da língua implica um universo incontornável que 
não pode coincidir com a série ou séries (de termos, de quadros, de listas) 
delimitadas pelos vários gestos que no trabalho gramatical são praticados. 

E uma afirmação nos leva a outra, inclusive por um viés que poderia 
parecer contraditório. Assim, considero produtivo citar o enunciado clás-
sico, reafirmado ao longo de muitos de seus trabalhos por Claudia Lemos 
quando, como docente e pesquisadora da unicamp, concentrada nos pro-
cessos de aquisição de língua (materna) pela criança, insistia em dizer: “a 
língua chega toda”. com isso, tentava discutir a ideia de que haveria uma 
progressão na aquisição, conforme a qual a criança adquiriria primeiro os 
artigos e outros elementos morfológicos para, depois, gradativamente, ad-
quirir formas mais complexas, do plano da sintaxe e assim por diante. 

Pensando nos processos de ensino de língua estrangeira, é importan-
te que recortemos paradigmas, montemos currículos – esmiuçando temas 
e aspectos –, focalizemos determinadas formas para, “gradativamente”, 
introduzir outras, mas também vale a pena insistir no fato de que a língua 
chega toda, explorando, inclusive, a ideia de que a esse todo o nosso aprendiz 
está sujeito e dele pode usufruir. Cabe observar, por fim, para encerrar esta 
parte de minha reflexão, que a diferença sobre a qual estou insistindo res-
ponde a uma distinção muito produtiva, realizada por Eni Orlandi. Como 
observa essa estudiosa, é preciso distinguir a ordem da língua da organização 
da língua. Quando nos situamos na instância da organização, estamos diante 
do ordenamento imposto ou dos estudos que dão conta de classificar, de 
descrever, de explicar fatos que são da ordem da língua, isto é, da dimensão 
do real funcionamento desta.6

4. Estamos nos servindo das formulações realizadas por Eni Orlandi, como ficará 
claro mais adiante.

5. milner, j-c (1987). O amor da língua. Porto Alegre: Artes Médicas. 
6. O texto no qual a autora trabalha essa distinção é “Ordem e organização na língua”, 

in: orlandi, E. p. Interpretação. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: 
Vozes, 1996, pp. 45-51.
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Por isso, retomando a constatação que, com frequência, pronunciam 
os alunos, como docente, às vezes não respondo nada e “deixo passar”; 
porém, outras vezes, tento interferir explicando: “na verdade, não se trata 
apenas de estudar gramática, se trata também de afinar a escuta, de estar 
atento e de reparar na língua, de olhar para suas formas de dizer e de se 
deixar capturar por elas (se arriscando7)”. Vejamos um exemplo do que 
quero significar. 

Quando um aluno lê em sala de aula o texto “Borges y yo”, do es-
critor Jorge Luis Borges, curte e chega a se emocionar pelo que nele se diz 
e pela forma como se diz; porém, de forma geral, não prevalecerá nessa 
leitura um gesto que segure um olhar atento às formas da língua se fixando 
nelas para promover sua inscrição nas mesmas.  

Cito apenas o primeiro fragmento, no qual já aparece uma estrutu-
ra (a do verbo “ocurrir”, assimilável à sintaxe de tantos outros verbos em 
espanhol: “gustar”, “parecer”, por exemplo), combinada com outras cujo 
funcionamento leva a uma reflexão, sempre tão necessária no ensino de 
espanhol para brasileiros, sobre o funcionamento dos pronomes sujeito.  

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me 
demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta 
cancel; de borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna 
de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, 
los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y 
la prosa de stevenson: el otro comparte esas preferencias, pero de un modo 
vanidoso que las convierte en atributos de un actor [...].  (grifos meus)8 

Será desafio do professor que o aprendiz atente para determinadas 
formas, que “se fije en ellas” para que a estrutura dessa língua realmente 
possa nele “acontecer” (e para que este nela se inscreva). para isso, o docen-
te poderá parafraseá-las e explicá-las ou interpretá-las tentando mostrar, por 
exemplo, como essa topicalização “al otro” – tão significativa no funciona-
mento do texto, marcado pelo tom de um enunciador que se designa como 

7. E, acrescentaria: “riscando”, no sentido de fazer um esboço com as formas da língua 
e de produzir “memória representada” dessa língua, como diremos mais adiante 
(confira Houaiss eletrônico. Editora Objetiva Ltda., 2009). 

8. Extraído de “Borges y yo”, in: borges, j. l. Obras completas. buenos aires: maría 
Kodama y Emecé, 1989, vol. 1, p. 808. 
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“yo” e que diz sentir o peso de suportar a carga do outro, do famoso, do 
escritor9 – leva à sintaxe de “a quien le ocurren las cosas”, com um aposto 
no meio: “a Borges”. E a sintaxe desse verbo entra em contraste com as 
estruturas que demandam os diversos outros que aí aparecem: “caminar”, 
“demorarse”, “tener”. Também poderíamos observar a necessidade de apa-
rição de um pronome sujeito em “Yo camino” (para marcar justamente a 
delimitação tão necessária neste texto: “yo y no el otro”), que não se faz 
necessária quando se diz “tengo”, “veo”. Por fim, no fragmento do texto 
que aqui focalizamos, “Me gustan” – e não “A mí me gustan” – retoma a 
sintaxe ou estrutura de “ocurrir”, da primeira linha, e possibilita uma série 
de comparações, promovendo um olhar incisivo sobre essas formas (que, 
de acordo com alguns estudiosos, permitem falar de uma “obliquidade”) da 
língua espanhola.10 

Temos, então, uma série de estruturas linguísticas (produzindo sen-
tido) e, de fato – insisto –, estas devem ser focalizadas e devem ser objeto 
de atenção nas aulas, podendo ser explicadas gramaticalmente – à luz da 
gramática normativa, se for o caso, mas também e de preferência, à luz de 
uma gramática, por exemplo, descritiva. Ou, ainda, poderão ser compre-
endidas levando em conta conceitos do campo dos estudos enunciativos 
ou discursivos, gesto que, de modo geral, ajuda a ver a estrutura da língua 
“acontecendo” ao serviço da produção de sentidos. 

Ao mesmo tempo, o texto que citamos, dá pé para que os alunos 
elaborem – à luz de instruções precisas – novos textos “falando de si” (um 
objetivo muito importante num primeiro semestre de espanhol), não con-
firma formas já conhecidas ou previsíveis: permite tematizar a unidade do 
“eu” (unidade que justamente, num processo de aprendizado de língua es-
trangeira, está em xeque) e abre a possibilidade de que o sujeito aprendiz 
indague sobre sua subjetividade e sobre os modos de “se dizer”. 

Considero que, neste ponto, estamos em condições de fazer ressoar 
aqui o título deste prefácio.

9. Para acompanhar esta intepretação, sem dúvida, é preciso ler o texto na íntegra.
10. Trabalho com este texto de Borges para retomar temas cruciais do primeiro semes-

tre de língua Espanhola no curso de letras/habilitação Espanhol na universidade 
na qual trabalho, a USP: dentre eles, as estruturas representadas pela sintaxe de um 
verbo como “amar” ou como “ver” (este último aparece em nosso fragmento) e dos 
verbos como “gustar” e, também, para explorar questões pronominais. 
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“Aqui há língua”

a fonte da formulação que aqui em parte parafraseio se encontra 
na Introdução à Arqueologia do saber de michel foucault.11 Nela, o filósofo, 
falando da história, faz enormes esforços para reafirmar um enunciado: 
“aqui há linguagem” e o dêitico faz referência aos próprios textos escritos 
dentro dessa disciplina: a história. Com isso, Foucault chama a atenção para 
a produção de sentidos, enfatizando que nessas práticas há linguagem inter-
ferindo sobre o efeito “documento” que produz a operação de “registro” 
dos fatos e de seus encadeamentos. nesses procedimentos – inspirados 
na reflexão do filósofo, poderíamos dizer – há elaboração simbólica, há 
posições-sujeito marcadas por dizer de uma forma e não de outra, visto 
que, enfim, há linguagem e, portanto, há um trabalho de interpretação e pro-
dução de sentidos. No texto do Foucault, o enunciado “Aqui há linguagem” 
chega a funcionar como um chamado para que nos atenhamos à ordem 
do simbólico, à não transparência da matéria própria dessa ordem (densa 
e opaca) e, para tanto, o autor se serve da metáfora do monumento  – e não 
do documento – para expressar o modo como cada texto deve ser lido nesse 
campo de estudos. 

Considero necessário afirmar e reafirmar que, no conjunto de tex-
tualidades que trabalhamos em sala de aula de língua estrangeira (no caso 
de espanhol, tanto na dimensão da escrita quanto da oralidade), também é 
preciso levantar essa reivindicação, não sem antes submetê-la à correspon-
dente inflexão: no caso, “aqui há língua”.12 Algumas preocupações muito 

11. O original em francês teve sua primeira edição em 1970. Aqui, tomo como base a 
edição (11ª) em espanhol da Editora Siglo Veintiuno, México, 1981. 

12. Aliás, aqui somo esta reivindicação às várias que vêm sendo formuladas por docen-
tes e pesquisadores tal como Adrián Fanjul (USP) e Neide M. González (USP). Do 
primeiro desses dois autores, indico o texto “Circuitos comunicativos: la negación 
de la lengua” (in: Actas del I Simposio de Didáctica del Español para Extranjeros – Teo-
ría y Práctica. Rio de Janeiro: Instituto Cervantes, 2004, pp. 60-72); e, também, a 
apresentação “Os gêneros ‘desgenerizados’. Discursos na pesquisa sobre espanhol 
no Brasil”, realizada na mesa “A implantação do Espanhol no Brasil”,  no “XIV 
Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol”, APEERJ/UFF, Niterói (RJ), 
2011. De González, coloco a referência do texto “Contribuciones teóricas para la 
enseñanza de ELE. La reflexión teórica en la formación del profesor, en su práctica 
y en la producción de materiales” – apresentado na mesa de encerramento desse 
mesmo congresso –, esclarecendo que o mesmo será publicado nos anais do evento 
(no prelo).
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recorrentes, expressas nos últimos tempos em nosso campo de estudos e 
em nossa prática,13 junto com reivindicações favoráveis a promover o efei-
to de comunicação têm deslocado o foco da língua para os “conteúdos” 
ou para certas temáticas, dando mais importância ao que se diz e não ao 
como se diz; e, inclusive, têm focalizado uma preocupação: detectar textos 
que falem de determinados temas com uma “correção política” (o lugar da 
mulher no mundo contemporâneo, por exemplo) ou que falem do que é 
próprio de certas culturas e é estranho para a nossa. Isto, de fato, não está 
mal; porém, gostaria de observar que implica uma visão do estranhamento 
como se ele só pudesse vir por essa via, pela via do “tema” e não das estru-
turas da língua. 

Nesse sentido, a meu ver, é preciso frisar que o estranhamento, lem-
brando inclusive o que diz Revuz (autora já citada neste prefácio), pode 
aparecer no próprio confronto de cada sujeito com a materialidade da lín-
gua – matéria, aliás, à qual tem que se submeter. Nessa matéria – que penso 
como forma ou estrutura que produz sentido de determinado modo – tem 
que estar o foco dos processos de ensino aprendizado de uma língua es-
trangeira, já que nisso consiste sua especificidade. E nisso também consiste 
o desafio para o aprendiz: ao se submeter às formas estranhas, estrangeiras, 
passará por alterações (pela alteridade) para se inscrever na memória do 
dizer desse simbólico outro. Nesses movimentos é que ele deverá investir, 
inclusive, para passar por verdadeiras inversões que lhe façam sentir que 
vira de ponta cabeça na língua outra, quando consegue atingir aquilo que 
o aprendiz qualifica como algo “esquisito” de se dizer. Esse risco, como 
também se diz neste livro, é preciso que ele corra.

passamos agora ao último ponto deste prefácio, no qual trataremos 
de um aspecto que tem tudo a ver com colocar o foco na língua. 

A repetição, pensada dentro de um processo de regularização 

Vou partir aqui de uma constatação: no campo dos estudos dedica-
dos ao ensino de línguas estrangeiras vem se trabalhando muito na contra-

13. Refiro-me às preocupações relativas a respeitar os eixos da “transversalidade” e da 
“interculturalidade” que, ao serem explorados – a meu ver – de forma redutora, 
acabam privilegiando, na seleção de textos, o eixo temático sem atentar para as es-
truturas linguísticas, tal como exporei a seguir. 
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mão da prática da repetição. penso que isto se relaciona com vários fatores; 
dentre eles, mencionarei apenas dois: a necessidade de oferecer certa resis-
tência ao funcionamento das equivalências observadas no primeiro item 
deste texto – que atravessam de modo constitutivo a relação de sujeitos/
linguagem –; a saudável reação às rotinas instaladas por abordagens tradi-
cionais de ensino de línguas estrangeiras que, em alguns momentos, privi-
legiaram a repetição puramente empírica, para usar o termo cunhado por 
orlandi.14 A injunção a evitá-la e a propiciar “a comunicação” acaba tendo 
um efeito sobre a língua, ou melhor, sobre a produção de língua, sobre a 
relação do sujeito com esta, no caso, estrangeira. 

Valeria Motta retoma as reflexões de Payer, segundo as quais entre 
memória e repetição haveria um forte vínculo: a língua guarda uma memória 
que é efeito de um processo de repetição que se dá na história; processo 
esse que, justamente, possibilita que haja língua: um universo (um não todo) 
de sons e sentidos que são da ordem do repetível, do que se pode dizer.15 
Segundo a própria Motta, na relação com cada sujeito, essa memória da 
língua deverá passar por um processo de regularização (os novos dizeres e 
as novas séries de sentidos que chegam com a língua outra deverão regulari-
zar-se, estabilizar-se) para que ele se inscreva nesse simbólico, para que seu 
dizer coincida com o que é possível dizer de acordo com o funcionamento da 
memória dessa língua, com o que nesse funcionamento é da ordem do re-
petível. Isso é preciso para que vingue um efeito de fixação (não de fixidez);16  
e, aproveitando os vários sentidos dos significantes que dispara a forma em 
destaque, reconheço que em muitos casos é preciso que o sujeito se fixe e 

14. O texto no qual Orlandi define três tipos de repetições é “Identidade linguística 
escolar”, in: signorini, i. (org.) Lingua(gem) e identidade. elementos para uma discussão no 
campo aplicado. campinas: mercado de letras, 1998, pp. 203-212.  

15. As reflexões de Maria Onice Payer estão no seu livro: Memória da língua. Imigração e 
nacionalidade. São Paulo: Escuta, 2006. As de Valeria R. A. Motta, em “Sujeito, língua 
estrangeira e sentido – experiências discursivas no processo de ensino aprendiza-
gem de língua inglesa em curso de Letras”. Dissertação de Mestrado em Ciências 
da Linguagem da UNIVÁS, Pouso Alegre, MG, 2010. Payer, para ilustrar a relação 
repetição / memória, apela a perguntas tais como “a de saber qual é o modo pelo 
qual uma emissão física de sons se transforma em uma imagem sonora significante”, 
ou “como uma dada forma visual de um objeto físico no mundo se torna algo da 
ordem da imagem significada, podendo ser acionada por meio da repetição da emissão 
sonora, enquanto palavra” (2006, p. 38).

16. Totalmente ligado a uma prática de reflexão.
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chegue a ter uma certa fixação pelas formas de dizer nessa língua estrangeira 
(porque com elas se identifica, porque elas o capturam ou o fisgam). 

Observe-se que não estou falando de “decoreba”, significante amal-
diçoado (e deve ser amaldiçoado) que designa uma certa prática escolar, 
dentro de um processo que, como observa Jaime Ginzburg, não produz 
sujeitos capazes de se colocarem questões ou perguntas que os instiguem a 
“ir atrás”, procurando e formulando respostas;17 nesse processo, investe-se 
muito em subjetividades que “dão um jeito” (que se viram) decorando em 
curto prazo e para se sair bem em determinada avaliação, o que acaba sendo 
apenas pura “decoração”. Também não estou falando de repetir fórmulas 
para “cumprimentar” em alguma situação ou “para pedir comida num res-
taurante”, nem de repetir conjugações verbais, embora pudesse dizer que 
certos tipos de repetição, desde que contextualizadas numa prática signifi-
cativa, serão absolutamente necessários. Nesse sentido, penso que é preci-
so trabalhar contra o fardo determinista da repetição, pois esta precisa ser 
repensada de modo a dar sustento a uma prática na qual seja significativa.

De fato, é preciso dar sustento ao que Motta, dentro dos proces-
sos de ensino de uma língua estrangeira e a partir de reflexões de Payer, 
chama de “memória representada”.18 Se pensarmos que, como já dissemos 
que afirma Revuz, essa língua é objeto de uma aprendizagem raciocinada, 
a questão de como opera a memória representada se faz presente de modo 
expressivo. Poderíamos explicitar o que essa memória é falando na repre-
sentação da língua que um aprendiz vai forjando (de suas formas, de sua 
morfologia, de seu funcionamento) e que consiste numa série de relações 
alinhavadas mediante lembretes, associações, regras mnemotécnicas, qua-
dros que organizam recortes dessa enxurrada de língua que chega toda e que, 
muitas vezes, é preciso entender por partes. Com frequência, essa memória 
se materializa mediante enunciados que vão dando conta das deduções que 
o aprendiz realiza para projetar o funcionamento desse simbólico: “ah, em 
espanhol se diz assim e não assim”, “essa palavra na escrita leva um ‘c’, veja 

17. O Professor Ginzburg (Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas/USP) apre-
sentou estas formulações quando participou da reunião plenária organizada pelo 
Departamento de Letras Modernas “A questão da autoria nos trabalhos acadêmi-
cos”, em outubro de 2011, na fflch/usp.

18. Motta e Payer tratam desses conceitos nos trabalhos aos quais já fizemos referência. 
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só...”, “esse verbo no passado na primeira pessoa é com ‘e’, na terceira com 
‘o’ e assim por diante”. 

Penso que esse trabalho de se fixar na forma ou matéria linguística 
para a ela se apegar ou se aferrar e para nela se estabelecer19 é absolutamente 
necessário, e o desafio do docente – dentro do processo de regularização 
das formas de dizer na língua estrangeira que deve acontecer para que um 
sujeito se inscreva num simbólico estrangeiro – é, como se diz em vários 
momentos deste livro, amenizar, dinamizar esse processo. O que estou de-
fendendo é que não devemos esquecer de promover o trabalho de fixar-se 
na língua, focalizando suas formas: elas, como já dissemos, estão prenhes 
de sentidos e do estranhamento que tanto valorizamos a partir de estudos 
realizados nos últimos anos. 

Nesse sentido, cabe observar que, nas aulas, muitas vezes pergunto 
aos alunos: “– ¿Conocen esta forma? (y la escribo). – Sí. – Ah, ¿y por qué 
no la usan?, ¿ no les sale? – Es que es tan diferente... – responden”. E aí 
passo a dizer que a questão é justamente essa: ser capturado pela diferença. 
E, para ilustrar o que quero dizer, trago o relato de um caso que considero 
esclarecedor. numa das aulas de uma disciplina do oitavo semestre de lín-
gua, no curso de letras / habilitação Espanhol, um aluno, no meio de sua 
enunciação em espanhol, insistia em falar sobre “la escrita”. Peguei o giz e, 
como se fosse a primeira aula de língua, escrevi na louça a palavra “escri-

19. Estamos mobilizando vários dos sentidos do significante “fixar” e, para tanto, nos 
servimos de alguns dos que aparecem registrados no dicionário houaiss: 1 prender 
ou colar (algo) [em]; cravar, pregar. Ex.: < f. cartazes (nos muros)>  transitivo direto 
e pronominal  2 tornar(-se) firme, estável; estabilizar(-se). Ex.: <f. o pé da mesa> 
<f. um corpo volátil> <a imagem da televisão terminou por f.-se> transitivo direto, 
bitransitivo e pronominal; [...] 4 deter(-se) [o olhar] com insistência em; fitar(-se), 
encarar.  Ex.: <fixava-o diretamente nos olhos> <f. a vista no jornal do companhei-
ro> <fixou-se no alfinete de gravata do palestrante> transitivo direto, bitransitivo 
e pronominal. [...]  5  Derivação: por extensão de sentido.  estabelecer residência 
para (alguém ou si mesmo) [em]; assentar(-se)  Ex.: <f. os desabrigados (em casas 
populares)> <fixou-se em Paris> transitivo direto e bitransitivo. [...]  8  Derivação: 
por extensão de sentido. guardar em (memória, espírito); memorizar, conservar. Ex.: 
<é incapaz de f. nomes ou datas> <fixava em seu espírito a bondade materna> 
transitivo direto, bitransitivo e pronominal. 9 Derivação: sentido figurado. deter(-se) 
ou aplicar(-se) [atenção, interesse] (em); ser atraído por; atrair.  Ex.: <o tema conse-
guiu f. seu interesse> <fixou sua busca no sucesso profissional> <fixou-se no que 
acabara de ouvir> pronominal. 10  Derivação: sentido figurado.  apegar-se a (ideia, 
sentimento, pessoa) com obstinação; aferrar-se, obstinar-se. Ex.: <f. -se num ponto 
de vista e dele não abrir mão> transitivo direto (Houaiss, op. cit. ). 
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tura” e acrescentei, sem recorrer a uma posição superegoica ou punitiva: 
“en este caso, en español solo podríamos decir ‘escritura’ porque ‘escrita’  
funciona como un atributo de algo; ‘la carta escrita con pasión’, por ejem-
plo.” O aluno deixou-se levar pelo impulso e disse algo que nos possibilitou 
fazer um parêntese e refletir, naquele momento, sobre o próprio processo 
de inscrição na língua do outro, processo mais conhecido como “de aqui-
sição”. Assim, enunciou, sob o tom de uma certa objeção: “Ah, essa forma 
tão bíblica, maite...” os risos estouraram na sala e eu aproveitei para ironi-
zar, passando ao português: “Ah, você ainda está preso a esse imaginário.... 
Meu, você precisa produzir algum deslocamento porque as formas da língua 
espanhola, o que nela deve ser dito, de acordo a uma memória de repetição 
(de acordo com o funcionamento da memória da língua) – e veja que não 
disse “de acordo com uma normativa” – não vão se adaptar às fantasias que 
você projeta sobre ela a partir de posições de sua língua materna.” De novo, 
risos gerais, com meu sorriso, cúmplice, incluído... 

considero que o relato do caso nos permite terminar por aqui, con-
cluindo que a língua é que deverá forçar a barra (com o sujeito) na relação 
sujeito/língua (“sujeito barra língua”) e não o contrário. a menos que o 
aprendiz já esteja “tão” inscrito nessa língua que ela fale por sua boca e 
que nela o sujeito comece a derivar pela poesia que ela guarda, que nela o 
aguarda, podendo chegar a forçar a barra (lembremos de saussure) entre 
significante e significado, explorando o equívoco. Assim, para me servir do 
antônimo de “fixar” – que aqui foi tão significativo – poderá vagar e errar 
por essa língua.

E, nesse sentido ainda, o de explorar os sentidos do significante “fi-
xar”, cabe dizer aqui que vários autores – a partir de diversos lugares insti-
tucionais e geográficos do Brasil – escreveram para este livro, e a escrita é 
sempre um objeto de fixação e de determinação. Assim, cada um deles for-
mulou sua “questão” e passou pela experiência de escrever a partir de pers-
pectivas específicas para se apropriar de conceitos e pensar as práticas de 
ensino de língua espanhola. O leque de temáticas aberto prevê o tratamento 
de aspectos relativos ao ensino médio e, também, ao ensino fundamental; e 
inclui, entre os destinatários, o adulto bem como a criança. 

Assim, no espectro desenvolvido por esses textos, reflete-se sobre a 
dimensão da escrita e são apresentados argumentos a favor de construir a 
postura do leitor crítico (capítulo 1); enlaçam-se aspectos do interacionismo 
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sociodiscursivo ao conceito do “gênero”, proposto como eixo organizador 
do trabalho nas práticas de ensino (capítulo 2); exploram-se aspectos refe-
ridos às novas tecnologias, focalizando a prática do chat na internet, dando 
ênfase à necessidade de que o professor encare o desafio imposto pelo uni-
verso digital e propiciando um processo de construção de conhecimento e 
de reflexão sobre tal processo (capítulos 3 e 4); revisa-se a necessidade de 
trabalhar com material didático autêntico, como aspecto que amenizaria 
a dor implícita na prática de aprender uma língua estrangeira (capítulo 5); 
explora-se essa mesma possibilidade, a de dinamizar o processo de ensino/
aprendizado, promovendo o trabalho de “um aprendiz que se arrisque na 
nova língua”, por meio do trabalho com “músicas” explorando a dimensão 
cultural e chamando a superar uma função que as reduza a ilustrar formas 
ou conteúdos gramaticais (capítulo 6); reflete-se sobre as formas de encarar 
a prática de ensino com crianças no espaço escolar (capítulo 7); são feitas 
propostas para trabalhar o vocabulário dentro dos parâmetros propostos 
pelos pcns de 99 (capítulo 8); insiste-se sobre a capacidade de um uso mais 
amplo – dentre os vários instrumentos que servem de suporte às práticas de 
ensino – do dicionário, focalizando a língua e o perfil dos aprendizes com o 
intuito, inclusive, de superar uma visão que o reduza à função de ser “porta-
dor de informações para esclarecer dúvidas pontuais” (capítulo 9); insiste-
se sobre a necessidade de um trabalho com as expressões idiomáticas, reali-
zando alguns esclarecimentos a partir do campo da Fraseologia e mediante 
a proposta de certas práticas (capítulo 10); abordam-se aspectos relativos 
a um traço relevante em variantes linguísticas do espanhol na América: “el 
voseo”, e se apresentam propostas de atividades (capítulo 11); e, por fim, 
no capítulo 12, reflete-se sobre a categoria de “tempo” com originalidade e 
com uma indagação teórica produtiva, e introduzindo – de modo instigante 
– a categoria de espaço. 

Está na hora, então, de deixar o leitor na companhia da escrita dos 
vários autores.


