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Neste trabalho refletiremos sobre a possibilidade de (re)construção de identidade de 
um grupo de mulheres negras excluídas, ou em via de exclusão social, através de 
aulas de língua estrangeira (espanhol), fora do contexto formal de ensino. Nessas 
aulas, exploramos diferentes gêneros textuais com o objetivo de trazer novas 
informações e estimular a reflexão e o senso crítico. Além disso, primou-se por um 
ambiente de discussão e interação através das trocas de vivências e impressões do 
mundo. O ambiente de interação facilita ao aluno (re)construir seu próprio enunciado 
lingüístico e conseqüentemente sua identidade. 
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No decorrer da vida de um individuo, ele poderá assumir várias identidades. 

Muitas delas serão escolhidas, outras tantas, impostas pelo contexto social em que  
vive. Isso ocorrerá, no entanto, de acordo com uma série de fatores, entre eles, 
destaca-se a condição social e econômica, a formação intelectual, a predisposição 
para realizar mudanças e, ainda, as oportunidades que forem oferecidas a esse 
sujeito. 

Percebe-se, porém, que em um contexto de globalização social, no qual o 
desemprego, o desmonte das relações trabalhistas, a falta de políticas públicas que 
atendam as reais necessidades do povo brasileiro e as grandes disparidades sociais 
têm como conseqüência um grande número de pessoas vivendo do trabalho 
informal, e outros tantos que vivem totalmente à margem da sociedade. 

Neste cenário de desigualdades sociais, muito provavelmente as mulheres 
sejam as maiores atingidas, já que historicamente assumem uma condição 
hierarquicamente inferior na sociedade governada por homens e para homens.  

Para Saffioti (2003, p. 56) “ser mulher não apenas é diferente de ser homem, 
como também implica inferioridade, desvalorização, opressão”. Nesse sentido, 
algumas diferenças entre a vida dos homens e das mulheres são percebidas desde 
o berço, isto é, meninas assumem  papéis, que não são os mesmos dos meninos. 
Pode-se verificar desde a fase infantil, quando “elas” brincam de casinha, e ganham 
bonecas, forjando a identidade feminina de dedicação à casa e aos filhos. No 
contraponto, “eles” brincam de carrinho, de bola, assumindo no brincar inocente de 
criança posicionamentos mais independentes que serão de extrema importância na 
construção de suas identidades masculinas. 

Dessa forma, as pessoas vão construindo e reconstruindo suas identidades 
por toda a vida. No presente trabalho de pesquisa, buscou-se tratar do tema 
identidade, relacionando-o ao ensino de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE). Nesse 



sentido, refletiremos se as aulas de E/LE, ministradas a um agrupo de mulheres 
negras catadoras de lixo reciclável da Cidade de Santa Maria-RS, fora do contexto 
formal de ensino podem contribuir na (re)construção de suas identidades.  

O convívio familiar é o primeiro espaço de interação social.  Aí se iniciam as 
interações entre os seres humanos, e também, onde começam a ser forjadas as 
primeiras identidades a serem assumidas pelos atores sociais, conforme a classe 
social, a raça, o sexo entre outros fatores. Será este o primeiro espaço de escolhas 
de identidades, ou da falta delas, dependendo da classe social em que nasça o 
indivíduo, e das oportunidades que lhe forem oferecidas.  

O segundo espaço de interação na construção de significados, em que o 
sujeito poderá desfrutar de outras experiências será a sala de aula. Embora  o 
indivíduo faça uso de outros espaços sociais na construção de seus significados, a 
sala de aula é um dos mais importantes deles, e em especial, na sala de aula de 
língua estrangeira. Segundo Moita Lopes (2002,  p. 193): ”A sala de aula de línguas 
é essencialmente, um espaço onde se aprende língua para construir significados por 
meio de leitura, compreensão oral, fala e produção escrita”. 

Desta forma, enfatiza-se o quanto é importante a oportunidade de passar a 
freqüentar a sala de aula de E/LE, para alunas que se encontram excluídas ou em 
via de exclusão social. Cabe dizer que na sala de aula de línguas o aluno tem 
oportunidade de (re)construir sua identidade, pois, se torna capaz de erigir novos 
significados, e isto lhe proporciona uma visão de si, dos outros e  da sociedade 
globalizada na qual ele está inserido.  

Segundo Bauman (2005, p. 45), Max Frisch, “definiu a identidade como a 
rejeição daquilo que os outros desejam que você seja”. Nesse sentido, o indivíduo 
primeiramente trava uma espécie de luta interna, na busca de uma identidade que o 
liberte dos estigmas, e que o faça mais feliz. Num segundo momento, a disputa é de 
cunho social, na busca de oportunidades que lhe possibilitem (re)construir novas 
identidades.  

Então neste intuito de criar um espaço para (re)construção de identidades  
constituiu-se um espaço de ensino informal em que um grupo de mulheres passou a 
freqüentar as aulas de espanhol.  Dessa maneira, o objetivo das aulas foi trabalhar 
com diferentes gêneros textuais, ensinando E/LE, e cultura dos paises de fala 
hispânica. Assim o aluno teve a oportunidade de ver-se e de ver o outro, além de 
refletir sobre a sociedade em que vive, bem como, o seu espaço neste contexto. 

 Dessa forma, destaca-se o modo como isso ocorre, de forma natural e 
espontânea, pois não foge ao desenvolvimento normal das atividades pertinentes à 
sala de aula de línguas. Como salienta Moita Lopes (2002), isto se dá através da 
leitura, da produção de textos e das atividades orais, os quais são recursos 
indispensáveis em qualquer aula de línguas estrangeira ou materna.   

Acrescenta-se a isso, a relação professor-aluno que acontece de maneira 
assimétrica. Possibilitando que o professor, neste caso, desempenhe um papel 
hierarquicamente superior ao aluno e passe, desta maneira, a ser um formador de 
opinião. Nesse sentido deve-se considerar que o professor de língua estrangeira 
levará para sala de aula as suas vivências, a sua concepção de mundo.  



A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 
palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta 
nada que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido 
gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação 
social. (BAKHTIN, 1999, p.36).  
 

Consoante ao pensamento dialógico de Bakhtin (1999), o professor através 
da linguagem passará ao seu aluno  suas crenças ideológicas, já que tem na palavra 
a sua ferramenta mais valiosa que se materializa através das escolhas dos textos 
para serem discutidos em sala de aula. 

  Outro fator relevante é como se dá a interação neste grupo de estudo,ou 
seja, é preciso que o aluno reconheça no professor uma figura de autoridade e o 
respeite para efetivamente interagirem de maneira positiva. A autoridade a que me 
refiro é no sentido de o professor ocupar uma posição assimétrica de par mais 
capacitado, que tem como função ensinar E/LE e estimular o pensamento crítico. 

Nesse sentido, o papel do professor é muito importante, pois tem 
oportunidade de ajudar o aluno nessa construção de novos significados, se for 
reconhecido como uma figura positiva.  

No entanto, cabe comentar a existência de professores pouco conscientes da 
sua importância na vida do aluno, eles no contraponto, podem desfazer, 
(des)construir, mas nenhum deles passa pela vida do aluno despercebido. Desse 
modo, destacamos os ensinamentos de Paulo Freire no que tange a importância do 
professor: 

A responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, 
é sempre grande. A natureza mesma de sua prática eminentemente 
formadora, sublinha a maneira como a realiza.  Sua presença na sala é 
de tal maneira exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao 
juízo que dele ou dela fazem os alunos. E o pior talvez dos juízos é o 
que se expressa na “falta” de juízo. O pior juízo é o considerar o 
professor uma ausência na sala. O professor autoritário, o professor 
licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, 
irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor 
mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, 
burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar 
sua marca. (FREIRE, 1999, p.73). 

 
Com relação à sala de aula E/LE, ela pode favorecer para que as alunas 

catadoras percebam o contexto social em que estão inseridas, e possam agir de 
acordo com a sua própria maneira de pensar, que irá sendo construída neste 
ambiente de aprendizagem e acrescida de suas experiências anteriores.  

 Nesse sentido, Moita Lopes (2002), diz que, o que a sala de aula de línguas 
proporciona ao aluno, é o mesmo que todos os indivíduos fazem como partícipes da 
sociedade, constroem significados. Tal fato ocorre porque na sala de aula de língua 
estrangeira, o professor não fala só de língua, ele pode utilizar inúmeros temas, que 
sejam favoráveis ao crescimento do grupo fazendo com que os alunos reflitam, 



debatam, formulem hipóteses, enfim apontem possíveis soluções às problemáticas 
trazidas para a sala de aula.  

 No entanto, para que o trabalho do professor tenha sucesso, ele deverá 
tomar o cuidado de escolher temas que sejam de interesse dos seus alunos. Esses, 
poderão aprender língua estrangeira com o seu olhar voltado para as coisas do 
mundo. Para Moita Lopes: 

De fato, a aula de línguas oferece uma possibilidade infinita de trazer 
conhecimentos outros para o foco de atenção, tendo, como fontes 
principais de orientação do professor, a adequação do aprendiz a esses 
conhecimentos e sua capacidade discursiva (MOITA LOPES, 2002, 
p.194). 

 

Desta forma, pode-se dizer que o professor de língua estrangeira, na sala de 
aula de línguas poderá sim ampliar a visão de mundo de seu aluno. Através do 
trabalho com vários gêneros textuais, como letra de música, folder, crônica, artigo 
jornalístico, entre outros. Assim, ele propicia um ambiente de interação dialógica do 
texto com o aluno. Do aluno com seus pares e do aluno com o professor, 
favorecendo as trocas de vivências e experiências, ou seja, pela interação social 
mediada pelo texto.  

 Por fim, aquele professor de língua estrangeira, que explore em suas aulas 
a cultura do outro, ou seja, do estrangeiro, e, além disso, que utilize músicas, inove 
na temática, traga textos atuais, utilize-se de expressões regionais, estará 
contribuindo na formação e na concepção de mundo do aluno. Conseqüentemente 
estará contribuindo na construção das várias identidades de seus alunos. 
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