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Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 

Tristeza para fazê-la humana. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 

As pessoas mais felizes 

não têm as melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor 

das oportunidades que aparecem 

em seus caminhos.  

A felicidade aparece para aqueles que choram. 

Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam sempre. 

E para aqueles que reconhecem 

a importância das pessoas que passam por suas vidas.  

 

(Clarice Lispector) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa a discutir questões que refletem diretamente no ensino de Espanhol para 
Fins Específicos (EFE), bem como estabelecer uma reflexão sobre a concepção de língua 
que atribui ao espanhol um valor econômico dentro do universo dos negócios. O presente 
trabalho parte da premissa de que a linguagem está interconectada com a vida social e que 
ela ocorre sempre dentro de um processo de interação que elabora enunciados que, por sua 
vez, não existem fora das esferas de atividade humana. Portanto, parece-nos adequado 
pensar o ensino de EFE dentro desse processo. Por outro lado, acreditamos que o espanhol 
como ‘ativo econômico’ manifesta os interesses glotopolíticos do Estado espanhol, país 
que, apesar de estar vivendo uma das piores crises financeiras de toda sua história, tem 
investido bastante no espanhol como língua de comunicação internacional ou como 
‘recurso econômico’ (DAVÓ CABRA, 2002; BERDUGO, 2010; GARCÍA DELGADO, 
2010). À luz da perspectiva bakhtiniana do dialogismo (BAKHTIN, 1997) buscamos 
estabelecer um elo entre a “riqueza de possibilidades de gêneros do discurso” e nosso 
objeto de estudo. Por outro lado, lançamos mão da teoria variacionista, (LABOV, 1972) 
para, então, discorrermos sobre os conceitos de ‘língua comum’ e de ‘língua para fins 
específicos’ que vêm tomando grande proporção em diferentes estudos ligados ao ensino 
de EFE por parte de especialistas da linguagem e do mundo econômico-financeiro da 
Espanha. Quanto à metodologia utilizada, esta consistiu em visitas a duas empresas 
multinacionais espanholas instaladas no Rio de Janeiro para a realização de entrevistas, 
cujo material compõe nosso corpus de estudo. Os resultados desta pesquisa indicam que o 
ensino de Espanhol para Fins Específicos no ambiente corporativo se dá de formas 
distintas de acordo com o objetivo de cada empresa. No entanto, cumpre salientar que há, 
de fato, um interesse quanto a sua implementação, pois essa língua acaba por tornar-se uma 
ferramenta de comunicação entre a empresa matriz espanhola e a empresa filial brasileira.  
 

Palavras-chave: Língua; Ensino de Espanhol para Fins Específicos; Negócios. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación busca discutir cuestiones que se manifiestan en la enseñanza de Español 
para Fines Específicos (EFE), así como plantear una reflexión sobre la concepción de 
lengua que asigna al español un valor económico dentro del universo de los negocios. 
Dicho trabajo parte de la premisa de que el lenguaje está interconectado con la vida social 
y que ocurre siempre dentro de un proceso de interacción que elabora enunciados que, a su 
vez, no existen fuera de las esferas de actividades humanas. Por otra parte, creemos que el 
español como ‘activo económico’ manifiesta los intereses glotopolíticos del Estado 
español, país que, a pesar de estar viviendo una de las peores crisis financieras de toda su 
historia, ha invertido bastante en el español como lengua de comunicación internacional o 
como ‘recurso económico’ (DAVÓ CABRA, 2002; BERDUGO, 2010; GARCÍA 
DELGADO, 2010). Bajo la perspectiva bakhtiniana del dialogismo (BAKHTIN, 1997), 
buscamos establecer un eslabón entre la riqueza de posibilidades de géneros del discurso y 
nuestro objeto de estudio. Además, recurrimos a la teoría variacionista, (LABOV, 1972) 
para, así, discurrir sobre los conceptos de ‘lengua común’ y de ‘lengua para fines 
específicos’, muy utilizados en diferentes estudios orientados a la enseñanza de EFE por 
parte de expertos del lenguaje y del mundo económico-financiero de España. En cuanto a 
la metodología, esa consistió en visitas a dos empresas multinacionales españolas ubicadas 
en Río de Janeiro para llevar  a cabo entrevistas, cuyo material compone nuestro corpus de 
estudio. Los resultados de dicha investigación indican que la enseñanza de EFE en el 
entorno corporativo se da de formas distintas según el objetivo de cada empresa. Sin 
embargo, merece la pena poner en relieve que, de hecho, hay un interés en su 
implementación, pues esa lengua se convierte en una herramienta de comunicación entre 
empresa matriz española y empresa filial brasileña.  
 

Palabras-clave: Lengua; Enseñanza de Español para Fines Específicos; Negocios. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at discussing questions that reflect directly on the Spanish teaching for 
specific purposes (SSP), as well as establishing a reflection of the language conception that 
bestows the Spanish Language an economic value in the business world. The present work 
is based on the premise that the language is interconnected with social life and, it always 
happens within an interaction process which elaborates enunciations which, in turn, do not 
exist outside the spheres of the human activities. On the other hand, we believe that the 
Spanish Language as an “economic asset” manifests the glottopolitics interests of the 
Spanish State, a country, which, despite being experiencing one of the worst crisis ever in 
its history, has been investing a lot in the study of its mother tongue as the international 
communication language or as an “economic resource” (DAVÓ CABRA, 2002; 
BERDUGO, 2010; GARCÍA DELGADO, 2010).  In the light of the bakhtinian perspective 
of dialogism (BAKHTIN, 1997), we tried to establish a link between the richness of the 
genres of discourse and our study objective.  We also used the variant theory, (LABOV, 
1972) in order to, then, address the concepts of a “common language” and a ‘language for 
specific purposes’ which has been gaining a great proportion in the different studies 
connected to the SSP by the language specialists and the Spanish economic and financial 
world.  As for the utilized methodology, this consisted of visits to two Spanish 
multinational enterprises based in Rio de Janeiro for the performing of interviews, whose 
material makes up our study corpus. The results of this research show that the Spanish 
teaching for Specific Purposes in the corporate environment happens in different forms 
according to the objective of each enterprise. Nonetheless, it is worth pointing out that 
there is, indeed, an interest as its implementation, since this language has just turned into a 
communication tool between the Spanish parent enterprise and the Brazilian branch 
enterprise. 
 

Key-words: Language, Spanish Teaching for Specific Purposes, Businesses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não alinhavamos as palavras, passando de uma para outra. Pelo contrário, 
é como se preenchêssemos um todo com as palavras úteis. Alinhavam-se 
palavras na primeira fase do estudo de uma língua estrangeira, e isso 
sempre se deve a um método errado na direção do trabalho. (BAKHTIN, 
1997, p. 311). 

 

Por volta do ano de 2001, estive diante de uma proposta bastante tentadora, porém, 

ao mesmo tempo, assustadora. Naquela época, eu lecionava em cursinhos livres, onde 

minha rotina girava em torno de preparar aulas de espanhol para alguns adultos e vários 

adolescentes que estavam ali, muitas das vezes, porque não gostavam de inglês.  

Tratava-se de um grande desafio: ministrar aulas de espanhol em uma empresa 

multinacional espanhola. Durante algum tempo, vi-me ‘perdida’, inserida em um contexto 

que não era o meu de costume, pois de repente estava diante de um ‘público diferente’, ou 

melhor, um público que, inserido naquele ambiente corporativo, construía seus discursos 

em diversos tipos de práticas discursivas típicas daquele universo, que não era o meu.  

Subitamente, vi-me situada em um cenário marcado por discursos que envolviam 

temas globais, que se referiam à economia mundial, investimentos, projetos, planejamentos 

e controles de negócios relevantes e, muitas das vezes, decisivos para a empresa. Como 

professora inexperiente naquele universo instigante e inovador, comecei a traçar a minha 

mais nova rota da docência. E posso afirmar que foi desafiador e bastante difícil o caminho 

percorrido, porém, obtive resultados satisfatórios e compensadores que me permitiram 

chegar até aqui. 

Tais resultados têm me realizado e me feito crescer, não simplesmente como 

professora de espanhol em empresas, mas, sobretudo, como linguista aplicada que tem o 

seu olhar para um mundo multicultural, como tão bem nos chama a atenção Paraquett 

(2001), com uma postura crítica e política, como sugere Pennycook (2006), ou mesmo 

como sujeito que constrói sua identidade social em diferentes práticas discursivas de 

natureza social, como ressalta Moita Lopes (2003). 

De professora de cursinhos livres, onde há toda uma programação estabelecida a ser 

seguida por todo e qualquer professor, passei a ter um papel diferente ao que habitualmente 

tinha em minha vida de educadora. Era como se tivesse me convertido em uma espécie de 
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consultora de profissionais que buscavam mais que uma simples professora, ou seja, eles 

precisavam de alguém que os auxiliasse a “desestrangeirizar”1 o outro. Foi quando me dei 

conta de que me encontrava diante de um projeto árduo, porém, atraente, que me exigia um 

olhar holístico e requeria a construção de um constante trabalho interdisciplinar, que ia 

muito além de ensinar a falar o espanhol, como se faz em cursinhos, para aqueles 

executivos e profissionais de diversas áreas. Eu possuía em minhas mãos um projeto que 

tinha tudo para ser bem-sucedido, desde que eu me dispusesse a ter um envolvimento que 

incluía pesquisar, aprender, ensinar, ser humilde, intercambiar informações, entre outros 

comprometimentos não menos relevantes.  

Além de ajudá-los a adquirir proficiência, eles contavam comigo para aprender a 

‘COM-viver’ com ‘um outro’ que lhes causava certo estranhamento. Assim, aqueles 

profissionais brasileiros necessitavam construir novos caminhos para chegarem a uma 

cultura ‘estranha’ que se lhes apresentava de repente, o que significava, além de falar a 

língua espanhola, estabelecer uma boa relação intercultural com sujeitos de outro país, que 

não por casualidade eram seus chefes diretos ou indiretos, ou mesmo pares com quem o 

contato era praticamente diário. Isso era fundamental para que o seu trabalho fluísse de 

forma bem-sucedida e, assim, as negociações obtivessem o resultado esperado pela matriz. 

Mais tarde, esses profissionais também começariam a ter contato com cinco países da 

América Latina, o que lhes abriria ainda mais o leque da diversidade cultural e linguística.   

Foi quando fui percebendo que o meu papel era, de fato, muito relevante, pois a 

língua espanhola para aqueles trabalhadores era instrumento de decisões que impactavam 

no rumo que a empresa multinacional tomaria. Isso me enchia ainda mais de 

responsabilidades, pois eu já não podia contar com um manual e um conteúdo 

programático de um cursinho que espera do professor o seu cumprimento total e em dia, 

porque, caso contrário, os alunos não terminariam a tempo das férias escolares. 

Diante do desafio ao qual me propunha, muitas dúvidas foram surgindo, tais como: 

“O quê e como ensinar para esses profissionais?” ou “Como preparar uma aula de fins 

específicos?” Essas e outras indagações, cujas respostas eram bastante complexas naquele 

                                                            
1 De acordo com Almeida Filho e Schmitz (1998), “desestrangeirizar” é o “processo consciente de reagir a 
tendências de estrangeirização da língua-alvo mediante medidas que reinstauram a interação comunicativa no 
idioma de modo a fazer com que o aprendiz sinta a língua-alvo como gradualmente sua também, como língua 
em que se desdobra sua identidade”.  
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momento, foram fundamentais para o início da reformulação de um trabalho, ou melhor 

dizendo, para a mudança de um olhar até então muito “convencional”. 

A experiência com manuais que impunham data de início e fim e que propunham 

temas quase sem nenhuma relevância para aqueles profissionais não me era muito útil. Era 

como se minha carreira estivesse começando naquele momento.  

Então, em uma primeira etapa, pensava que pudesse dar conta desse projeto por 

meio do ensino de léxico específico, pois de fato, houve uma época em que eu acreditava 

fielmente que ensinar fins específicos era ensinar um vocabulário específico. No entanto, 

aqueles novos alunos, de certa forma, chegavam para mim com um conhecimento prévio 

do léxico que já fazia parte de sua rotina de trabalho. Então, o quê e como fazer? 

A partir de várias experiências fracassadas, passei a pensar em outro formato de 

aula, construindo um projeto de coparticipação que envolvesse o trabalho de ambos os 

lados, do aluno e do educador; um projeto que estimulasse uma aprendizagem baseada em 

situações comuns ao dia-a-dia daqueles profissionais, porém, cuidando sempre para que 

não visasse a um ensino apoiado em situações automáticas, memorizadas repetidamente e 

cansativas, mas sim que os desafiasse a crescer como sujeitos que se encontram em 

constante construção de diferentes identidades sociais (MOITA LOPES, 2003) e que não 

interagem em situações estáticas. De acordo com Moita Lopes (2003), na visão 

socioconstrucionista das identidades sociais, aprendemos a ser quem somos por meio de 

práticas discursivas em que agimos com outros, tendo sempre uma base sócio-histórica e 

cultural. E segundo Vygotsky, Backhurst e Sypnowich (apud MOITA LOPES, 2003), 

nossa capacidade de agir e de pensar é em si mesma socialmente construída.  

Diante do exposto, como docente do mundo corporativo, cabia-me a construção de 

um projeto diferente em parceria com aqueles profissionais. 

Foi quando comecei a dar-me conta de que, de fato, “não alinhavamos as palavras, 

passando de uma para outra”, como bem ressalta Bakhtin (1997), e que o uso da língua 

ocorre em forma de enunciados concretos que refletem as condições específicas de cada 

uma das esferas, não apenas por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, mas 

também pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. Assim, 

passei a dar outra direção para a elaboração de minhas aulas, porém sem perceber que já 

começava a lançar mão da perspectiva bakhtiniana para o meu trabalho, já que nunca tivera 

contato com aquele autor. 
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Assim, no esforço de contribuir para a área de Espanhol para Fins Específicos 

(EFE) no Brasil, a questão que nos propomos nesta pesquisa é provocar uma reflexão e 

discussão sobre o atual panorama deste ensino, com o intuito de buscar compreender e 

analisar a dimensão econômica e social que esses profissionais têm atribuído à língua 

espanhola, laçando o nosso olhar para estudos voltados para o valor econômico do 

espanhol. 

Por outro lado, o presente estudo também nos direcionou a pensar no ensino de 

EFE a partir da elaboração de um conteúdo persuasivo, com a criação de um projeto de 

coparticipação tomado pelo viés do gênero do discurso. Dessa forma, acreditamos que 

podemos idealizar e pôr em prática um projeto inovador e com um cenário propício a um 

trabalho em que todos têm a ganhar, tanto o educador quanto o aprendiz. No entanto, 

esclarecemos que não é nossa intenção discutir nesta dissertação sobre abordagens 

metodológicas voltadas para esse ensino.  

Observamos que existe uma grande carência, no Brasil, de pesquisas voltadas para 

o ensino de EFE2, motivo que nos estimulou a empreender um projeto dessa envergadura, 

ou seja, pesquisar, analisar e refletir, com um olhar crítico, sobre o que significa em 2012 

falar de um ‘espanhol como recurso ou ativo econômico’. O que vem a ser isso a que 

atualmente os espanhóis, sobretudo, vêm se referindo? Que língua é essa que vem sido 

‘negociada’ como a futura língua de comunicação internacional?    

Esta pesquisa de mestrado foi a oportunidade que faltava para a concretização de 

um trabalho que vinha sendo realizado na prática há cerca de dez anos, mas que carecia de 

uma base teórica, ou seja, de um aprofundamento de questões relevantes que lhe dessem 

sustentação. 

Portanto, como base teórica desta pesquisa, pretendemos realizar um diálogo entre 

duas perspectivas para tentarmos estabelecer uma discussão no que diz respeito à 

concepção de língua dentro do ensino para fins específicos. Trata-se da questão de gênero, 

à luz da teoria bakhtiniana (BAKHTIN, 1997) e do papel relevante da variação linguística 

em torno da perspectiva laboviana (LABOV, 1972). No entanto, ressaltamos que não nos 

cabe neste trabalho discutir profundamente ambas as teorias, mas sim analisá-las a fim de 

                                                            
2 No Brasil, as pesquisas acadêmicas de fins específicos estão muito mais voltadas ao ensino de inglês. 
Quanto ao espanhol, ressaltamos o trabalho de Freitas (2003), que nos fornece um referencial teórico que 
reflete a nossa linha de interesse. 
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iluminar alguns aspectos relativos a nosso objeto de estudo, ou seja, o Espanhol para Fins 

Específicos no Brasil. 

Vale ressaltar que a elaboração dos capítulos constituiu uma etapa complexa, já que 

ao pensar em EFE como sendo nosso objeto de estudo, surgiram muitas possibilidades de 

questões a serem abordadas. Como se tratava de uma pesquisa que teve como motivação 

dez anos de uma experiência profissional, não faltaram temas relevantes que poderiam ser 

abordados. Porém, com o auxílio de meus orientadores, cheguei à conclusão de que para 

uma dissertação, seria suficiente aprofundar apenas três grandes questões que já se 

entrelaçariam perfeitamente neste projeto. Assim, as outras inquietudes ficariam para 

futuras pesquisas. 

Portanto, dividimos esta dissertação em três relevantes blocos que nos ajudarão na 

reflexão de temas que envolvem o ensino/aprendizagem de EFE. 

No primeiro capítulo, apresentaremos questões ligadas à Expansão Internacional do 

Espanhol como Recurso Econômico, durante o qual traremos a fala de linguistas espanhóis 

e de especialistas da área de economia. Nossa finalidade neste momento é apresentar o 

mais novo panorama do espanhol analisado como um ativo econômico, o que se vê 

demonstrado em estudos de instituições renomadas e empresas multinacionais espanholas. 

Além disso, também faz parte do nosso objetivo nesse capítulo apresentar as características 

do novo rumo da língua espanhola no cenário brasileiro.  

Como é sabido, o ensino de espanhol como língua estrangeira é o resultado da 

confluência de vários fatores, e não é de hoje que a sua dimensão social e econômica vem 

tomando um lugar bastante relevante e visível na sociedade, em especial, brasileira.   

Com o estreitamento cada vez mais intenso entre as fronteiras econômicas da 

Espanha e do Brasil, a língua espanhola vem ganhando um espaço incrivelmente notável 

no mundo dos negócios. Existe hoje um destacado número de empresas espanholas 

instaladas no Brasil, país considerado um excelente filete de mercado na América Latina.  

A Espanha, que desde 1998 tem investido no Brasil grandes quantidades de 

recursos, é hoje o seu segundo maior investidor, segundo dados da Câmara de Comércio 

Brasil-Espanha (CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL, 2012). 

Consequentemente, a chegada de multinacionais espanholas ao Brasil vem provocando um 

aumento considerável da demanda do ensino EFE. Em 2012, de acordo também com dados 

da instituição, são 211 empresas espanholas radicadas no Brasil. No entanto, vale ressaltar 
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que há basicamente dois focos que contribuíram para esse panorama: o Mercosul e o 

investimento do capital espanhol no Brasil. 

Acreditamos que este capítulo é fundamental para que possamos refletir mais 

profundamente sobre questões que têm conduzido o ensino de língua espanhola para 

abordagens que privilegiam uma visão econômica ou financeira, diríamos, ainda, fora do 

âmbito dos estudos de linguagem tradicionais. Dessa maneira, a língua tem se convertido 

cada vez mais fortemente em um ativo econômico, pelo menos na fala de especialistas do 

mercado financeiro espanhol. 

No segundo capítulo, colocaremos em discussão os conceitos de ‘Língua Comum’ 

(LC) e ‘Língua para Fins Específicos’ (LFE), a partir da teoria variacionista (LABOV, 

1972), além de contarmos também com a contribuição de outros relevantes autores que nos 

apoiarão na reflexão deste tema. Além disso, nesse mesmo capítulo, refletiremos sobre 

questões que tratam do tema ‘Fins Específicos’, a partir da concepção dialógica da 

linguagem (BAKHTIN, 1997). 

Atualmente, e mais fortemente na última década, tem aumentado o número de 

pesquisas sobre o espanhol para fins específicos, principalmente na Espanha, onde essa 

língua tem tido grande reconhecimento quanto a seu valor econômico e, 

consequentemente, vem sendo cada vez mais utilizada no universo financeiro-econômico. 

Isso tem gerado estudos que partem do princípio de que a língua pode ser dividida em 

basicamente duas: ‘Língua Comum’ e ‘Língua para Fins Específicos’, havendo, ainda, a 

possibilidade de subdividir essa LFE em outras tantas línguas.  

Estudos recentes têm ressaltado que uma das características que diferenciam a LC 

da LFE é o léxico especializado. O que nos tem chamado a atenção nessa concepção de 

língua é o fato de se estabelecer o estudo de espanhol para profissionais do mundo 

corporativo, por exemplo, baseando-se principalmente em vocabulários específicos. Esse 

foi o primeiro fator que fez com que esse tema fizesse parte de um dos nossos capítulos, já 

que tal (di)visão de ‘língua’  (línguas para fins específicos ou língua de especialidades) vai 

de encontro a nossa realidade docente, porém, cabia-nos pesquisar, analisar e comparar. 

O que pretendemos nesse capítulo é analisar essas abordagens e confrontá-las com  

nossa experiência e com a realidade dentro das empresas que fazem parte da nossa 

pesquisa empírica, para assim tentarmos comparar teoria e prática. 
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Outro aspecto igualmente relevante desse capítulo é o da concepção dialógica 

ligada aos estudos de fins específicos. Nesse item, apresentaremos questões que sugerem 

que o estudo de fins específicos pode ser conduzido não por um léxico especializado, mas 

sim por meio de enunciados, que se constituem em diferentes esferas da atividade humana. 

Isso porque a palavra e até mesmo uma oração por si só não carregam nenhum sentido, 

senão dentro de um discurso em forma de enunciados, como ressalta com muita 

propriedade Bakhtin (1997), ao analisar os gêneros do discurso.   

Embora entendamos a importância da aquisição de um léxico especializado no 

ensino/aprendizagem de EFE, acreditamos que a língua não pode ser concebida longe do 

contexto de produção, ou melhor, alheia às relações de produção e à estrutura sócio-

política nas quais estão inseridos os indivíduos. Referimo-nos aqui aos diferentes modos de 

discursos, ou ainda, aos meios de comunicação verbal (sobretudo) que nos vinculam a 

diversos contextos de produção3, os quais pressupõem um tempo, um espaço, alguém que 

fala e alguém que ouve e responde.  

A discussão que empreendemos, portanto, contribui para provocar uma reflexão 

acerca da pertinência de fatores teóricos extremamente relevantes no processo de 

ensino/aprendizagem de línguas para fins específicos, que darão conta de reforçar nosso 

estudo.  

No terceiro capítulo, apresentaremos a análise das entrevistas realizadas em duas 

empresas multinacionais espanholas instaladas no RJ, nas quais conversamos com um 

responsável de Recursos Humanos de cada empresa e com dois profissionais estudantes da 

língua espanhola de ambas as companhias. Nesse capítulo, nossa finalidade é analisar o 

que as empresas e seus profissionais querem e esperam do curso de espanhol ministrado 

dentro de seu ambiente de trabalho.  

Após isso e, tomando por base o capítulo anterior, pretendemos entrelaçar  nossa 

base teórica com a prática, na tentativa de poder comprovar, ou não, questões que 

atualmente estão em evidência nos estudos de EFE, porém, sempre tentando direcionar 

nosso estudo para a realidade brasileira. 

Por último, faremos nossas considerações finais retomando os principais 

questionamentos expostos ao longo deste estudo.

                                                            
3 Nesse sentido, vale a pena destacar a visão bakhtiniana (1997), ao ressaltar que a utilização da língua é um 
processo com variadas, heterogêneas e múltiplas formas de realização. E que a heterogeneidade dos gêneros 
do discurso deve ser considerada em um meio social de produção e recepção do mesmo. 
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Capítulo 1 

 

Espanhol ‘Língua Transacional’: A Expansão Internacional do Espanhol 
como Recurso Econômico 

 
 

O objetivo do presente capítulo é tratar questões referentes à expansão da língua 

espanhola como ativo econômico, isto é, como o espanhol tem deixado de ser propriedade 

exclusiva de seus falantes para tornar-se um bem material, um produto a ser 

comercializado em nível global.  

Na primeira seção, comentaremos sobre os esforços empreendidos pela Espanha 

para consolidar o espanhol como língua de comunicação internacional, haja vista as 

parcerias travadas entre o governo e instituições voltadas para seu ensino e pesquisa tais 

como o Instituto Cervantes e a Real Academia Espanhola. Somam-se a isso os 

investimentos crescentes realizados no exterior por empresas particulares tais como 

Santander e Telefónica, os quais contribuem não apenas para a expansão do capital 

espanhol pelo mundo, mas ajudam também a promover o uso desta língua nos países-alvo.  

Na seção que segue, falaremos brevemente da expansão do uso da língua espanhola 

no cenário brasileiro, consequência tanto da criação do Mercosul quanto dos investimentos 

por parte de empresas multinacionais espanholas em diversos nichos de mercado. Tamanho 

é o êxito desta parceria que seus frutos vêm se refletindo não somente no ambiente 

econômico, mas também nos âmbitos cultural e educacional, haja vista a criação de 

associações de professores de espanhol e a inclusão desta língua no vestibular e na grade 

disciplinar dos ensinos fundamental e médio. 

Já na terceira e última seção, discorreremos sobre o fenômeno da globalização e sua 

influência no processo de expansão do espanhol como língua internacional, a qual é 

consequência, sobretudo, da abertura de fronteiras e mercados bem como do crescimento 

das indústrias discográficas, editoriais e audiovisuais provocados por este fenômeno.  

 

1.1. O Negócio do Espanhol de Negócios 

 

En el resto del mundo, el español es, tras el inglés, la segunda lengua de 
comunicación y para el intercambio socioeconómico. Países como 
Estados Unidos, Japón, Canadá, China, la India y Brasil se comunican 
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con sus potenciales clientes y proveedores de servicios 
hispanoamericanos en español. (INSTITUTO CERVANTES, 2010) 
 
 

  Segundo Del Valle (2007), “El español, lengua global” é o slogan que, atualmente, 

reflete os interesses glotopolíticos do Estado espanhol, país que a partir dos anos sessenta 

começara a presenciar um notável crescimento industrial e do setor dos serviços, com a 

abertura econômica que o fazia atrair investimentos estrangeiros. Porém, é com a indústria 

do turismo que a Espanha obtém notável ascensão em sua economia, setor que representa 

ainda hoje um pilar da vida financeira daquele país, apesar da atual crise em que se 

encontra. 

O fato é que a língua espanhola, dentro de um contexto de negócios, vem sendo 

instrumento de governos espanhóis (tanto do PSOE quanto do PP)4 em parceria com um 

notável segmento do empresariado, objetivando a entrada massiva no mundo global de um 

projeto de expansão econômica. 

Seguindo por este viés argumentativo, Del Valle (2007) nos provoca uma 

importante reflexão sobre o espanhol a serviço da expansão econômica:  

Me pregunto cuánta gente percibe la acción de la RAE o del Cervantes o 
las aportaciones de Prisa, BBVA, Banco Santander o Telefónica a las 
actividades de estas agencias como actos de política lingüística. Y sin 
embargo lo son. Obviamente, la percepción del carácter dominante de 
una lengua como un hecho natural — la elisión de las estructuras de 
poder que produce y reproduce — es parte de su condición hegemónica. 
¿Hemos pasado de una política que pregonaba que el español de España 
era el más válido y acertado a una especie de panhispanismo como lugar 
común entre los países que hablan el español? 
 

A partir dos anos 90, a Espanha vem se empenhando para consolidar a língua 

espanhola como língua internacional. Para isso, conta com duas grandes instituições que 

atualmente têm se dedicado bastante a propagar esse idioma no mundo dos negócios, 

visando a sua expansão mundial. Por um lado, encontra-se o Instituto Cervantes, criado em 

1991, cuja finalidade principal e inicial era promover e difundir a língua espanhola como 

língua oficial da Espanha e da comunidade hispanófona em geral.  

Por outro lado, está a Real Academia Espanhola (RAE), fundada em 1713, cujo 

objetivo exposto no ano de sua fundação era “fijar las voces y vocablos de la lengua 

                                                            
4 O Partido Popular (PP) é um partido político espanhol, conservador, liberal e de centro-direita; enquanto 
que o Partido Socialista Obrero Español (PSOE) possui uma ideologia socialdemocrata. 
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castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza” (RAE, 2011). Atualmente, mantêm-

se os objetivos de 1713, porém, muda-se o cenário (uma Espanha em crise econômica), 

pois, ao encontrar apoio em renomadas instituições financeiras, a RAE vem intensificando 

suas atividades quanto à finalidade original e tradicional de ditar regras e normas. Hoje, ela 

tem se voltado para edições de dicionários e gramáticas, enfatizando as tantas variedades 

da língua castelhana na América Latina, fortalecendo sua intenção de alcançar a 

‘unificação’ de uma gramática e ortografia ‘comuns’ entre 21 países em busca do 

estabelecimento do espanhol como língua de comunicação internacional.  

Mas será que é possível unificar uma língua, ou mesmo criar uma ‘língua comum’ 

em prol de um grande projeto político? De onde seria, nesse caso, a ‘língua comum’? Do 

norte da Espanha? De Madri? Do sul do Chile? Realmente, há de se levar em conta quão 

grandioso é esse projeto de cunho econômico/financeiro. E seus falantes? Teriam 

conhecimento desse valor que está sendo atribuído a sua língua? 

Sobre o caminho que o Estado espanhol traçou para esse idioma, Del Valle & Villa 

(2005, p. 200) destacam que:  

 

Una de las preocupaciones principales de la RAE y del Instituto Cer-
vantes ha sido dotar al idioma de una imagen pública que sirva a su 
aceptación como lengua común de España – frente al constante cues-
tionamiento de su estatus por parte de los nacionalismos catalán, gallego 
y vasco – y a su afirmación como lengua de prestigio internacional – que 
persigue al todopoderoso inglés y desafía a las viejas grandes lenguas de 
solera como el alemán y el francés. 

 

Como língua oficial de 21 países, o idioma espanhol vem buscando seu espaço de 

língua de comunicação internacional no atual mundo globalizado, visando a converter-se 

no maior e mais importante produto que uma nação possui, ou em um bem bastante 

valioso, segundo afirmam alguns especialistas do mercado financeiro, como Guillén 

(2006), por exemplo. Hoje, fala-se das potencialidades do espanhol na economia 

internacional, ou melhor, a língua dentro de uma perspectiva econômica.  

Guillén (2010) atribui a valorização da língua espanhola no mundo dos negócios à 

abertura ao mercado exterior pela qual a Espanha vem passando desde o final do século 

XX, o que tem trazido a esse país novas possibilidades de investimentos em países como 

Estados Unidos e Brasil, por exemplo. O autor ressalta que após o atraso econômico que a 

empresa espanhola viveu, ela finalmente “se ha lanzado a la búsqueda de mercados y 
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oportunidades de desarrollo en el exterior” (GUILLÉN, 2010). Assim, sob esse cenário 

promissor e com a chegada da globalização, dá-se o estreitamento das fronteiras 

econômicas de muitos países, abrindo também as fronteiras do espanhol como língua para 

fins específicos.   

Do ponto de vista econômico e financeiro, um dos aspectos que podem levar uma 

língua a uma expansão internacional é, segundo García Delgado (2010), quando seu valor 

aumenta. Isso ocorre de acordo com o crescimento do número de seus usuários – que não 

necessariamente devem ser nativos, mas sim aqueles que se ‘apropriam’ dela para um uso 

específico – e conforme aumenta sua capacidade de servir de meio de comunicação 

internacional. O catedrático se refere, nesse caso, a uma ‘comunidade linguística’, o que 

poderíamos comparar a tantas comunidades que encontramos na Internet. Assim,  

 

Formar parte de una comunidad lingüística es como pertenecer a un club: 
el valor de esta pertenencia es tanto mayor  cuantos más sean los 
hablantes de la lengua en cuestión y cuanto mayor sea su presencia en 
unos y otros países. (GARCÍA DELGADO, 2010, p. 23) 

 
 Certamente o especialista em economia não se refere ao conceito de comunidade 

linguística que, conforme Guy, “compartilha traços linguísticos que distinguem seu grupo 

de outros”; ou a grupos de falantes que “comunicam-se relativamente mais ente si do que 

com outros”, ou ainda, a grupos que “compartilham normas e atitudes diante do uso da 

linguagem” (GUY apud BELINE, 2002, p.128-129). Em outras palavras, não estamos 

tratando do mesmo tipo de comunidade, como, por exemplo, a ‘comunidade de fala’ 

proposta por Labov, já que o autor ressalta também que o valor econômico dessa língua 

inteiramente singular aumenta conforme “crece su número de usuarios y conforme crece su 

capacidad de servir de medio de comunicación internacional” (GARCÍA DELGADO, 

2010, p. 27). De fato, estamos diante de contextos opostos: de um lado, está a língua como 

valor econômico e, de outro, a língua de diferentes comunidades de fala, na perspectiva 

sociolinguística. 

Voltando à perspectiva da língua espanhola como recurso econômico, García 

Delgado (2010) destaca como aspectos favoráveis que têm dado rumo a esse projeto de 

expansão econômica o espaço que o espanhol tem ganhado na Europa como língua 

estrangeira. Nos Estados Unidos, ela divide o espaço social com o inglês, já no Brasil, 

conquistou o espaço legal de língua obrigatória nos colégios; no universo asiático, tornou-
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se parte do plano curricular do ensino médio; na China, em especial, vem ganhando espaço 

por conta de um interesse em sua aprendizagem. Conforme o economista, tudo isso soma-

se ao “propicio trabajo de la comunidad  hispanohablante que propicia el compartido 

trabajo de las Academias de la lengua española”, evitando, dessa forma, “rupturas 

comunicativas entre sus hablantes de distintos países y latitudes geográficas” (GARCÍA 

DELGADO, 2010, p. 24).  

Ignorar a importância que instituições públicas e privadas espanholas estão dando a 

esse idioma seria fechar os olhos para um projeto ‘grandioso’, do qual podemos até mesmo 

discordar, porém, que prevê a conquista de um espaço muito mais amplo do que de fato a 

língua espanhola ocupa atualmente. 

E vista sob um conceito econômico, a língua espanhola continua sendo analisada 

nos dias atuais por especialistas desse mundo globalizado dos negócios, para o qual se 

busca resultados e crescimentos dentro do competitivo mercado internacional financeiro. 

Por isso, essa língua tem sido conceituada como: 

 

Un activo inmaterial – intangible por tanto –, dotado de importantes 
externalidades, incapaz de ser apropiado en exclusividad por los agentes 
económicos que acceden a su uso, que carece de costes de producción y 
que no se agota al ser consumido (…) un bien enteramente singular.  
(GARCÍA DELGADO, 2010, p.26) 

 

Atualmente, podemos encontrar estudos da área de economia que atribuem à língua 

espanhola um dos motivos do sucesso de empresas hispanófonas em suas relações globais. 

O “IV Seminário Valor Económico del Español: una Empresa Multinacional” (2008), 

patrocinado pela Fundação Telefónica e dirigido pelos professores José Luis García 

Delgado, José Antonio Alonso e Juan Carlos Jiménez é um dos principais deles, que 

analisa a língua espanhola como recurso ou ativo econômico.  

O que observamos hoje é que a língua vem sendo analisada fora de seu âmbito de 

estudos, ou seja, do universo acadêmico das Letras. Essa é uma consequência da vida 

social na contemporaneidade, que tem feito com que especialistas de outros campos do 

saber, como economistas, começassem a atribuir-lhe um valor não muito comum até então 

para nós, docentes de Letras, e ainda menos para seus próprios falantes. No caso do 

espanhol, essa língua tem sido tratada como um ativo financeiro intangível, cujo valor é 
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refletido dentro do próprio mercado como uma língua de comunicação internacional, como 

um simples instrumento ou como um simples produto.  

Com cerca de 329 milhões de falantes no mundo (LEWIS, 2009), o idioma 

espanhol tem se tornado ‘um negócio no mundo dos negócios’, levando instituições de 

renome na Espanha a repensar o seu quadro histórico, criando cursos voltados para o 

mercado dos negócios, os quais visam estudar a língua como ‘via de integração social’ ou 

de ‘responsabilidade social corporativa das empresas’, ou seja, como um instrumento de 

potência internacional. Assim, criam-se cursos específicos para capacitar docentes a lidar 

com o espanhol para fins específicos, de forma a satisfazer a necessidade atual de um 

mercado promissor (INFOLATAM, 2008)5. Esse é o atual panorama da língua espanhola 

dos negócios em geral na Espanha, país que se encontra em uma de suas piores crises 

financeiras, fator principal que está fazendo com que suas empresas se ‘refugiem’ no 

Brasil. 

E dentro do âmbito econômico, podemos encontrar alguns estudos sobre o valor 

desse idioma, porém, sem dúvida, o que mais se destaca é o da Fundação Telefónica, 

lançado no ‘IV Seminario Valor Económico Español’, em 2008, intitulado “El Valor 

Económico del Español: Una Empresa Multinacional”, que estabelece quatro importantes 

objetivos: 

 

1º- Calcular la contribución de la lengua a través de sus actividades 
productivas al producto interno bruto del mundo, hoy calculado en un 
15%.  2º- Analizar y cuantificar las funciones que realiza el español como 
lengua de comunicación internacional: en los intercambios comerciales; 
en los flujos de inversión y en las corrientes migratorias. 3º- Ofrecer una 
visión precisa numéricamente del mapa demográfico del español en el 
mundo. 4º- Crear opinión sobre la importancia y el carácter estratégico de 
ese activo intangible para la comunidad panhispánica en el mundo. (EL 
IMPARCIAL, 2008) 

 

De acordo com García Delgado (2010, p. 22), catedrático6 em Economia Aplicada 

e um dos responsáveis por esse projeto, o espanhol possui um espaço de notoriedade como 

                                                            
5 Um grande e atual exemplo disso é a Fundación Comillas, criada em  2005, cujo “objetivo principal es la 
puesta en marcha, desarrollo y gestión de un centro de excelencia dedicado a la promoción y enseñanza 
especializada de la lengua y la cultura hispánicas. Todo ello se hará en colaboración con los poderes 
públicos, empresas privadas y otras entidades e instituciones” (FUNDACIÓN COMILLAS, 2011). 
6 Um professor catedrático é aquele que ocupa o título de maior escalão em uma universidade espanhola, 
sendo assim, o professor titular de uma cadeira. 
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língua de comunicação internacional, onde divide lugar com o inglês, língua 

indiscutivelmente proeminente no mundo dos negócios, porém, que vem tendo que dividir 

espaço com o espanhol. 

O autor destaca alguns fatores relevantes que justificariam a atual dimensão 

econômica do espanhol: “El auge en Europa del español como segundo o tercer idioma; la 

explícita apuesta hispánica de Brasil en el terreno lingüístico, y sobre todo, la ascensión del 

español al puesto de segunda lengua en Estados Unidos” (GARCÍA DELGADO, 2010, 

p.23). Além disso, Delgado ressalta que essa posição do espanhol de língua de 

comunicação internacional se deve também à forte e crescente “internacionalización 

empresarial en los casos de España, de México, de Chile, de Argentina, de Colombia”, 

além da “demostrada capacidad de irradiación de los patrones culturales – vale decir 

latinos –asociados a la lengua española” (GARCÍA DELGADO, 2010, p. 23, grifo do 

autor). 

Observamos certo estímulo a um cenário que cada vez mais ganha destaque entre 

linguistas e catedráticos em economia espanhóis. Se por um lado há instituições que se 

dedicam à expansão do espanhol como língua de comunicação internacional (Real 

Academia Espanhola, Instituto Cervantes, Fundación Comillas, entre outras), por outro, há 

uma forte tendência à defesa da língua como a ‘língua única’ ou ‘língua comum’ de 21 

países, em busca de seu fortalecimento internacional, e não mais uma língua ‘pura’.7 Para 

tanto, vêm-se fortificando o projeto panhispánico, que atualmente visa a “el desarrollo de 

las potencialidades económicas que el español tiene, en tanto lengua de comunicación 

internacional” (GARCÍA DELGADO, 2010, p. 23).  

Mas o que é o projeto panhispánico8 senão o projeto político-ideológico de um 

‘espanhol unificado’? No entanto, sabemos que essa ‘língua comum’ não passa de uma 

abstração enquanto um produto de mercado. Com a ideia de um “trabajo en pro de la 

unidad idiomática que desarrollan las veintidós Academias Nacionales de la lengua 

española” (GARCÍA DELGADO, 2010, p.23), essa política visa à obtenção de recursos 

econômicos para uma nação em concreto (Espanha), contando, para isso,  com parcerias de 

                                                            
7García Delgado (2010) se refere à pureza da língua espanhola defendida por Dámaso Alonso, há mais de 
meio século, e também pela RAE mais tarde, porém, hoje é a própria RAE que assume a liderança de um 
projeto pela unidade dessa língua entre os países hispanófonos. 
8 “A política linguística ‘panhispânica’ é em parte resultado da peculiar constituição do espaço político 
transnacional do castelhano, em que a organização das ‘Academias de la Lengua’ dos diversos países 
hispânicos, sempre sob a direção e o controle da Espanhola, teve um peso ímpar”. (LAGARES, 2010, p.7) 
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entidades espanholas, como empresas multinacionais (tais como bancos de reconhecido 

prestígio, grandes editoras, entre outras) e com o respaldo do Instituto Cervantes. Trata-se, 

nesse sentido, de uma proposta que supõe a ‘venda’ de um produto chamado língua 

espanhola. Mas será que a língua é realmente isso, ou seja, um modelo que pode ser 

vendido? Eis o que chamamos do ‘Negócio do Espanhol de Negócio’.  

Essa língua construída, idealizada, que estão querendo transformar em um produto 

unificado, refletindo um espanhol único, não existe – pelo menos para aqueles que a usam 

diariamente: os falantes. Esse espanhol singular, sem substância, fabricado e embalado, 

pronto para venda, não considera relevantes aspectos linguístico-discursivos e culturais 

desse ‘produto’. Trata-se, portanto, do mundo capitalista, que exige retorno imediato; já no 

presente trabalho referimo-nos à língua não como um produto em si, mas em sua vertente 

‘capital econômico’9. 

Entretanto, não queremos dizer que a língua, como objeto de estudo, deva pertencer 

apenas aos linguistas; ao contrário, a língua pode ser considerada e até mesmo ‘valorizada’ 

fora desse âmbito, inclusive sob um aspecto econômico. Porém, essa ‘língua dos 

economistas’ deve ser pensada também sob a perspectiva de seu ensino e aprendizagem, 

dentro da qual ela seja valorizada substancialmente, já que no âmbito econômico-

financeiro tem sido tratada apenas como um objeto que reflete interesses políticos.  

Estamos diante de um cenário de internacionalização da língua espanhola, de um 

projeto glotopolítico que favorece interesses políticos e sociais entre países e empresas, 

que cada vez mais, principalmente por conta da atual crise espanhola, ‘invadem’ 

economias favoráveis (como a brasileira e a chinesa). 

Um caso bastante exemplar desse cenário descrito anteriormente é o do Banco 

Santander, que hoje tem o Brasil como ‘su gran hermano’, já que atualmente é onde essa 

instituição espanhola registra maiores lucros, inclusive mais do que em seu próprio país. 

Assim, nada mais conveniente que a aposta em investimentos gerais em terras brasileiras, 

como a tentativa de um acordo entre o governo de São Paulo e o Instituto Cervantes, cujo 

objetivo era estimular projetos voltados para a formação de 45.000 professores para o 

                                                            
9 Acerca desse tema, Del Valle (2005, p. 11) chama a atenção para “El español como producto anhelado por 
extranjeros ansiosos de aprenderlo y con ello incrementar su capital cultural; el español como instrumento 
publicitario, como imagen de marca que hace un producto más apetecible; y el español como basamento de la 
identidad panhispánica que invita y legitima las inversiones e intervenciones españolas en las Américas.” 
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ensino do espanhol na rede pública (Projeto Oye)10. Vale lembrar que as instituições 

envolvidas para a realização desse projeto tiveram de voltar atrás por conta de importantes 

manifestações questionando sua seriedade e a falta de respeito aos docentes brasileiros11. 

Estamos diante de uma iniciativa precipitada e desrespeitosa com profissionais da 

docência, impulsionada por parcerias entre instituições renomadas, organismos públicos e 

multinacionais espanholas que, por conta de interesses econômicos, visam à obtenção de 

lucros urgentes. Como dissemos anteriormente, não estamos contra que se analise o valor 

econômico do espanhol, afinal, como qualquer outra língua, é fato que ele realmente possui 

um valor econômico. No entanto, esse contexto do ‘potencial econômico do espanhol’, em 

que o alvo principal é o lucro imediato, não pode ignorar questões relevantes ligadas ao 

ensino/aprendizagem de língua. 

Como podemos ver, o tema ‘o valor do espanhol como recurso econômico’ tem se 

intensificado ao longo dos últimos cinco anos, o que, naturalmente, nos mostra que essa 

expansão do valor da língua espanhola no Brasil se deve principalmente, como dissemos 

antes, a investimentos de renomadas empresas espanholas, como é o caso do Banco 

Santander, que tem se engajado em projetos ligados à área de ensino, e do projeto Oye: 

 

El Banco Santander quiere aprovechar el aumento de la demanda de 
español en Brasil y ha preparado un programa para formar a 45.000 
profesores nativos. El presidente de la entidad financiera, Emilio Botín, 
subrayó ayer en la presentación del proyecto en São Paulo que el idioma 
español es 'un tesoro generador de riqueza y desarrollo' y lo definió 
como 'un activo estratégico con creciente influencia en el mundo'. 
(CARO, 2006, grifo nosso) 
 
 

1.2.  Brasil: a menina dos olhos da Espanha 

 

¿Cómo desembarcar en Brasil? Las ventajas son muchas: un potencial 
mercado de 200 millones de habitantes; una tierra emergente en plena 
ebullición ávida de infraestructuras, construcción, puertos, transportes y 
servicios; dos celebraciones deportivas de repercusión mundial. Un solo 
obstáculo: Brasil no es destino de ida y vuelta. Es una economía a la que 
hay que llegar para quedarse. (EL PAÍS, 2011) 

                                                            
10 O projeto Oye, cujo perfil era de um curso à distância, possuía com carga horária de 600 horas e contava 
inicialmente com a parceria do Banco Santander (portal Universia) e do Instituto Cervantes. 
11 O manifesto assinado pelos professores na ocasião encontra-se publicado no seguinte site:  
http://espanholdobrasil.wordpress.com/historico-2/manifesto-pela-qualidade-na-implantacao-do-ensino-do-
espanhol-na-rede-publica-do-estado-de-sao-paulo/  (Acesso em 13/5/2012). 
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E esse ‘desembarque’, ao que tudo indica, está ‘a todo vapor’. O que percebemos 

é realmente um forte interesse de diversos países em investir seu capital no Brasil. E a 

Espanha é uma dessas nações que têm apostado duro na economia brasileira e, 

consequentemente, investido na difusão do espanhol como língua estrangeira.  

A seguinte notícia se refere à visita do rei Juan Carlos da Espanha ao Brasil, que 

tem como um dos objetivos ampliar relações econômicas com esse país, trazendo para cá 

empresas espanholas, cuja intenção principal é tornar-se o primeiro país investidor em 

terras brasileiras, posição que hoje é ocupada pelos Estados Unidos: 

 

O rei viaja acompanhado por um grupo de empresários espanhóis 
interessados em ampliar os negócios no Brasil. A Espanha é o segundo 
maior investidor estrangeiro no Brasil, com estoque de capital superior 
a US$ 85 bilhões. Em 2011, o comércio bilateral registrou US$ 7,97 
bilhões o que representa aumento de 20% em comparação a 2010. 
(GIRALDI; LIMA, 2012) 

 

De fato, não é preciso muito esforço para encontrarmos provas dessa ‘invasão de 

empresas espanholas’ na nossa terra. São inúmeras as notícias que vemos na Internet 

ressaltando a credibilidade brasileira na visão de países europeus, inclusive na visão da 

Espanha. É notória a virada que o Brasil vem dando em relação à percepção de valores no 

exterior: antes, um país de excelentes jogadores de futebol, ou um país que muito se 

destacava pelo feriado de carnaval, com muitas mulheres bonitas, ‘alvo’ de turistas 

estrangeiros desejando ‘exportá-las’. Cruel definição, porém, que reflete o que era a nossa 

imagem para os europeus, e especialmente, para os espanhóis. Hoje, porém, ouvimos 

frases como: “Brasil necesita exportarnos, además de jugadores de fútbol, líderes que nos 

alcen como lo has hecho tú con Brasil”12. Essa menção se refere a Luis Inácio Lula da 

Silva, que recentemente participou de uma conferência para profissionais na Espanha, na 

sede de uma das mais importantes empresas de energia espanhola (Endesa) que, assim 

como outras renomadas companhias, escolheu o ex-presidente brasileiro para estreitar 

ainda mais relações políticas e, por sua vez, de investimentos no Brasil, como podemos 

comprovar através da seguinte afirmação: 

 

                                                            
12 Convenção de Executivos do Grupo Endesa (transmitido por videoconferência a sua sede no Rio de 
Janeiro, em 20/10/2011).  
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La elección de Lula [como palestrante] no es una casualidad. Fuentes 
empresariales resaltan que las empresas quieren destacar su importante 
presencia en Latinoamérica, que en muchos casos representa ya unos 
ingresos y/o beneficios superiores a los que esos grandes grupos 
obtienen en España, y en particular en Brasil, el país más grande y más 
pujante de la región, que para Telefónica y el Santander es ya su 
principal mercado. (JIMÉNEZ, 2011) 
 

Porém, quanto à expansão da língua espanhola no Brasil, não podemos deixar de 

mencionar a relevância do surgimento de um Mercado Comum para a América do Sul. É 

com um ideal de integração política, econômica e social que surge o Mercosul13, um 

tratado de suma importância para a contribuição do avanço do ensino/aprendizagem da 

língua espanhola no Brasil, já que nele são previstos o intercâmbio cultural e linguístico, 

além da abertura comercial entre os países que o formam.  

 Além da criação do Mercosul, podemos citar outros fatores que vêm contribuindo 

ao longo da história para o crescimento do avanço do ensino/aprendizagem do espanhol 

no Brasil e o interesse por esse idioma: a formação de associações de professores de 

espanhol e  sua inclusão no vestibular e na grade disciplinar dos ensinos fundamental e 

médio. 

No entanto, é desde o final da década de 1990, com a entrada massiva do capital 

espanhol, por meio da chegada dos grupos Telefónica e Santander, entre outros, que o 

Brasil vem abrindo suas portas para o capital espanhol. Hoje, o que percebemos é que 

esse investimento tem se intensificado bastante, já que segundo as últimas notícias da 

Câmara Oficial de Comércio Espanhola no Brasil: “A Espanha elegeu o Brasil como um 

destino firme para suas pequenas e médias empresas nos próximos anos, que vai 

fortalecer uma terceira onda de investimentos daquele país” (JIMÉNEZ; RODRIGUES, 

2010). 

 

1.3. A globalização: Um mundo plano que valoriza as línguas de comunicação 

internacional? 

 

Um dos pontos relevantes, bastante destacado por especialistas que analisam a 

língua espanhola como recurso ou ativo econômico tem sido a globalização, vista como um 

                                                            
13 Em 26 de março de 1991, foi assinado o Tratado de Assunção, conhecido por Mercosul, entre a Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai, visando o estabelecimento de um mercado comum entre esses países. 
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dos fatores responsáveis pela valorização do espanhol como língua de comunicação 

internacional. Quanto a esse fator, García Delgado (2010) destaca que a globalização tem 

sido chave para essa valorização sob diferentes aspectos: econômico, geoestratégico e 

cultural, sendo esses os principais aspectos para que uma língua se valorize e chegue à 

língua de comunicação internacional. Trata-se aqui do processo de produção de mercados e 

bens e da abertura de fronteiras, que, consequentemente, provocou o livre ‘ir e vir’ dos 

cidadãos, o crescimento de indústrias discográficas, editoriais e audiovisuais. Dessa forma, 

e segundo as reflexões do autor, tais fatores levariam ao fortalecimento e crescimento do 

que o catedrático nomeou de ‘comunidades linguísticas’.  

Sob uma perspectiva econômico-financeira, é a globalização abrindo fronteiras 

econômicas, estimulando empresas de países em crise ou sem perspectivas de crescimento 

em suas nações a levarem seu capital financeiro a ‘terras emergentes’.  Com isso, 

fomentam a ‘indústria’ dos intercâmbios, ou seja, “un mundo más plano que 

necesariamente revaloriza las lenguas de comunicación internacional. El español, entre 

ellas.” (DELGADO, 2010, p.22) 

De uma perspectiva não estritamente economicista e mais ligada aos estudos de 

linguagem, diríamos que uma língua “global” seria: 

 

una lengua internacional para sus relaciones con el exterior. El inglés, que 
cumple a menudo esta función, podría definirse no como una lengua 
internacional entre otras, sino como la lengua ‘global’ del momento, 
resultado de la globalización. (CALVET, 2005, p.3) 

 

Calvet (2005) chama a atenção para as relações de força entre as línguas. De acordo 

com seu enfoque ecolinguístico, o inglês ocupa atualmente uma posição de língua pivô ou 

de língua com lugar predominante dentro deste mundo globalizado, o que o autor esclarece 

por meio de seu sistema gravitacional das línguas. 

 Como sabemos, a globalização tem firmado cada vez mais o inglês como ‘língua 

dos negócios’. Sobre isso, Calvet (2005, p.1) afirma que “esta globalización tiene un 

aspecto lingüístico, cuyo mayor símbolo es el predominio mundial del inglés, y que es a la 

vez una realidad mensurable y el objeto de discursos críticos o elogiosos.”  

Com o intuito de apresentar as relações de força entre as línguas, Calvet (1999) 

estabeleceu o modelo gravitacional linguístico, no qual as línguas estariam ligadas entre si 

por meio de falantes bilíngues; através desse modelo o autor relaciona a situação dos 
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idiomas no mundo. Assim, o sistema de bilinguismos demonstra tais relações em termos 

gravitacionais: em outras palavras, há uma língua ‘hipercentral’ (que seria o pivô) em torno 

da qual gravitariam dezenas de outras línguas que ocupariam um lugar ‘supercentral’, e 

que, por sua vez, ao seu redor gravitariam as línguas ‘centrais’ e em torno delas de quatro a 

cinco mil línguas periféricas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Ilustração do modelo gravitacional.14 

 

Atualmente, o papel de língua pivô ou hipercentral desse sistema gravitacional é 

ocupado pelo inglês, enquanto línguas como o espanhol, o alemão, o francês, entre outras, 

ocupariam o papel de línguas ‘supercentrais’, nível em que os falantes, além de tenderem 

ao monolinguismo, podem também conviver com outra língua, tendendo a um bilinguismo 

vertical (quando ocorre a aquisição de outra língua de nível superior a sua materna) ou ao 

bilinguismo horizontal (no caso de duas línguas possuírem a mesma força).  

Levando em conta o sistema gravitacional, entendemos que as línguas 

‘supercentrais’ são em número as línguas mais faladas. Mas, por que não ocuparem o papel 

de ‘hipercentrais’?  

                                                            
14 Adaptado de ALVAREZ, 2010, p. 25. 
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À luz do modelo gravitacional, observamos que uma língua ocupa o papel 

temporário de língua hipercentral por fatores históricos e, com o passar do tempo, vai 

dando lugar a outras (como o que aconteceu com o francês, por exemplo, que ‘cedeu’ 

espaço para o inglês). Assim, ao pensarmos no valor econômico de uma língua sob os 

olhares linguístico e econômico-financeiro, constatamos que ambos acabam voltando-se 

para uma mesma direção: o fator histórico-político, ou seja, as políticas linguísticas 

nacionais e internacionais. 

Uma língua ‘hipercentral’, ao ocupar um nível superior dentro do enfoque 

ecolinguístico, é uma língua de força política e econômica, ou seja, que assume o papel de 

língua franca, com força de poder e mercado, usada para as relações comerciais. Nesse 

sentido, uma língua hipercentral é sustentada por “proceso de relaciones de fuerza en 

movimiento”, que “puede evolucionar y que en el futuro otra lengua pueda ocupar su 

lugar” (CALVET, 2005, p. 2). Ressaltamos aqui a força política econômico-financeira, isto 

é, o ‘poder global’ exercido pela língua pivô. Nesse sentido, parece-nos que tais interesses 

não refletem necessariamente o papel real de uma língua, que é o de representar uma 

prática social a serviço da sociedade. Sobre isso, Calvet (2005, p.2) esclarece que: 

 

(…) las lenguas, producto de la práctica social, están al servicio del 
hombre, y no al revés, y que para decidir defenderlas, protegerlas, o 
combatirlas, hace falta conocer previamente su utilidad para los 
hablantes, conocer su función social. 

 

Seria possível comandar o curso de uma língua? Depende do ponto de vista. Ao se 

tratar da língua como um recurso/ativo econômico, ou língua de comunicação 

internacional, sua proteção, defesa e evolução certamente é algo que não está ao alcance 

simplesmente de seus falantes. São os interesses político-econômicos vigentes em cada 

momento histórico que fazem com que uma língua cumpra esse papel ‘temporário’ de 

‘hipercentral’ ou ‘pivô’.  

Como é sabido, o estabelecimento de uma língua como instrumento de 

comunicação internacional envolve questões de diferentes envergaduras, como políticas e 

econômicas, sobretudo. E um recorte diacrônico sobre o papel da Lingua Franca pode nos 

ajudar a entender melhor essas questões que têm sido alvo de reflexões e discussões.  

Lingua Franca é a língua usada para a comunicação entre falantes de diferentes 

línguas maternas ou a língua estabelecida para a comunicação internacional. Essa 
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expressão tem sido utilizada atualmente para referir-se ao inglês, língua que foi consagrada 

como tal no mundo científico e no mundo dos negócios, assumindo, dessa forma, um papel 

de língua internacional, comercial e de utilidade em todos os continentes, sendo, portanto, 

usada em contextos de fins específicos.  

Esse papel de língua franca vem sido atribuído ao inglês desde o século XIX em 

consequência da Revolução Industrial e a Colonização Britânicas. Em seguida, o inglês se 

fortaleceu ainda mais por conta da força político-militar dos Estados Unidos após a 

Segunda Guerra Mundial, o que resultou em um deslocamento do francês como língua 

franca para a língua inglesa.  

Atualmente poderemos considerar a língua espanhola como uma língua franca? Del 

Valle (2007) responde esta pergunta com muita propriedade: 

 

Para adquirir esta condición tendría no sólo que ser estudiada como 
lengua extranjera, sino también ser utilizada como língua franca, es decir, 
como vehículo de comunicación entre hablantes de otros idiomas. 
Podremos presumir de lengua global cuando chinos y árabes se 
comuniquen en español. 
 

Movido por uma necessidade do mundo dos negócios e, consequentemente, pela 

formação especializada de profissionais na língua inglesa após a Segunda Guerra Mundial, 

por volta dos anos sessenta surge um movimento que, embora tenha causado “mucha 

polémica y confusión en un principio” (FERNÁNDEZ-CONDE, 2004, p. 52), trouxe a 

especialização no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, ficando conhecido como 

ESP (‘English for Specific Purposes’), nomenclatura usada para denominar esta área de 

estudos. 

Com o intuito de iluminar alguns aspectos relacionados ao nosso tema, chegamos 

ao final do século XX, que trouxe a globalização econômica (com a revolução nas 

tecnologias da comunicação e do transporte) e com ela a intensificação da necessidade de 

se explorar a língua como veículo de comunicação comercial, em seu caráter instrumental. 

Embora houvesse uma mudança no cenário em comparação com os anos sessenta, vemos 

aqui a finalidade de suprir carências de um mercado promissor que começara a se impor no 

novo mundo conectado, cujo paradigma é um sistema de aprender as línguas estrangeiras, 

ou seja, de acordo com os seus fins específicos. Como tem sido ao longo dos anos, a língua 
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segue como objeto de estudo, porém, neste momento, em especial, sob uma perspectiva 

comercial, ou melhor, como recurso econômico, ou como um produto de exportação. 

Como discorremos anteriormente, nos últimos anos a língua espanhola tem 

adquirido um notável crescimento no Brasil, também por conta das instalações de 

multinacionais espanholas neste país e, sobretudo, nos Estados Unidos, onde sua 

predominância é fruto, principalmente, da imigração hispano-americana, e onde é 

considerada segunda língua por não-hispanos. De acordo com dados atualizados do site de 

informação econômica Trusted Translations (2011), “El segmento hispanohablante 

constituye una comunidad enorme que comparte productos, servicios y cultura y ofrece a 

negocios e instituciones una oportunidad de crecimiento verdaderamente única.”  

 Como é comum na História, mudam-se os cenários e os personagens, mas, muitas 

das vezes, mantêm-se os objetivos. Ao remontarmos a épocas passadas, percebemos que 

antes havia nações detentoras do poder que chegavam a territórios desconhecidos com uma 

postura impositiva, visando à riqueza, dominação e conquistas. E o que vemos atualmente? 

A chegada de nações por meio de suas empresas multinacionais. Embora nos encontremos 

diante de um novo panorama, os objetivos são muito semelhantes, pois se trata de grupos 

poderosos que buscam o espalhamento de suas línguas com a intenção de dominar e 

conquistar mercados globais financeiros. Digamos que a imposição é dada pelo mercado 

econômico de um mundo que ao longo dos tempos tem passado de local a global, no qual 

também há certas ‘batalhas’ a serem vencidas por seus habitantes, entre elas o 

reconhecimento e a ascensão profissional. Diríamos ainda que se trata de um mundo onde 

quem não se especializa, não fala a língua do ‘mais forte’, não vence. Talvez essa seja uma 

visão um tanto quanto exagerada para alguns, porém, essa é a realidade que encontramos 

no mundo corporativo, como seus próprios trabalhadores costumam dizer: “é mesmo uma 

selva de pedras”. 

 Como língua oficial de 21 países, especialistas do mundo financeiro vêm tentando 

converter o idioma espanhol em uma língua de comunicação internacional, no maior e 

mais importante produto que uma nação possui, ou em um bem bastante valioso, segundo 

esses especialistas. Essa é a realidade do espanhol nos dias atuais, conforme podemos 

constatar abaixo com a declaração de Francisco González, presidente do BBVA: “El 

español es uno de los activos intangibles más importantes con los que cuenta la comunidad 
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de habla hispana para su desarrollo no sólo cultural, sino económico” (ESPAÑOL SIN 

FRONTERAS, 2011).   

Atualmente fala-se das potencialidades do espanhol na economia internacional. 

Mas afinal, o que seria isso?  

De acordo com Guillén (2006), há uma ‘internalização’ da empresa espanhola e 

hispano-americana. Em seus estudos, Guillén destaca que o número de empresas 

transnacionais de origem social hispanófona contribui para reforçar o papel global do 

espanhol como língua de negócio, o que, por sua vez, contribui para a expansão da cultura 

de seus respectivos países. 

Estudos ligados à economia da Espanha revelam que: 

 

El 16 % del empleo en España y un 15 % de su producto interno bruto 
son atribuibles a la lengua, cifras que le permiten garantizar que se trata 
de un activo muy valioso, muchas veces poco atendido, al grado de que, 
en el caso de España y de muchos otros países hispanohablantes, sea el 
producto más internacional que tienen. (ALEJO, 2009, grifo nosso) 

 
De acordo com o contexto descrito anteriormente, com respeito ao valor da língua 

sob uma perspectiva econômica, parece-nos importante provocar algumas reflexões: Que 

valor de língua seria esse para seus próprios falantes? Em que estaria calcado o valor de 

uma língua? Que língua unificada seria essa para seus falantes de 21 países?  

De modo mais geral, fica claro que para nós, linguistas, o projeto que almejamos é 

de cunho social e cultural, já que a língua é produto social e cultural, portanto, ao tratarmos 

do ensino/aprendizagem do espanhol, desconsideramos tais políticas ideológicas, que 

apenas tratam a língua sob um ângulo totalmente mercadológico, que acima de tudo 

valoriza questões relacionadas à expansão econômica de empresas de capital espanhol. 

Assim, embora não esteja explícito, vai ganhando forma um projeto de cunho totalmente 

quantitativo que visa a alcançar o papel de língua hipercentral/pivô para as comunicações 

internacionais.  

Nossa experiência de docência na área de espanhol para fins específicos em 

empresas multinacionais instaladas no Rio de Janeiro tem nos levado a observar um 

considerável aumento na demanda do espanhol como ‘idioma dos negócios’, a qual vem se 

intensificando cada vez mais desde o final do século XX e início do século XXI. No 

entanto, vale ressaltar que, apesar de o idioma espanhol viver de fato um momento de 
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ascensão no ‘Brasil emergente’ ou no ‘Brasil dos grandes negócios para capitais 

estrangeiros’, como dissemos anteriormente, longe de ser algo concreto, ainda se trata de 

um panorama que corresponde mais a um projeto de difusão de uma língua aspirante a 

‘língua de comunicação internacional/hipercentral/língua franca’, impulsionado por 

grandes instituições privadas e governamentais espanholas e brasileiras, sobretudo por 

meio de parcerias. 

Dessa forma, parece-nos relevante citar o texto abaixo por refletir as pretensões 

atuais no que se refere a esse ‘movimento de aspiração à língua de alto valor econômico’, 

ou seja, no ‘negócio do espanhol de negócio’ em que tem se convertido esse idioma. 

 

“Nos tempos da globalização a justificativa para a difusão da língua não é 
mais a construção de uma comunidade política que ofereça a seus 
membros o exercício de direitos cidadãos (...), mas de um mercado que 
ofereça a todos a promessa de inúmeras oportunidades de negócio.” 
(LAGARES, 2011, p.187, grifo nosso) 

 

O breve panorama apresentado revela a outra face da língua, uma face que até então 

se encontrava ‘adormecida’ ou, simplesmente, ‘na expectativa de novas ‘oportunidades de 

negócios’. Referimo-nos à língua de um ponto de vista econômico/financeiro, a que vem se 

revelando para conquistar um espaço almejado por muitas outras ao longo dos tempos, essa 

língua que pode abrir caminhos no mundo dos negócios globais. 

Vale insistir que não somos contra que se invista na propagação do idioma espanhol 

como ‘língua de negócios’; no entanto, antes de encerrar o presente capítulo, não podemos 

deixar de ponderar acerca de dois relevantes aspectos. 

O primeiro está ligado à real necessidade dos executivos, que precisam usar o 

espanhol em seu trabalho, onde esse idioma é sua ferramenta diária para lidar com temas 

de grande importância, muitas vezes complexos e que podem decidir questões impactantes 

para a sua empresa e, consequentemente, para os países envolvidos em tais decisões. Nesse 

sentido, por não refletir e suprir a realidade do ensino de língua nesse ambiente 

corporativo, não nos parece adequado esse modelo de língua simplificado, produto dos 

materiais didáticos ‘prontos para serem consumidos’ que tratam a ‘língua’ como um 

produto pré-fabricado nos moldes de um ideal de aula ‘muito fora da realidade’. 

O segundo aspecto se refere à própria língua como produto ‘pronto para se 

comercializar’. Não devemos esquecer que antes de se pensar a língua como um bem 
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intangível ou um recurso econômico, é importante que se leve em conta que quem possui 

rejeita, elimina ou abandona o que quer que seja são os falantes, os seres humanos que 

falam as línguas para com elas construir sua interação social e sua identidade particular. 

(BAGNO, 2011).  
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Capítulo 2 

Noções de Línguas e Ensino para Fins Específicos 

 

 No capítulo em questão, o qual está dedicado à apresentação dos pressupostos 

teóricos sobre os quais construímos nossa pesquisa, pretendemos entender qual tem sido o 

conceito de língua presente nos estudos voltados para o ensino de língua com fins 

específicos. Com base em Bakhtin (1997) e Labov (1972), demonstraremos que a divisão 

da língua em ‘Língua Comum’ e ‘Língua de Especialidade’ é equivocada, pois reduz a 

língua a um mero repertório de palavras, sem levar em conta as relações dialógicas 

envolvidas no processo comunicativo. 

 Na primeira seção, discutiremos os conceitos de ‘língua padrão’ versus ‘não-

padrão’ bem como ‘língua comum’ versus ‘língua de especialidade’ segundo diversos 

autores. Para tanto, nos reportaremos à perspectiva laboviana de língua, segundo a qual 

fatores extralinguísticos (sociais, situacionais, históricos, etc.) assumem um papel 

primordial na compreensão das variações que a língua experimenta. A partir de então, 

concluímos que a necessidade de se dividir a língua em variedades perfeitamente 

delimitadas reflete uma ideologia baseada em interesses sociopolíticos, e não à realidade 

da língua em si. 

Na seção que segue, refletiremos sobre o conceito bakhtiniano de dialogismo, 

segundo o qual os sujeitos interagem verbalmente entre si através de enunciados, 

estabelecendo com isso uma relação dialógica somente através da qual as palavras passam 

a ter algum sentido. A partir desse conceito, entendemos que todo indivíduo está inserido 

em um contexto sócio-histórico e ideológico, fazendo uso da língua não como um sistema 

homogêneo e estático, mas sim como uma entidade concreta, real e heterogênea.  

 Ainda sob uma visão bakhtiniana, encerraremos este capítulo discutindo 

brevemente do conceito de gênero e as vantagens de sua utilização para trabalharmos o 

ensino para fins específicos. 

 

2.1. Concepções de Língua Comum e Língua para Fins Específicos 

 

Como base teórica desta pesquisa, pretendemos realizar um diálogo entre duas 

relevantes contribuições para tentarmos estabelecer uma cuidadosa reflexão e comparação 
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no que diz respeito à concepção de língua dentro do ensino para fins específicos. Trata-se 

da questão do gênero, à luz da teoria bakhtiniana (BAKHTIN, 1997), e do papel relevante 

da variação linguística em torno da perspectiva laboviana (LABOV, 1972), a partir dos 

estudos desenvolvidos por Labov na década de 1960. No entanto, ressaltamos que não nos 

cabe neste trabalho discutir profundamente ambas as teorias, mas sim abordá-las a fim de 

iluminar alguns aspectos de nossa pesquisa na tentativa de entendermos um pouco dois 

conceitos que são frequentemente empregados nos estudos para fins específicos: Língua 

Comum (LC) e Língua para Fins Específicos (LFE).  

Há dois caminhos que podemos seguir para nos aprofundarmos um pouco no que 

tange hoje ao ensino de língua espanhola para fins específicos. Um deles seria o de ir pela 

vertente que o concebe como ‘língua para fins específicos’ (a dos negócios, do turismo, da 

enfermagem, do marketing,...) e sempre em oposição a uma ‘língua comum’; já o outro 

consiste em compreendê-lo a partir da ótica variacionista, atendendo uma realidade que 

permeia o cotidiano de nossas práticas sociais e que, de acordo com o nosso ponto de vista, 

é o caminho mais coerente. 

O ensino de espanhol para fins específicos tem sido alvo de discussões entre 

especialistas da linguagem, principalmente na Espanha, onde a produção de pesquisas 

nessa área tem aumentado consideravelmente. E o que observamos nesses trabalhos é uma 

visão que tende a dividir a língua entre ‘comum’ e de ‘especialidade’, como podemos 

constatar nos trabalhos de Gómez de Enterría (2009), Fernández-Conde (2004), Cabré e 

Vidal (2004), entre outros.  

 Língua comum, língua de especialidades, língua para fins específicos, etc. 

Atualmente, basta pesquisarmos sobre o tema ‘ensino de espanhol para negócios’, por 

exemplo, que facilmente nos deparamos com tais ‘tipos de línguas’. E o que distinguiria 

umas das outras seria a terminologia, conforme constatamos em Cabré e Vidal (2004, p. 2), 

“uno de los componentes imprescindibles de todo curso de lenguas para fines específicos 

es la terminología utilizada en el ámbito de especialidad, que es uno de los aspectos más 

visibles y más fácilmente palpables.”  

Partindo do princípio de que para se obter um domínio de ‘excelência’ nessas 

‘línguas para fins específicos’ é necessário um estudo especializado do léxico, podemos 

inferir que o conceito de língua para alguns estudiosos da linguagem está ligado 

unicamente/principalmente à aprendizagem de terminologias. Mas afinal, o que é uma 
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língua? Será mesmo possível definir esse conceito? Cabe aqui uma menção que nos abre 

um caminho para reflexões que proporemos mais adiante: 

 

A resposta é que não existe um conceito claro e seguro de língua. Já o 
fundador da linguística moderna, o suíço Ferdinand de Saussure, dizia 
que ‘o ponto de vista cria o objeto’. E tinha razão: a língua, seja ela o que 
for, não se deixa apreender por inteiro — é preciso escolher um ponto 
desde o qual a gente a observe para daí tirar algumas conclusões, todas 
sempre enganosas e instáveis. (BAGNO, 2011, p.356-357) 

 

Nessa perspectiva, tomar o léxico como base dos estudos para fins específicos 

desconsidera que o ato discursivo não ocorre de forma desatrelada e isolada, já que “a 

língua, em sua totalidade concreta, viva, em seu uso real, tem a propriedade de ser 

dialógica” (FIORIN, 2008, p. 18, grifo nosso). E por ser dialógica, é inconcebível pensar 

que nós, docentes de fins específicos, podemos ensinar por meio de terminologias, pois, 

enquanto sujeitos envolvidos em diferentes interações, construímos nossos discursos por 

meio de enunciados (e não simplesmente através de palavras), que só adquirem sentido se 

dentro das relações dialógicas, o que envolve muito mais que simples palavras 

especializadas15, porque, em definitiva, uma língua não é uma simples nomenclatura.  

Sob o ponto de vista do uso, sabemos que, como produto da sociedade, a língua é 

um “instrumento que as pessoas usam para se comunicar com outros na vida cotidiana” 

(LABOV, 2007, p.2). 

A partir da década de 1960, ao perceber que a fala cotidiana envolvia muita 

variação linguística, Labov (1972) estabeleceu um inovador conceito de língua, ou seja, 

uma nova ótica não considerada pela linguística estrutural: Labov trata a mudança 

linguística no nível social, porém, sem excluir a causa sistemática. Assim, a partir da noção 

de sistema de língua, explica a variação dentro do próprio sistema, que é heterogêneo, para 

então medir a frequência de uso de uma determinada variante linguística no contexto social 

de uma comunidade urbana. Desse modo, o variacionismo alia o fator linguístico ao fator 

social. 

A proposta laboviana, que tem sido aprimorada desde então, visa a demonstrar 

como fatores extralinguísticos são primordiais para compreender melhor as variações que a 

língua experimenta. Tais variações são evidenciadas por meio de variáveis, ou seja, do que 

                                                            
15 Desenvolveremos mais profundamente o tema dialogismo no próximo capítulo. 
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se pretende observar, e as formas como essas variáveis se comportam ou se nos apresentam 

são chamadas variantes. Assim, e de acordo com a abordagem laboviana, uma variante só 

existe na medida em que concorre com outra ou outras variantes. 

Que relação tudo isso pode ter com nosso trabalho? Acreditamos que a corrente 

variacionista passa a ter valor neste tipo de pesquisa, ligada ao ensino para fins específicos, 

no sentido em que tomamos consciência de que a língua, além de ser composta por 

estruturas gramaticais (léxico, sintaxe, morfologia, etc.) é, sobretudo, um produto social 

heterogêneo e mutável. Assim sendo, ela sofre mudanças. Seguindo essa linha, seria 

adequado falarmos de uma ‘língua comum’ e de uma ‘língua para fins específicos’ ou 

mesmo de ‘várias línguas para fins específicos’? Isso não significaria pensar nas línguas 

como objetos ‘fechados’, homogêneos e invariáveis?   

Para refletirmos sobre a questão anteriormente ressaltada, parece-nos conveniente, 

neste momento, traçarmos uma análise entre os conceitos de ‘língua comum’ e ‘línguas de 

especialidade’, usados em alguns estudos espanhóis sobre EFE. Utilizaremos, também, 

outra dicotomia que sempre foi alvo de destaque em estudos ligados à língua, e que poderá 

nos auxiliar quanto à elucidação desses conceitos: trata-se da oposição ‘língua 

padrão’/‘língua não-padrão’. Ao pensarmos nos processos de padronização, veremos que 

há uma longa tradição ideológica de conceber a língua como a ‘certa’ ou a ‘errada’ / a 

‘boa’ ou a ‘má’, como se existisse uma linha dividindo a língua em duas.  

Assim como a ‘língua padrão’, que é um modelo de língua da sociedade construído 

histórica e ideologicamente, a ‘língua comum’ é um produto da ideologia da padronização, 

criada para atender a um contexto geopolítico.    

De acordo com Milroy (2001), os falantes de línguas muito utilizadas16 ‘acreditam’ 

que tais línguas sempre existiram de forma padronizada, sem consciência de que essa 

“variedade” é produto de longos processos históricos de construção. O autor ressalta 

também que esses falantes vivem em “culturas padronizadas”, nas quais “a variedade-

padrão é idêntica à variedade de maior prestígio” (MILROY, 2001, p.3).   

Nesse sentido, mesmo que a cultura da padronização esteja ligada a fatores 

sociopolíticos, ela pode afetar a “forma da língua”, como salienta Milroy. E isso acaba 

influenciando o seu peso social: 

 

                                                            
16 Milroy (2001) cita como línguas muito utilizadas o inglês, o francês e o espanhol. 
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Na medida em que as línguas têm valores econômicos, aquelas mais 
afetadas pela padronização (essencialmente as que dizemos possuírem 
variedades ‘padrão’) têm valores mais altos do que as que são menos 
afetadas ou nada afetadas (e a metáfora do ‘mercado linguístico’ tem sido 
usada neste contexto). A padronização leva a uma maior eficiência nas 
trocas de qualquer tipo. (MILROY, 2001, p.2). 

  

Segundo Milroy (2001), a “crença no padrão e no não-padrão”, ou o zelo pela 

“língua-padrão”, consagrado pelo senso comum, produz ao longo da história a emergência 

de uma “variedade canônica”, defendida e protegida pelos falantes nativos como uma 

“verdade óbvia”, que se não for amparada vai “declinar”. 

Mas o que o falante não especializado em estudos de linguagem chama de ‘certo’ e 

‘errado’ faz referência a fenômenos que identificam elementos de variedades da língua. 

Por sua vez, essas variedades não passam de uma abstração que envolve uma diversidade 

de variantes linguísticas. 

 
Essas variedades não foram legitimadas: suas estruturas internas se 
desviam da estrutura lícita da língua. Gramáticas e dicionários são 
codificações autorizadas da ‘língua’, que fica custodiada ali quase que 
como uma coisa tangível, em vez de como uma abstração (o que ela de 
fato é). O que tem sido chamado de ‘hegemonia’ do padrão, no entanto, 
também constitui uma dificuldade para os linguistas (quase sempre 
sociolinguistas) que têm advogado em prol da tolerância para com a 
variação linguística. (MILROY, 2001, p.63). 

 
Para entendermos melhor essas questões, vamos analisá-las sob outro olhar: “O 

processo de padronização agarra a língua e a retira de sua vida íntima, privada, 

comunitária, e a transforma numa instituição, num monumento cultural, em veículo de uma 

política nacional e, em várias ocasiões, de uma política imperial, colonial”. (BAGNO, 

2011, p.387)  

Isso significa retirar a língua de seu estado mutante, heterogêneo e variável para 

atender a interesses políticos de uniformidade. Como destaca Bagno (2011, p. 259), a 

língua deixa de ser materna e “se converte numa língua paterna, num padrão linguístico, na 

língua da Pátria, na língua do patrão (do colonizador, por exemplo)”.  

Ainda que haja inúmeras tentativas de se definir o que é uma língua, de acordo com 

a visão de diferentes concepções teóricas, o que efetivamente podemos ter certeza é que a 

língua não é uma entidade responsável pelas diversas mudanças em si mesma ao longo do 

tempo. Ela é construída e desconstruída por quem a usa, ou seja, os seus falantes, assim 
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como ressalta Bagno (2011, p.358): “Quem possui, rejeita, elimina ou abandona o que quer 

que seja são os falantes, os seres humanos que falam as línguas para com elas construir sua 

interação social e sua identidade particular”.  

Bagno chama a atenção para o fato de que a língua existe como “concreta e 

objetiva”, o que significa vê-la sob o ponto de vista de sua aprendizagem por meio dos 

sentidos, pois podemos aprendê-la e, consequentemente, fazer uso dela por meio da 

audição e da fala. Por outro lado, não é possível deixar de analisá-la sob um olhar social, já 

que ela é e sempre será um construto sociocultural, que possui uma estreita relação com a 

identidade individual, comunitária e nacional. Dessa forma, ela é um construto que “é 

envolvido numa rede de representações sociais, crenças, superstições, num imaginário 

coletivo” (BAGNO, 2011, p.358).  

Compartilhamos do ponto de vista de Bagno ao compreendermos a língua como 

abstrata e restrita ao caráter incorpóreo do pensamento humano. Assim, tudo o que se diz 

em relação ao uso da língua durante os tempos, o que ela foi ou não é mais, não passa de 

um “imaginário linguístico, composto de estereótipos que se acumularam durante séculos, 

transmitidos de uma geração a outra, sem crítica nem contestação” (BAGNO, 2011, p. 

359). 

Do nosso ponto de vista, a necessidade de se dividir a língua em variedades 

perfeitamente delimitadas reflete uma ideologia baseada em interesses sociopolíticos que 

observamos em diversos estudos econômicos, para consolidar um projeto de envergadura 

global. Mas a venda de produtos como gramáticas, dicionários de um ‘léxico unificado’ e 

cursos moldados em uma aprendizagem superficial de uma língua construída, baseados 

principalmente na terminologia, não é capaz de dar conta de fatores relevantes que, de fato, 

permeiam o ensino/aprendizagem de EFE. 

Abaixo demonstramos, por meio de uma ilustração, o que seria essa (di)visão da 

língua proposta nesses recentes estudos sobre EFE: 
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Fig. 2: A língua e suas ramificações. 17 

 

Mas se língua, na perspectiva laboviana, é uma abstração, ou um conjunto de 

variantes que se situam num contínuo de variação, em diversos níveis e âmbitos de uso, ao 

se tratar de ensino/aprendizagem para fins específicos, não seria adequado, sob essa visão, 

conceber a existência de uma “língua comum”, um sistema fechado e homogêneo, capaz 

de servir de base para ‘outras línguas’, como representado na imagem acima.  

Por outro lado, em analogia ao que discorremos anteriormente e sob o ângulo da 

cultura da padronização, podemos comparar a ‘divisão’ entre a ‘língua comum’ e as 

‘línguas para fins específicos’ com uma idealização ou crença que aos poucos vem se 

consagrando no âmbito desses estudos para fins específicos. 

                                                            
17 A árvore em questão é criação nossa e mera ilustração da visão de língua acerca da qual estamos 
comentando. 
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 Imaginar a existência de uma língua comum, perfeitamente delimitada, que se 

subdivide em outras línguas para serem usadas em situações comunicativas específicas, 

não deixa de ser uma abstração que responde a interesses comerciais concretos. Essa forma 

de organizar, no imaginário, a diversidade linguística, serve para a delimitação de 

mercados de ensino de língua. A criação de cursos, a produção de materiais e as 

orientações para a formação específica de professores atendem a esses novos mercados 

para a expansão da língua no atual mundo globalizado.  

 Dessa forma, em lugar de pautar o ensino de EFE no léxico, cabe ao docente de 

espanhol levar em consideração, em primeiro lugar, que ele estará lidando com um 

ensino/aprendizagem voltados para fins específicos e não para diversas línguas, em 

contextos sociais que podem variar de acordo com a esfera de atividade de cada aluno.  

Ampliando ainda mais essa questão tão instigante, sugerimos a seguinte reflexão: 

Que conceito de língua nos está sendo ‘apresentado’ por meio dessa noção de língua 

comum?  

Observemos a seguinte afirmação: “¿Qué entendemos por lenguas de especialidad? 

¿Son lo mismo que el lenguaje especializado? ¿O lengua especial? ¿Cuáles son las 

diferencias entre este tipo de lenguaje y el lenguaje general o común?”  (COSÍN, 2007, p. 

33). O autor ressalta que as chamadas ‘línguas para fins específicos’ são variedades 

funcionais da língua comum. Pois bem, encontramos aí algo que nos leva a uma visão 

variacionista?  Mas por que, então, considerar que se trata de uma “variedad funcional de 

la lengua común”? (COSÍN, 2007, p.33). Na realidade, à diferença de Labov, que concebia 

a língua como um sistema heterogêneo em perpétua variação, a perspectiva de Cosín 

reconhece a existência da variação funcional, de acordo com as diversas necessidades 

comunicativas; no entanto, preserva uma noção de língua homogênea, anterior a toda 

variação, representativa de certa unidade primordial, a partir da qual surgiriam essas outras 

línguas. 

Ainda assim, intriga-nos a questão da variedade para esse autor, já que ele também 

deixa clara a existência de ‘línguas de especialidades’. Mais adiante, no mesmo artigo, 

Cosín (2007, p. 33) defende a ideia de que as “lenguas de especialidad no están separadas 

de la lengua general, sino que comparten con ella algunos rasgos de carácter estructural, 

tales como la fonología, morfología y la sintaxis.”  
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Mas se “as línguas constituem sistemas abertos, heterogêneos e dinâmicos” 

(MONTEAGUDO, 2011), como conceber a existência de uma lengua general e, por outro 

lado, línguas derivadas dessa? 

Como ressaltamos anteriormente, consideramos a língua como um construto que 

sofre um contínuo processo de variação (linguística ou extralinguística) que por si só não 

existe, ou melhor, que existe por meio de variedades que, por sua vez, só existem em uma 

escala de comparação, ou ainda, “na medida em que as pessoas são conscientes delas, de 

maneira que sua realidade é puramente subjetiva” (HUDSON apud MONTEAGUDO, 

2011, p.8). Assim, de acordo com Monteagudo (2011, p. 25), 

 

O que ocorreria realmente é que no discurso o/a falante, dependendo de 
sua competência, da situação em que se encontra e de suas intenções 
comunicativas, escolheria variantes de um e outro tipo e as combinaria 
(nem sempre de modo consistente, e em função, entre outros fatores, de 
sua destreza) com o olhar posto no efeito de comunicação procurado.  

  

  Essa visão da língua como conjunto de variedades funcionais perfeitamente 

delimitadas, procedentes todas elas de uma ‘língua comum’ pode acabar criando no aluno 

uma concepção irreal da existência de duas ou mais línguas. No entanto, atualmente, 

quando se pensa no ensino/aprendizagem do espanhol para fins específicos, essa 

perspectiva é a mais recorrente, como comprovamos a seguir: “(…) en un curso de lenguas 

con fines específicos, lo que se pretende es potenciar en el alumno el desarrollo de una 

competencia restringida para que sea capaz de manejarse en contextos muy determinados.” 

(FERNANDEZ- CONDE, 2004, p.7, grifo nosso) 

Acreditamos que o ensino de línguas estrangeiras sempre precisa estar 

baseado/estruturado no desenvolvimento não apenas de uma, mas sim de várias 

competências para fornecer ao aluno ferramentas que lhe possibilitem lidar com diversas 

situações em diferentes contextos da vida social. Porém, o grande diferencial está na forma 

como o docente vai manejar isso, ou seja, de que recursos ele vai lançar mão e em sobre 

qual corrente teórica ele vai se apoiar. 

 

2.2. A concepção dialógica de linguagem 
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Como produto da interação entre sujeitos inseridos em uma sociedade, o enunciado 

para Bakhtin (1997, p. 321), “é um elo na cadeia da comunicação verbal e não pode ser 

separado dos elos anteriores que o determinam, por fora e por dentro, e provocam nele 

reações-respostas imediatas e uma ressonância dialógica”. Em outras palavras, o enunciado  

é responsável pela relação dialógica que esses sujeitos estabelecem em sua cadeia de 

comunicação verbal cotidiana, de forma que não existem enunciados fora do contexto 

social, pois eles só têm sentido por estarem conectados ou por dialogarem com o 

enunciado do outro.  

Dessa forma, o indivíduo constrói a sua “reação-resposta” sempre em relação ao 

enunciado de outro sujeito, e esse círculo de “reação-resposta” só é possível de se 

estabelecer porque os sujeitos envolvidos numa interação são sujeitos-ativos e que apenas 

externalizam o seu pensamento em função do outro, ou melhor, da resposta do outro.  De 

acordo com Bakhtin (1997, p. 321), “todo enunciado se elabora como que para ir ao 

encontro dessa resposta” . Nesse sentido, o papel dos “outros” possui especial relevância, 

já que todo enunciado espera uma réplica ou uma reação, e não existe em um vazio, ou por 

si só, em um diálogo; é apenas após a reação da outra pessoa que uma enunciação acaba. E 

esse processo de comunicação independe do tamanho do enunciado, pois uma palavra, ao 

carregar emoção, deixa de ser uma simples unidade da língua e passa a ter sentido. 

Na perspectiva bakhtiniana do dialogismo, o indivíduo é visto em relação ao outro, 

que sempre está inserido em um contexto sócio-histórico e ideológico, e que usa a língua 

por meio de discursos - não como um sistema homogêneo e estático, mas sim como uma 

entidade concreta, real e heterogênea. De acordo com esse olhar, os enunciados não estão 

prontos, eles são sempre reformulados em oposição a outros enunciados; assim, nenhum 

enunciado é igual ao outro, pois ele se molda segundo a ideologia do cotidiano de cada 

época.  

Dessa forma, Bakhtin (1997, p.280) ressalta que “a utilização da língua efetua-se 

em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos”. Embora o enunciado seja 

um acontecimento único, é esse elo temporal, histórico e ideológico reformulado que o faz 

dialogar com outros discursos, o que Fiorin (2008, p. 19) chama de “dialogação interna da 

palavra”, ou seja, a construção de um discurso sempre vai levar em conta a palavra do 

outro. Dessa forma, não há como conceber a palavra como uma simples unidade da língua, 

fora de um contexto discursivo que, por sua vez, é constituído por sujeitos que interagem 
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por meio de palavras, porém, sempre carregadas de sentidos, pois assim se estabelece o 

funcionamento real e concreto da linguagem.  

As palavras em forma de unidades da língua constituem apenas sons e orações, que 

ao serem inseridas em diferentes contextos, passam a ser enunciados que, por sua vez, são 

“unidades reais de comunicação” (FIORIN, 2008, p.20). Em sua concepção dialógica, 

Bakhtin chama atenção para o fato de os enunciados sempre estarem dirigidos a alguém, ao 

contrário da palavra por si só. Seguindo essa linha de raciocínio, dentro dessas relações 

dialógicas existem vozes que constroem o seu discurso através de um ‘jogo’ (relações) de 

ideologias que se estabelece por meio de opiniões contraditórias ou não. Assim sendo, é 

dentro dessas relações que são construídos interesses pessoais, de grupos sociais ou 

políticos, onde apenas por meio dialógico o indivíduo se expressa, impõe-se, defende-se, 

ou melhor, convive/interage em sociedade. 

Direcionando o nosso olhar para os fins específicos, analisemos a seguinte 

afirmação:  “Al tratar de describir las lenguas de especialidad con fines metodológicos 

siempre tomamos como punto de partida los vocabularios especializados, ya que estos 

constituyen uno de los rasgos lingüísticos más destacados de dichas lenguas” (GÓMEZ DE 

ENTERRÍA, 2009, p.27). 

Que o vocabulário especializado é uma característica dos fins específicos é 

indiscutível, porém, não devemos tomar como ponto de partida essa característica e nos 

basearmos nela, já que o real funcionamento da língua ocorre por meio de enunciados, e 

não por unidades sem sentido. 

O que é o vocabulário fora de um contexto, das relações dialógicas, senão uma 

unidade linguística sem sentido? Que sentido essa unidade carrega consigo? Se não 

incorporada a um discurso, ela é simplesmente um som ou uma sentença, e, como vimos, 

em suas interrelações, o falante só dá vida a suas ideias por meio de enunciados. 

Acreditando que os discursos são compostos por enunciados e que não existem fora 

das relações dialógicas, como conceber o ensino/aprendizagem de EFE tomando como 

ponto de partida tais vocabulários? Que sentido teria isso, quando na realidade essas 

palavras se integrarão ao seu cotidiano profissional naturalmente? Porém, não nos 

esqueçamos que essa aprendizagem ocorrerá dentro do “jogo” das relações dialógicas, 

dentro de contextos diversos, e que se o aluno não souber lidar com a língua-alvo em toda 

sua plenitude, essas palavras não passarão de sons ou de simples unidades da língua, que 
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não constituem unidades reais da comunicação verbal. Além disso, não podemos deixar de 

levar em consideração que uma só palavra pode carregar muitos significados e que apenas 

dentro das relações dialógicas tais significados tomam uma ou outra forma. 

Certa vez, em uma aula de espanhol dentro de uma empresa, um aluno passou por 

uma situação que, se não fosse crucial em seu trabalho, poderíamos chamá-la de cômica. 

Enquanto estava almoçando, o seu celular tocou, e era o seu chefe espanhol que lhe 

cobrava o envio de um relatório. Ao dizer ao chefe que estava almoçando, ele (o chefe) lhe 

respondeu simplesmente: “¡Qué va, me lo envías después!”. A reação instantânea do aluno 

foi deixar a sua comida pela metade e voltar correndo para a empresa para enviar o mais 

rápido possível o tal relatório. Mais tarde, recebeu a resposta de seu chefe espanhol: 

“Hombre, ¿por qué me lo has enviado con tanta prisa? Podrías habérmelo enviado al final 

del día”. A expressão “qué va” dentro desse contexto significava que o aluno não deveria 

se preocupar, ou seja, em uma interpretação mais ampla, que ele poderia terminar o seu 

almoço tranquilamente. 

O que Bakhtin chama atenção é que o falante dá à palavra o sentido que quer dar 

por meio de um enunciado, ou seja, ele a transforma em enunciado quando lhe dá uma 

forma. Assim, tal palavra “ganha um acabamento que admite resposta” (FIORIN, 2008, 

p.22). Vale ressaltar ainda que: 

 

não alinhavamos as palavras, passando de uma para outra. Pelo contrário, 
é como se preenchêssemos um todo com as palavras úteis. Alinhavam-se 
palavras na primeira fase do estudo de uma língua estrangeira, e isso 
sempre se deve a um método errado na direção do trabalho. (BAKHTIN, 
1997, p. 311). 

 
 Baseando-nos na citação anterior, entendemos que não podemos deixar de 

considerar que nosso aluno está envolvido em um processo de comunicação, no qual 

apenas através da relação dialógica ele argumenta, reivindica, discute e expõe suas 

opiniões. Dessa forma, como ele poderá estabelecer sentido “alinhavando as palavras”? 

Para Bakhtin (1997) as palavras como simples unidades da língua são “palavras 

extraemocionais”, o que, de fato, ajuda-nos a entendermos melhor o que aconteceu ao 

nosso aluno. Que significado teve a expressão “qué va” para ele mesmo dentro do 

discurso? Embora ela não estivesse solta, significou para ele duas simples palavras 

extraemocionais, ou melhor, duas unidades da língua, interpretadas ao pé da letra. 
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 Em uma aula de EFE para diferentes profissionais do mundo corporativo, a questão 

do ‘léxico especializado’ sempre é algo que preocupa os alunos iniciantes. Isso porque eles 

trazem consigo uma ‘cultura de memorizações’, que se refere a uma ‘idealização ilusória 

de aprendizagem’. Por outro lado, esses estudantes têm pressa de aprender e ‘dominar’ a 

língua, pois estão envolvidos em assuntos que normalmente são decisivos para a sua 

empresa. Nesse caso, a aprendizagem do espanhol significa ‘sobrevivência’ dentro de sua 

companhia. Ouvimos frases como: “Se eu não souber discutir, como vou argumentar em 

uma reunião?” “Como vou expor o ponto de vista da empresa no Brasil se não conseguir 

entender, falar, interpretar?”... De certo modo, essas frases ‘desesperadoras’ desembocam 

numa aprendizagem por meio de um léxico especializado.  

 Essa é a realidade que um docente de EFE vai encontrar no âmbito corporativo. Os 

executivos querem a língua para defesa ou para crescer profissionalmente dentro de sua 

empresa, e não simplesmente para aprendê-la por curiosidades ou por lazer, o que 

comprovaremos por meio da pesquisa empírica apresentada mais adiante. Por isso, muitos 

desses alunos, ao iniciar o seu curso de espanhol, veem no vocabulário específico a 

‘solução de suas vidas’. Mas não passa muito tempo até eles perceberem que o tal léxico 

especializado é o de menos, que em um tempo recorde já o estarão decorando, já que essas 

palavras estão em seus balanços contábeis, relatórios, e-mails, ou seja, fazem parte de sua 

rotina profissional. Então, aparecem as seguintes perguntas: “O que faço agora que já sei 

essas palavras e mesmo assim, não consigo me comunicar naturalmente?”. 

 

2.3. Ensinar para Fins Específicos por meio dos Gêneros do Discurso 

 
“O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 
verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e, sobretudo, por 
sua construção composicional.” (BAKHTIN, 1997, p. 280) 

 
 Como forma de situar a língua na história, ou seja, dentro de seu contexto histórico, 

Bakhtin (1997) ressalta que os enunciados são concretos, únicos e abstratos, e que, como 

sabemos, não existem fora das relações dialógicas. O olhar bakhtiniano nos aponta que os 

enunciados se constituem sempre dentro das esferas de utilização da língua e, dessa forma, 

eles são elaborados de acordo com a finalidade e as condições específicas de cada uma 
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dessas esferas, o que caracteriza os gêneros do discurso, ou seja, “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997, p.279). 

 Na perspectiva bakhtiniana, os enunciados são constituídos a partir de três 

características: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. 

 De acordo com essa concepção, o conteúdo temático se refere ao significado 

completo. Já o estilo abarca as características lexicais, fraseológicas e gramaticais de cada 

gênero, enquanto que a construção composicional tem a ver com a organização e a 

estruturação do texto. Bakhtin destaca que todos esses elementos “fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de 

uma esfera de comunicação” (BAKHTIN, 1997, p.280). 

 Como sabemos, as relações dialógicas se constituem dentro de diferentes esferas de 

atividade humana às quais o indivíduo está vinculado, o que significa que dentro de cada 

uma dessas esferas existem diversos tipos de gêneros que, por sua vez, aparecem e 

desaparecem de acordo com as necessidades das atividades humanas. Como exemplo disso 

podemos citar o e-mail, que praticamente passou a substituir a carta postal. 

Uma vez mais, e acreditando que a prática nada mais é que a materialização da 

teoria, analisemos as nossas aulas de EFE sob um viés bakhtiniano. Os alunos de EFE, 

mais especificamente do mundo corporativo, que fazem parte do nosso atual universo da 

docência, interagem dentro de diferentes esferas da atividade humana, em que utilizam a 

linguagem através da produção de tipos de enunciados determinados de acordo com as 

finalidades dessas esferas. Assim, por exemplo, um profissional de contabilidade, em 

situações reais de comunicação, produzirá enunciados relativamente estáveis. Diante disso, 

nos perguntamos: Como ajudar esse aluno dentro de sua realidade cotidiana? Como ajudá-

lo a interagir em seu ambiente de trabalho usando a língua espanhola?  

Conforme comentamos na seção anterior, sabemos que a palavra por si só não dá 

conta de sustentar a necessidade desses profissionais em seu ambiente de trabalho. E 

baseando-nos na teoria bakhtiniana da utilização da linguagem, acreditamos que não se 

ensina por meio de léxico específico, mas sim através da construção composicional, do 

estilo e do tema que compõe cada gênero.  

Voltando o nosso olhar para a empresa, lugar onde também a utilização da 

linguagem ocorre por meio de diferentes formas de enunciados, encontramos várias esferas 

em que os seus profissionais atuam a partir de necessidades específicas e condições dessas 
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esferas. Ora, se a empresa é um local onde são produzidos enunciados diferentes, 

específicos e relativamente estáveis, então o funcionamento da linguagem desses 

trabalhadores ocorre por meio de gêneros que, por sua vez, têm seu estilo, sua construção 

composicional e seu tema específicos.  

A perspectiva bakhtiniana nos mostra que o funcionamento da linguagem ultrapassa 

as fronteiras da língua como unidade, ou seja, como simples orações, sons e vocabulário. 

Para Bakhtin (1997), falamos por meio de uma infinidade de gêneros, porém, sempre 

dentro de esferas da atividade. 

Dentro do espaço corporativo (a empresa), o docente de EFE encontrará diferentes 

esferas, como, por exemplo, a esfera financeira, na qual existem gêneros como o balanço 

contábil, as reuniões de diretoria, entre outros. No interior dessas esferas, há equipes 

formadas por profissionais que em seu cotidiano lidam com um estilo que pertence a um 

gênero específico.   

 No nosso caso, devemos partir da análise das necessidades do aluno (como o 

contador do exemplo anterior): entender como se dá a utilização da linguagem dentro de 

sua esfera de atividade e em que condições e para quais finalidades ele utilizará a língua. 

Em outras palavras, acreditamos ser fundamental compreender o contexto social em que 

esse aluno interage para, assim, estabelecer a que tipos de gêneros ele deve recorrer ao 

lidar com seus interlocutores em espanhol. 

Na construção e elaboração de uma aula de EFE, a concepção de gênero se 

caracteriza como o paradigma que melhor se adapta, principalmente por considerarmos que 

a língua é, de fato, vista como um processo de interação, que é mais que um sistema 

autônomo, e que não a conhecemos por meio de dicionários ou gramáticas. Somos sujeitos 

que através de enunciados concretos interagimos com o outro por meio de gêneros. Nesse 

sentido, “o gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida social e, ao 

mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem”. (FIORIN, 2008, p. 61) 

A partir dessas considerações, acreditamos que o ensino/aprendizagem de EFE 

baseado nos gêneros deve levar em conta os seguintes aspectos: 

 Em que esfera se dá a utilização da linguagem; 

 O processo de produção (como os gêneros se constituem); 

 O vínculo intrínseco entre a utilização da linguagem e a atividade humana; 

 As finalidades de cada esfera. 
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Outra questão relevante para nosso trabalho é que os gêneros não são estáticos, ao 

contrário, eles mudam de acordo com as necessidades das comunidades discursivas. 

Embora não pretendamos fornecer uma receita de aula para o mundo corporativo, parece-

nos válido ressaltar que ao elaborarmos uma aula de EFE, vale a pena levar em conta 

aspectos relevantes que marcam cada gênero dentro de sua esfera de atividade: o conteúdo 

temático, ou seja, os assuntos específicos desse conteúdo; a construção composicional, isto 

é, o modo de se organizar e estruturar o texto; e, por fim, o estilo, que se refere à seleção 

fraseológica, lexical e gramatical. 

Por exemplo, em uma aula para secretárias de uma multinacional espanhola, onde 

essas profissionais lidam frequentemente com a Espanha, ao realizarem as chamadas 

telefônicas em espanhol, a comunicação ocorre por meio da linguagem oral. Algumas 

vezes o estilo é formal (quando elas falam com executivos de alto escalão), e outras, 

informal (ao tratarem diretamente com seus pares), em que as profissionais podem, até 

mesmo, lançar mão de um estilo mais coloquial, com o uso de jargões ou gírias. Nessa 

situação, é fundamental considerar as formas como se constroem os gêneros, e vale 

lembrar que: “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p.262). 

Para Bakhtin (1997, p.279), os gêneros podem aparecer, desaparecer ou mudar. 

Analisemos o tema voltando o nosso olhar para o ensino/aprendizagem de EFE no mundo 

corporativo das empresas.  

Ao pensarmos em uma ‘negociação’ e analisá-la diacronicamente, será que a forma 

como se negocia hoje possui as mesmas características de estratégia e de estilo que há dez 

anos, por exemplo? E o léxico específico, continua o mesmo? Como se organizava e se 

organiza atualmente a relação entre seus locutores? Evidentemente que se fizermos uma 

pesquisa empírica encontraremos muitas alterações, como, por exemplo, o aparecimento e 

o desaparecimento do repertório, já que as esferas de atividade humana se desenvolvem 

histórica e ideologicamente. Antes as negociações ocorriam apenas de forma presencial, 

enquanto hoje o gênero ‘negociação ao vivo’ tem dado lugar cada vez mais ao gênero 

‘negociação por videoconferência’, o que significa que determinados estilos e formas 

composicionais vão dando lugar a novas formas.  
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A mudança dos gêneros é fator relevante para que entendamos que a aprendizagem, 

seja dentro de uma empresa ou não, não pode ser algo estático, ou melhor, baseada em um 

paradigma inalterável, já que interagimos por meio de enunciados que refletem diferentes 

gêneros que, por sua vez, são mutantes. Voltando ao exemplo das negociações: Será que a 

relevância está apenas entre dois gêneros que ainda convivem? Ou também há de se levar 

em conta as diferenças de negociações de uma empresa para outra, ou, ainda, de um país 

para o outro? Nossa experiência como docente em uma empresa multinacional espanhola 

que atua em países hispano-americanos nos exige que atentemos também para os diferentes 

gêneros existentes entre indivíduos de empresas de diferentes países.  

 Aprofundando-nos ainda mais na nossa área, podemos pensar na área de RH de 

uma empresa. Como essa área conduz hoje e conduzia há dez anos a Gestão de Motivação 

no trabalho? Uma vez mais, se fizermos uma pesquisa empírica, certamente constataremos 

que houve mudanças no estilo de linguagem e na elaboração textual. Hoje, nas empresas, 

há uma tendência ao tratamento informal, assim, empregados e gestores estão mais 

próximos, a barreira entre os sujeitos envolvidos nessa esfera tem sido quebrada ao longo 

dos tempos. E essa evolução/transformação que os gêneros sofrem dentro do ambiente 

corporativo é uma constante com a qual os profissionais têm de se adaptar. E o docente de 

EFE, ainda que com olhares e objetivos diferentes dos profissionais corporativos, também 

precisa se adequar às transformações dos gêneros. 

A cada dia, os gêneros vão sofrendo mudanças, ainda que uns mais que outros, de 

acordo com a esfera de atividade humana. O fato é que eles não são estáticos; o seu 

conteúdo temático, o seu estilo e a sua construção composicional podem passar por 

mudanças que variarão diacronicamente. 

Principalmente o estilo tende a variar bastante historicamente. Voltando ao 

exemplo da área de RH de uma empresa, observamos que Gestão de Pessoal é uma esfera 

em que o funcionamento da linguagem se dá por meio de diferentes gêneros (uns mais que 

outros) que estão em um processo incessante de transformação. Antes, as interações eram 

grupais visando ao desenvolvimento do profissional de forma presencial. Hoje, é através 

também de videoconferências que as empresas de uma multinacional reúnem seus 

trabalhadores para as dinâmicas de grupo.  

O fato é que a interação humana ocorre por meio de gêneros, os quais refletem o 

desenvolvimento da sociedade; em outras palavras, a forma como a modernidade se 
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manifesta em uma determinada sociedade é refletida diretamente nos gêneros. Nesse 

sentido, o ‘outro’ tem papel fundamental nas relações dialógicas, pois é através de um 

interlocutor que as enunciações vão tomando sentido e que os sujeitos vão se construindo e 

construindo suas opiniões e defesas.  

De acordo com o olhar bakhtiniano (BAKHTIN, 1997, p. 282), os gêneros podem 

ser primários, quando refletem a interação espontânea dos indivíduos, ou secundários, 

quando se referem a uma forma mais complexa (isto é, planejada) do discurso. No mundo 

corporativo, encontramos as duas naturezas de gêneros, talvez mais o primário; no entanto, 

seja qual for, o que constatamos é que e lidar com eles em uma língua estrangeira é algo 

bem mais complexo do que se pode imaginar. 

Em uma interação, normalmente não planejamos, colocamos em prática o 

funcionamento da linguagem através de enunciados espontâneos que simplesmente nos 

levam a dialogar com o outro, a expressarmos opiniões contrárias e favoráveis, a 

compartilharmos ideias e ideais. O discurso, que só existe dentro de interações, é 

responsável pelo nosso desenvolvimento pessoal em sociedade, ou melhor, em diferentes 

esferas de atividades que se relacionam com o nosso cotidiano. E o trabalho é o lugar que 

mais nos envolve em variadas esferas de nossas atividades e que nos permite lidar com 

uma infinidade de gêneros. Dessa forma, acreditamos que nós, educadores atuantes nesse 

mundo globalizado das multinacionais, temos a possibilidade de atrair e envolver o nosso 

aluno para um estudo não apenas da língua espanhola como sistema, mas também e, 

principalmente, de ajudá-lo a lidar com questões sociais do dia-a-dia de seu trabalho. 

Assim, devemos apoiá-lo e orientá-lo quanto ao uso da língua espanhola dentro da esfera 

em que ele estiver inserido, e para isso precisamos lançar mão do tipo de gênero mais 

adequado.  

Nossa experiência em empresas nos demonstra que o gênero primário é o mais 

presente nesse ambiente corporativo. Uma expressão disso é a participação do aluno 

aprendiz de espanhol em uma reunião com seus pares na Espanha, por exemplo. No meio 

de questões de trabalho podem ser trazidos à tona temas imprevisíveis relacionados à 

política, cultura, história, etc. Ou seja, em uma reunião, onde normalmente os profissionais 
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lançariam mão do gênero secundário, já que organizam previamente os tópicos a serem 

discutidos, o foco pode mudar e, com ele, o gênero, que de secundário passa a primário18.  

Ao deslocarmos o nosso olhar para a perspectiva bakhtiniana, encontramos apoio 

em uma reflexão que nos dá base para não apenas entendermos o funcionamento da 

linguagem no nosso dia-a-dia, mas também para compreendermos e lidarmos melhor, 

como ‘docentes de empresas’, com o ensino/aprendizagem de EFE.  

Como sabemos, são inesgotáveis as possibilidades da atividade humana, e nelas 

encontramos os gêneros discursivos, que fazem parte do cotidiano das pessoas. E por sua 

diversidade e heterogeneidade, seu domínio depende exclusivamente de seu uso. Assim, o 

indivíduo é capaz de manejar mais um gênero que outro, dependendo de seu contato, de 

forma que ele vai adquirindo os diferentes repertórios e estilos segundo sua experiência. E 

em relação a uma língua estrangeira não é diferente, pois o aprendiz certamente vai 

desenvolver melhor aqueles gêneros que pertencem a sua rotina de trabalho, nesse caso, o 

mundo corporativo. 

Nesse nosso atual universo da docência, lidamos com pessoas que dominam com 

certa habilidade o idioma espanhol, embora umas mais que outras. No entanto, o domínio 

dos gêneros ocorre de forma diferente, dependendo do contato que o sujeito tem com cada 

um deles. Sobre isso, Bakhtin (1997, p. 303) esclarece que: 

 

São muitas as pessoas que, dominando magnificamente a língua, sentem-
se logo desamparadas em certas esferas da comunicação verbal, 
precisamente pelo fato de não dominarem, na prática, as formas do 
gênero de uma dada esfera. Não é raro o homem que domina 
perfeitamente a fala numa esfera da comunicação cultural, sabe fazer uma 
explanação, travar uma discussão científica, intervir a respeito de 
problemas sociais, calar-se ou então intervir de uma maneira muito 
desajeitada numa conversa social. Não é por causa de uma pobreza de 
vocabulário ou de estilo (numa acepção abstrata), mas de uma 
inexperiência de dominar o repertório dos gêneros da conversa social, de 
uma falta de conhecimento a respeito do que é o todo do enunciado, que o 
indivíduo fica inapto para moldar com facilidade e prontidão sua fala e 
determinadas formas estilísticas e composicionais; é por causa de uma 
inexperiência de tomar a palavra no momento certo, de começar e 
terminar no tempo correto. 

 

                                                            
18  Poderíamos neste momento descrever as inúmeras consequências que essa mudança acarretaria para o 
profissional aprendiz e usuário da língua espanhola em seu trabalho, no entanto, não nos convém aprofundar-
nos em tais questões neste estudo. 
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Essa visão nos mostra que a construção do conhecimento ou da aprendizagem de 

uma língua não ocorre da mesma forma em relação ao manejo de diferentes gêneros. 

Certamente, o processo de aprendizagem é um construto contínuo que deriva da prática dos 

gêneros presentes nas esferas de atividade das quais participamos. Assim, é comum que 

um indivíduo utilize/domine melhor um determinado gênero que outro/outros. 

Portanto, no mundo corporativo, o não acesso a determinados gêneros pode 

dificultar a comunicação entre os profissionais que possuem um papel relevante nas 

questões decisivas de sua empresa. Assim, quanto mais domínio esse trabalhador tiver dos 

gêneros que tiver que utilizar, mais sucesso ele terá em suas funções na empresa em que 

trabalha.  

Nesse sentido, a natureza dialógica nos possibilita organizar de forma mais coerente 

o ensino/aprendizagem de EFE, pois passamos a olhar esse campo do saber sob uma 

vertente que nos dá base para organizarmos as aulas sem deixar de lado as formas 

gramaticais e, claro, o léxico, porém sempre analisando as necessidades de cada gênero 

com os quais o nosso aluno lida. Dessa forma, não há como não considerarmos seu estilo e 

sua construção composicional, pois a linguagem sempre estará expressa por meio dos 

gêneros, e os elementos linguísticos que, por sua vez, se vincularão sempre a tais gêneros, 

com suas devidas marcas. 
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Capítulo 3 

As vozes do mundo corporativo: A entrevista 

 

 Através da exposição de algumas falas de indivíduos que atuam no ambiente 

corporativo, este capítulo visa a delinear qual ou quais são as razões que levam um 

profissional ao estudo da língua espanhola, bem como as demandas geradas nesse 

contexto. Nesse sentido, veremos que a fluência no idioma, para esses profissionais, está 

muito mais ligada a questões de ordem pragmática que propriamente de ordem lexical, 

segundo postulam alguns estudiosos. 

 Na primeira seção deste capítulo, justificaremos a escolha da entrevista como 

metodologia de coleta de dados além de prestar alguns esclarecimentos acerca dos 

procedimentos se serem adotados para sua concretização. Ainda nessa seção, delinearemos 

o perfil dos entrevistados e apresentaremos os roteiros (blocos temáticos) nos quais nos 

baseamos para realizá-las. 

 Nas segunda seção, fornecemos alguns dados que resumem o perfil de cada uma 

das empresas e dos trabalhadores entrevistados  para, nas seções seguintes, iniciar a 

exposição de suas falas visando a explorar, através de uma análise crítica, alguns aspectos 

relacionados com o ensino de espanhol em ambiente corporativo. 

 

3.1. Procedimento metodológico 

 

Um dos objetivos dessa pesquisa empírica foi a coleta de um corpus que nos 

servisse como objeto de análise acerca do que essas empresas almejavam e o que seus 

profissionais/alunos esperavam do curso de espanhol ministrado em seu ambiente de 

trabalho. Por meio dessa análise, buscávamos obter dados relevantes para conhecermos e 

avaliarmos o panorama amplo e objetivo do ensino/aprendizagem de EFE nesse ambiente. 

Além disso, tínhamos como finalidade confrontar nossa pesquisa teórica com a realidade 

que encontraríamos nas duas empresas quanto ao ensino de EFE no mundo corporativo. 

Como procedimento de pesquisa, optamos pelo gênero ‘entrevista’, as quais foram 

realizadas com profissionais que utilizam a língua espanhola em seu ambiente de trabalho 

em interações com a Espanha, Chile, Colômbia, Peru e Argentina. Como bem sabemos, o 
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presente trabalho fundamenta-se na concepção bakhtiniana dos gêneros do discurso, e é a 

partir dessa perspectiva que procederemos à análise dos dados de nosso corpus. 

Enquanto gênero discursivo, a entrevista acadêmica consiste em tipos de 

enunciados caracterizados por um conteúdo temático, um estilo e uma construção 

composicional que a definem como tal. E como nenhum enunciado existe fora das relações 

dialógicas, para terem sentido esses enunciados tomam vida em diferentes interações que 

refletem acontecimentos únicos.  

O objetivo geral das entrevistas era conhecer o funcionamento do programa de 

idiomas em ambas as companhias, a fim de que em um futuro próximo nossa pesquisa 

possa contribuir para o trabalho do docente de espanhol que atua no mundo corporativo. 

Utilizamos como base o trabalho de Daher (1998), o qual propõe a organização da 

entrevista acadêmica em blocos temáticos. A partir desse procedimento, elaboramos dois 

roteiros que serviram de base para a realização dessas entrevistas.  

O primeiro roteiro foi direcionado aos responsáveis de Recursos Humanos de cada 

empresa e encontra-se dividido em quatro blocos temáticos: (1) O entrevistado e a 

empresa; (2) O valor do espanhol dentro e fora da empresa; (3) A que a empresa visa; (4) 

Que tipo de aula a empresa quer. 

Já o segundo foi direcionado aos profissionais-alunos de ambas as empresas, cujos 

blocos temáticos enfatizaram seis temas: (1) O entrevistado e a empresa; (2) O valor atual 

do espanhol; (3) O contato com o espanhol; (4) Finalidade do espanhol na empresa; (5) O 

material didático; (6) O componente didático e extradidático. 

Nosso contato com as empresas foi realizado por telefone e não tivemos 

dificuldades de acesso a nenhuma delas. Ao explicarmos o objetivo de nossa pesquisa 

empírica, pudemos contar prontamente com a colaboração das respectivas direções das 

companhias e de seus profissionais. 

Para o registro desses dados, as entrevistas foram gravadas em áudio, e, logo após, 

transcritas e analisadas. Quanto à metodologia utilizada na transcrição das falas, tomamos 

por base Marcuschi (2006), por considerar que os sujeitos envolvidos em uma interação se 

comunicam também por meio de elementos paralinguísticos ou não-verbais, tais como o 

olhar, as pausas, o riso, a gesticulação, etc. 
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A seguir, apresentamos o roteiro das entrevistas (blocos temáticos) aos 

responsáveis pelo RH de ambas as empresas e na sequência, o roteiro dirigido aos 

profissionais-alunos. 
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ENTREVISTADO A (DIRETOR DE RH DA EMPRESA) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVOS PROBLEMAS PERGUNTAS 

O entrevistado 
e a empresa 

 
1. Saber se a empresa é de origem 

hispanófona ou se ela é brasileira e lida com esses 
países. 

 
2.  Identificar os países hispanófonos com 

os quais a empresa mantém contato (no caso de 
ela não ser brasileira) para conhecer a diversidade 
linguística e cultural em seu cotidiano. 

 

 
 
Qual é a origem da empresa em questão? 
Com quais países hispanófonos ela lida? 
 

 
1. Qual é a origem de sua empresa? 
 
2. Sua empresa lida com países hispanófonos? Quais? 

 

O valor do 
espanhol 

dentro e fora 
da empresa 

 

1. Compreender a relevância que a empresa 
dá ao espanhol no âmbito empresarial. 

 
2. Entender a relevância que a empresa dá à 

aprendizagem do espanhol dentro de seu âmbito 
profissional. 

 
3. Saber se a empresa define um ‘espanhol 

padrão’ para lidar com diferentes países 
hispanófonos. 

 

 

 
Atualmente, muitas empresas de origem 
hispanófona presentes no Brasil ou que 
simplesmente lidam com países 
hispanófonos estão tendo de oferecer a 
seus profissionais conhecimentos de 
espanhol. Como essas empresas estão 
lidando com isso, considerando que, até 
então, era apenas o inglês que ocupava 
esse âmbito? 
 
O planejamento das aulas em empresa 
que lida com mais de um país 
hispanófono. 

 
1. Qual é a importância da aprendizagem da língua 
espanhola atualmente para um profissional do mundo 
corporativo, independente de trabalhar ou não em uma 
empresa de origem hispanófona? 
 
2. E para o profissional de sua empresa, qual é a 
relevância da aprendizagem da língua espanhola 
atualmente? 
 
3. Sendo o espanhol idioma oficial de vários países, 
inclusive alguns dos quais mantêm relações com a sua 
empresa, como esta companhia lida com esse tema 
quanto à aprendizagem da língua espanhola? 
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O que a 
empresa quer? 

 

 
1. Definir os objetivos da empresa na implantação 
do curso de espanhol para seus profissionais. 
 
2. Identificar o que motivou a empresa a escolher 
por um curso dentro de seu âmbito de trabalho em 
lugar de optar por um curso fora. 
 
3. Saber se o curso de espanhol dentro da empresa 
é oferecido apenas para o profissional que 
apresentar um bom desempenho em seu trabalho 
ou se há uma seleção segundo a necessidade da 
área em que ele atua. A partir daí, verificar se a 
empresa busca um curso pela necessidade real de 
seus profissionais. 
 
4. Averiguar se a empresa quer que seus 
profissionais tenham uma aprendizagem 
totalmente específica em negócios e saber o 
porquê.  

Quanto ao docente, como conciliar o 
planejamento da aula com os reais 
objetivos da empresa em relação ao curso 
de espanhol para seus profissionais? 
 
Algumas empresas costumam premiar com 
o curso de espanhol os profissionais que 
tiveram bom desempenho em seu trabalho.  
Porém, muitos desses profissionais não 
usam a língua em seu cotidiano.  
 

 
 1. O que esta empresa visa ao implementar um curso de 
espanhol para seus profissionais? 

 
2. Por que a opção de um curso de espanhol ministrado 
dentro de sua empresa e não um curso externo? 

 
3. Para que tipo de profissional esta empresa oferece o 
curso de espanhol? Gostaria que você mencionasse 
também as áreas em que se requer a aprendizagem de 
espanhol nesta empresa e que justificasse a sua 
resposta. 

 
4. Que tipo de curso a empresa busca para os seus   
empregados?  Por quê? (Sugestões para o entrevistado: 
um curso focado em negócio; um curso não apenas 
focado em negócios; um curso não focado em negócios) 

Que tipo de 
aula a empresa 

visa? 
 

 
1. Saber se a empresa prioriza um material 
didático focado em negócios ou se não dá 
importância para isso, bem como o porquê dessa 
escolha. 
 
2. Saber se a empresa valoriza as relações 
interculturais, históricas e política dos países 
hispanófonos com os quais ela lida.  

 
Normalmente, quando uma empresa 
contrata um curso de espanhol para seus 
profissionais, há uma dúvida sobre que tipo 
de material didático e extradidático eles 
devem usar. Como o docente deve fazer 
essa escolha? 

 
1. Que tipo de materiais didáticos a empresa gostaria 
que seus empregados usassem? Por quê? (Sugestões 
para o entrevistado: livro didático e materiais extras 
específicos do mundo dos negócios; livro didático não 
específico de negócios e materiais extras específicos do 
mundo dos negócios; livro didático não específico de 
negócios e materiais extras não específicos do mundo 
dos negócios) 

 
2. Quais seriam os componentes que você escolheria 
como mais relevantes em uma aula de espanhol? 
(Sugestões, caso o entrevistado não consiga responder: 
o estudo dos costumes, cultura, política, história, entre 
outros fatores relacionados com o país/ países da 
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língua alvo)   

 
O tempo de 

curso 
 

 
1. Verificar se a empresa estabelece um 
tempo de curso para seus profissionais de 
acordo com a necessidade de cada um em seu 
cotidiano. 
 
2. Saber a importância que a empresa dá 
para uma aprendizagem continuada do espanhol. 

 

3. Verificar a avaliação que a empresa 
tem dos cursos que são oferecidos aos seus 
empregados. 

 

 

 
Geralmente a empresa não consegue 
definir o nível que seus profissionais 
precisam atingir no espanhol e,  por outro 
lado, o docente não consegue delimitar o 
que é necessário para cada aluno. No geral, 
as empresas não acham necessário 
financiar a manutenção do curso, mesmo 
que o profissional use bastante a língua. 
 
Por terem bastante contato com o espanhol, 
quando completam o curso na empresa (do 
A1 ao B2), alguns profissionais acabam 
não tendo uma continuidade de sua 
aprendizagem. Isso pode ocorrer, por um 
lado, por eles estarem ‘cansados’ de lidar 
com a língua em seu dia-a-dia, com isso 
acham que já não há mais necessidade de 
seguir com o curso. Ou, por outro lado, 
porque a empresa deixa de financiar seu 
treinamento. 
 
O que se percebe, como consequência 
desse corte na aprendizagem, é a queda do 
nível de fluência que o aluno tinha 
adquirido. 

 
1.   E quanto ao nível de aprendizagem do aluno, a que a 
empresa visa para seus profissionais? (Sugestões para o 
entrevistado: um curso completo, ou seja, básico, 
intermediário e avançado)  
 
2.  E após o aluno ter alcançado o nível desejado para o 
bom resultado na comunicação com os países 
hispanófonos com os quais ele lida, a empresa acha 
importante que ele faça uma manutenção do idioma? 
Por quê? 
 
3. Qual é a avaliação do RH a respeito dos cursos que 
são oferecidos hoje na empresa?  
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ENTREVISTADO B (O ALUNO) 

BLOCOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVOS PROBLEMAS PERGUNTAS 

O entrevistado 
e a empresa 

 
1. Saber se o profissional entrevistado participa ou 
já participou do curso de espanhol ministrado em 
sua empresa e verificar a necessidade de uma 
formação continuada para o desenvolvimento de 
seu trabalho na companhia. 

 

  
Por terem bastante contato com o 
espanhol, quando completam o curso 
na empresa, alguns profissionais 
acabam não tendo uma continuidade de 
sua aprendizagem. Isso pode ocorrer, 
por um lado, por eles estarem 
‘cansados’ de lidar com a língua em 
seu dia-a-dia, com isso acham que já 
não há mais necessidade de seguir com 
o curso. Ou, por outro lado, porque a 
empresa deixa de financiar seu 
treinamento. 
O que se percebe, como consequência 
desse corte na aprendizagem, é a queda 
do nível de fluência que o aluno tinha 
adquirido. 
 

 
1. Você estuda ou já estudou espanhol em sua empresa? 

(OBS.: Caso o entrevistado já tenha estudado, 
perguntar o nível alcançado, o porquê de sua saída 
do curso e se ele vê a necessidade de uma 
continuidade do curso e por quê) 
 
 
 

O valor atual 
do espanhol 

 
1. Saber a visão que o profissional do âmbito 
corporativo tem quanto ao valor ‘econômico’ do 
espanhol atualmente no Brasil.  

 
Muitas empresas espanholas estão se 
instalando no Brasil e, 
consequentemente, cresce a 
necessidade de se estudar o espanhol, 
já que a Espanha é hoje o segundo país 
a investir em terras brasileiras, isso sem 
mencionar as próprias empresas 
brasileiras que mantêm negócios com 
diversos países hispanófonos. Os 
profissionais brasileiros do mundo 
corporativo já têm essa visão? 

 
1. Você acha importante aprender espanhol atualmente 

no Brasil? Por quê? 
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O contato com 
o espanhol 

 

 
1. Saber a frequência do uso do espanhol no dia-
a-dia do profissional, os países dos principais 
interlocutores e que destrezas e suportes ele 
mais utiliza. 
 

 
Ainda existe a consciência de que não 
há necessidade de se estudar espanhol 
por conta da proximidade linguística 
que essa língua tem com o português.  
Nesse mundo corporativo isso ainda 
acontece? Por quê?

 
1. Em sua empresa, no seu dia-a-dia, você lida com países 
hispanófonos? Quais? Como ocorre seu contato com o 
espanhol? (Sugestões para o entrevistado: por meio da 
escrita ou da oral, pessoalmente ou por telefone, por e-
mail ou por carta etc.) 

 
2. Verificar se existem dificuldades para lidar 
com diferentes países hispanófonos e, caso haja, 
saber como o curso de espanhol pode ajudar o 
profissional  a lidar com as diferenças culturais e 
linguísticas do idioma em sua empresa. 
 
 

 
Verifica-se que, dentro do mundo 
corporativo, onde os profissionais 
precisam lidar com mais de um país 
hispanófono, ou até mesmo com 
executivos nativos de diferentes 
regiões geográficas de um mesmo país 
hispanófono, há dificuldade de manejar 
as tantas diversidades relacionadas à 
língua e/ou cultura. 
 

 
1. Sendo o espanhol idioma oficial de vários países, 
inclusive com alguns dos quais a sua empresa mantém ou 
poderá manter, no futuro, relações, como você lida, ou 
lidaria, com as diferenças culturais e linguísticas do 
idioma em seu cotidiano? (Acrescentar: É difícil 
estabelecer uma boa relação quando se tem que lidar com 
essas diversidades? Você acha que o seu curso poderia 
ajudá-lo nesse sentido? Como?) 

Finalidade do 
espanhol na 

empresa 

 
1. Verificar que tipo de curso o profissional 
quer ter em sua empresa. 
 

 
Existe certa dificuldade de se entender 
que tipo de curso de espanhol o 
profissional do mundo corporativo 
realmente quer/precisa para o seu bom 
desempenho no trabalho. 
 

 
1. O que você espera de seu curso de espanhol? Um curso 
voltado para negócios? Um curso geral? Por quê? 

 
 

O material 
didático 

 
1. Saber qual a importância que o 
profissional da empresa dá para o uso do livro 
didático em sua aula na empresa. 
 
 

 
Quando o docente chega pela primeira 
vez ao mundo corporativo, ele não sabe 
se deve adotar algum livro didático 
para o seu trabalho. E na escolha pela 
adoção, ele tem dúvida sobre que tipo 
de livro deve usar (focado apenas em 
negócios ou não), visto que, para ele, 
trata-se de uma área totalmente 
inovadora em sua profissão. 
 

 
1. Você acha importante o uso do livro didático em sua 
aula de espanhol? Por quê? (Acrescentar para o 
entrevistado: voltado para negócios ou não? Por quê?)  
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O componente 
didático e 

extradidático 

 
1. Verificar se o aluno do mundo 
corporativo sente falta do universo sócio-
político-histórico-cultural. 
 
2. Verificar que tipo de prática oral atende 
aos objetivos desses alunos para ajudá-los em 
seu cotidiano. 
 
3. Saber que tipo de prática escrita e de 
leitura pode ser útil em sala de aula para atender 
as necessidades do dia-a-dia desses alunos. 

 
4. Verificar que componente 
extralinguístico o aluno gostaria que fosse 
priorizado em sua aula. 
 
5. Verificar a relevância/peso que o aluno 
do mundo corporativo dá ao estudo da gramática 
versus outro componente extralinguístico. 

 
O docente recém-chegado ao mundo 
corporativo sente-se ‘perdido’ quanto 
ao planejamento de suas aulas, 
principalmente ao perceber que seus 
novos alunos são profissionais do 
mundo corporativo que lidam com a 
língua e a cultura espanholas de 
diferentes países hispanófonos. Então, 
com que elementos multiculturais o 
aluno precisa ter contato para  seu bom  
desempenho na empresa? Os alunos 
sentem falta de componentes que lhes 
ajudem nas relações interculturais 
cotidianas.  

 
Como o docente em espanhol não é 
‘letrado’ em empresas e geralmente 
não possui experiência neste universo, 
existe ainda hoje certa dificuldade para 
a escolha dos componentes a serem 
priorizados e de como lidar com as 
quatro destrezas. 

 
1. E quanto aos materiais extras, você acha importante 

ter contato em sua aula com artigos de revista ou de 
jornais, programas televisivos (gerais ou ligados ao 
seu âmbito de trabalho), músicas, entre outros?  Por 
quê? 

 
2. Que atividades o seu professor deveria propor em sala 

de aula para a prática oral?  
 

3. Quanto à escrita e à leitura, que atividades o professor 
deveria propor em sala de aula para essa prática?  
 

4. Quais seriam os componentes que você escolheria 
como mais relevantes em uma aula de espanhol? Por 
quê? (Acrescentar como sugestões para o 
entrevistado: o estudo dos costumes, cultura, política, 
história, entre outros fatores relacionados com o país/ 
países da língua-alvo)  
 

5. Se você fosse medir em percentagem, que valor você 
daria ao estudo da gramática do espanhol e que valor 
você atribuiria a outro componente de sua própria 
escolha para a sua aula? Por quê? 
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3.2. As empresas e os trabalhadores entrevistados 

 

Antes de iniciar a análise das falas coletadas, fornecemos alguns dados que 

resumem o perfil de cada uma das empresas: 

 

3.2.1. Empresas 

 

Empresa A 

 Espanhola; 

 Seus profissionais lidam com Peru, Chile, Colômbia e Argentina, além da 

Espanha; 

 Das 25.000 pessoas que trabalham no Grupo, 21.000 são hispanófonas;  

 Além de atuar no Rio de Janeiro, a empresa também está no Nordeste do Brasil. 

 

Empresa B 

 Espanhola, lida apenas com a Espanha; 

 Além de atuar no Rio de Janeiro, a empresa também está presente em São Paulo. 

 

A Empresa A é uma das empresas da holding de outra grande companhia que é hoje 

a quarta maior empresa de energia do mundo e a principal da Espanha. Esse grupo está 

presente em vários países, possui mais de 23 milhões de clientes e, além de manter 

atividades relacionadas ao setor de energia elétrica, atua nas áreas de gás natural, 

cogeração, energias renováveis, água e telecomunicações.  

No Brasil desde 2007, o grupo está presente no Rio de Janeiro e em cidades de 

outras regiões do país. Trata-se de um grupo cujo controle acionário é atualmente dividido 

entre Espanha e Itália e que possui presença também na Argentina, Chile, Peru e 

Colômbia, motivo pelo qual muitos de seus trabalhadores utilizam a língua espanhola 

como ferramenta de comunicação para a realização dos negócios da companhia. 

Essa empresa oferece aulas de espanhol para vários trabalhadores que mantêm 

contato com países hispanófonos. Seus profissionais frequentam um curso dentro de seu 

próprio ambiente corporativo, onde lhes é permitido estudar pela manhã, na hora do 

almoço ou ao final do expediente.  
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Nessa companhia os profissionais não precisam pagar pelo curso, porém, 

necessitam demonstrar a necessidade da língua espanhola em sua área de atuação. O 

castelhano é utilizado pelos trabalhadores por meio de videoconferências, 

fonoconferências, reuniões presenciais, além de viagens constantes aos países 

hispanófonos com os quais mantêm contato e com a recepção de profissionais de outros 

países do grupo ao Brasil. 

Além disso, esse grupo possui uma política de desenvolvimento profissional através 

da qual alguns de seus trabalhadores têm a possibilidade de realizar um intercâmbio de 

trabalho em outro país. Essa política dá a oportunidade de um brasileiro trocar de posto de 

trabalho com um hispanofalante durante cerca de um ano para conhecer o sistema de 

trabalho de um país que é seu par na área de negócio, além de poder conviver de perto com 

outra cultura e pôr em prática a língua espanhola que vem aprendendo no dia-a-dia de seu 

trabalho. 

Como infraestrutura para as aulas de espanhol (e também de inglês), a direção 

construiu um espaço, ao que chama de Espaço de Desenvolvimento, no qual há salas 

montadas com aparelhos modernos para a realização das aulas. Os professores que 

trabalham nessa empresa são selecionados pela área de Treinamentos e Seleção de RH. 

A Empresa B é uma das nove concessionárias de um grupo espanhol que atua no 

Brasil. No Rio de Janeiro, é a companhia responsável pela concessão de uma importante 

rodovia desde o ano de 2008. 

O curso de espanhol nessa empresa é realizado por meio de uma parceria entre 

trabalhadores e companhia, na qual os profissionais pagam integralmente pelas aulas e a 

empresa cede o espaço e o horário de trabalho para que uma professora, contratada pelos 

próprios profissionais, ministre suas aulas. 

Não há infraestrutura para as aulas. Alunos e professora se encontram em uma sala 

de reuniões, onde não há equipamentos disponíveis (televisão, aparelhos de DVD ou de 

áudio etc.) para o desenvolvimento do curso. 
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3.2.2.  Trabalhadores 

 

As entrevistas foram realizadas, primeiramente, com os responsáveis de Recursos 

Humanos de cada empresa e, depois, com os profissionais-alunos.  

João19 é diretor de Recursos Humanos da Empresa A, tendo sob sua 

responsabilidade a direção corporativa do grupo espanhol na América Latina. Entre muitas 

outras atribuições, uma delas consiste em se reunir frequentemente com os executivos dos 

demais países de origem hispanófona onde sua empresa está presente, seja de forma 

presencial ou por videoconferências. 

Ana é responsável de Recursos Humanos da Empresa B e seu cargo consiste em 

cuidar de temas relacionados a sua empresa no Rio de Janeiro. A profissional não tem tanto 

contato com a matriz espanhola e, portanto, lida pouco com o idioma castelhano. 

Fernando trabalha na Empresa A, onde estudou espanhol e, segundo afirma, 

alcançou o nível “C1”, classificação do Marco Comum Europeu de Referência, 

correspondente a uma proficiência avançada na língua. Ressalta-se que Fernando atribui tal 

nomenclatura ao Instituto Cervantes, o que nos leva a inferir que as normas desse instituto 

estão bastante presente em sua empresa. Ele é contador e trabalha na diretoria de Auditoria, 

onde exerce o cargo de Auditor. 

Maria trabalha na Empresa B, onde estuda espanhol, e está no nível iniciante. É 

engenheira civil e trabalha atualmente na área de Planejamento, na qual exerce o cargo de 

Analista de Engenharia. 

 

3.3.  Entrevistas aos responsáveis pela área de Treinamentos de RH 

 

Em relação à importância do espanhol, o entrevistado da Empresa A considera o 

espanhol um idioma importante por ser a segunda ou terceira língua mais falada no mundo 

e pela atuação que sua companhia tem em países hispanófonos. Já para a entrevistada da 

Empresa B, a relevância do castelhano está em um futuro da holding, ou seja, numa 

possível promoção para os profissionais de sua empresa. 

                                                            
19 Por razões éticas, utilizaremos apenas nomes fictícios. 
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Nenhum dos entrevistados das empresas conseguiu responder essa pergunta sem se 

referir ao seu próprio ambiente de trabalho.            

O entrevistado da Empresa A comentou, ainda, sobre o protagonismo mundial que 

a língua espanhola exerce atualmente, o que reflete as vozes que circulam e que atribuem 

ao espanhol um valor econômico e de língua de comunicação internacional, como visto no 

capítulo um.  

Quanto ao anterior, vale ressaltar a perspectiva bakhtiniana (BAKHTIN, 1997) ao 

destacar que todos os enunciados dialogam com outros enunciados. Portanto, percebemos 

na fala do diretor de RH essa relação de sentidos que ocorre em um discurso, ou melhor, 

que os enunciados estabelecem entre si. Também chamamos a atenção para o fato de esse 

executivo de alto escalão retomar vozes nas quais, muitas vezes, prevalece a posição 

predominante da imprensa da Espanha, o que se explica pelo fato de sua empresa ser de 

origem espanhola, como ele ressalta várias vezes em sua entrevista. Nesse entorno, fala-se 

de um espanhol como ferramenta de comunicação internacional e, principalmente por 

conta da crise que atinge a Espanha nos dias atuais, algumas grandes empresas 

multinacionais (como a própria Empresa A) visam a expandir-se no Brasil e, 

consequentemente, difundem a língua espanhola com o apoio quase total de instituições 

governamentais espanholas. 

Já a entrevistada da Empresa B não se estendeu muito, apenas ressaltou que a 

importância de aprender o espanhol está em uma futura oportunidade na multinacional, ou 

seja, além de não responder o que lhe foi perguntado, a entrevistada deixou claro já no 

início de sua entrevista que o espanhol não tem sido muito usado na empresa no presente. 

Quando questionados quanto à importância do espanhol para sua atuação na própria 

empresa, o entrevistado da Empresa A respondeu que é fundamental aprender espanhol por 

dois motivos: primeiro porque é a língua original da matriz e, segundo, por se tratar de uma 

língua falada por milhões de pessoas no mundo: 
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A gente tem atuação na Península Ibérica e na América Latina, então majoritariamente por cerca 

de 25.000 pessoas que trabalham no Grupo eu te diria que 21.000 pessoas falam espanhol. Então, 

enfim, a empresa majoritariamente é espanhola e daí a importância de falar o espanhol. Mas, 

tirando do contexto da empresa jogando pro contexto global, contexto mundial, o espanhol hoje 

é:: talvez ele se consolide como segunda ou terceira língua mais falada no mundo tirando o 

mandarim que por quantidade é uma língua falado na China por milhões de pessoas, mas depois 

do inglês o espanhol tem tido um protagonismo muito grande é:: até por ser uma língua falada é:: 

por diversos, muitos países, mas também por ser uma língua similar aos países latinos. 

 

Percebemos a importância dada ao fato de se falar o idioma do “dono da empresa”, 

o que nos remete à voz do próprio europeu, que valoriza sua língua e que levanta sua 

bandeira, entendendo que se um estrangeiro está em seu país, tem a obrigação de se 

expressar na língua do outro. Nesse sentido, se a empresa é espanhola, a comunicação deve 

ser na língua mãe do grupo. 

Além do fator “língua da empresa matriz”, ao ressaltar que a aprendizagem do 

espanhol se deve também ao peso que esse idioma possui mundialmente quanto ao número 

de falantes, de certa forma, há no entrevistado da Empresa A uma voz corporativa que 

dialoga com a voz daqueles especialistas espanhóis em economia. Como sabemos, esses 

têm se dedicado ao estudo do espanhol como “recurso econômico”20, com um discurso 

altamente político, cuja base está assentada no fato de o espanhol ser uma língua cujo 

número de usuários cresce a cada dia. 

 Já a entrevistada da Empresa B ressalta que a importância do espanhol é para um 

desenvolvimento pessoal e para futuras oportunidades, à semelhança do que foi respondido 

para a primeira pergunta. Dessa forma, entendemos que o ensino/aprendizagem da língua 

espanhola nessa empresa não é para fins específicos, já que se trata de um investimento 

para o futuro e não, como afirma o entrevistado da Empresa A, para um retorno imediato 

dentro da área de trabalho de cada profissional. Assim, as duas empresas de origem 

espanhola tomam diferentes direções em alguns pontos: para o profissional da Empresa A, 

a importância do espanhol está, em primeiro lugar, por ser aquele um grupo de origem 

espanhola e, em segundo lugar, porque há um uso constante da língua entre brasileiros e 

                                                            
20Ao se referir ao valor de uma língua, García Delgado (2010, p. 26), economista espanhol, ressalta que 
“formar  parte de una comunidad lingüística es como pertenecer a un club: el valor de esa pertenencia es 
tanto mayor cuantos más sean los hablantes de la l cuestión y mayor sea su presencia en unos y otros países”  
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hispanofalantes. Já para a Empresa B, poucos são os que têm contato com a Espanha; pelo 

o que entendemos, isso ocorre mais entre os altos escalões.  

Como disse o entrevistado de RH da Empresa B, o que a empresa visa ao 

implementar o curso de espanhol é a questão motivacional, ao contrário do profissional da 

Empresa A, que de acordo com seu diretor de RH, espera que “se pratique o que se prega”, 

referindo-se ao fato de que se a sua empresa exige que a comunicação seja em espanhol, 

pois nada mais “correto do que proporcionar aos nossos funcionários um curso in 

company”. 

 Quanto às vantagens de um curso dentro da própria empresa, a Empresa A se refere 

à logística e à comodidade para o profissional de sua companhia, à necessidade de se focar 

em informações específicas e à questão de poder contar com o apoio do professor em uma 

eventual reunião ou tradução. Percebemos, nesse ponto, a fala de um “novo” perfil de 

profissional, que é o de se trabalhar mais horas diárias, ou melhor, de se trabalhar focando-

se em tarefas realizadas e não em um tempo cronológico cumprido. Interessante também é 

sua observação quanto à ajuda do docente de espanhol na empresa, que estaria ali para 

“socorrer” o trabalhador caso ele não conseguisse estabelecer uma interação com seus 

pares. Além disso, esse diretor se refere ao “foco em informações específicas”, o que, 

segundo nosso entendimento, trata-se de fins específicos, pois cada profissional usa a 

língua espanhola dentro de sua esfera de atividade, na qual lança mal de gêneros 

relativamente estáveis durante as interações diárias. Dessa forma, o docente o auxiliaria a 

ser operativo dentro de sua esfera. 

 Já para a profissional da Empresa B, o destaque é “evoluir e crescer dentro da 

empresa”, ou ainda: 

 

mas é:: uma hora de trabalho que o profissional poderia tá exercendo a função, mas tá lá, tá 

desenvolvendo de outra maneira. E, assim, vendo muito também pelo lado que:: de tá deixando o 

profissional se desenvolver, entendeu? 

  

Observamos nessa fala da responsável pelo RH dessa empresa o fato de se valorizar 

a questão de manter o profissional o mais tempo possível dentro da companhia, pois sair 

para um curso significaria perder tempo de trabalho, ou seja, aquele tempo em que o 
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trabalhador poderia estar se dedicando a cumprir suas tarefas sem ter que chegar mais tarde 

ou sair mais cedo da empresa. 

 Quando questionados quanto ao perfil do profissional que participa do curso de 

espanhol na empresa, o entrevistado da Empresa A respondeu que é aquele que pertence às 

áreas corporativas que usam o idioma como ferramenta de comunicação – essa decisão tem 

por base uma avaliação do plano individual do trabalhador em sua área de negócio – 

visando à “fluência do espanhol”, como destaca o diretor de RH. Entendemos por fluência, 

nesse caso, a habilidade que o profissional necessita para manter uma comunicação 

adequada em seu trabalho, o que não teria relação com o que se entende por fluência no 

âmbito do ensino de línguas. 

 Já na Empresa B não se foca em necessidades específicas de seus trabalhadores, 

como ressaltou a responsável de RH: “a divulgação do curso foi feita para todos”. Isso se 

deve ao fato de que a visão dessa empresa está projetada para o futuro e não para presente, 

como é o caso da Empresa A. 

Quanto ao fato de a empresa ter ou não um curso focado em negócios, o 

entrevistado da Empresa A vai responder que a companhia não visa exatamente a um curso 

focado em negócios, mas sim, como insiste o seu diretor, a uma “fluência em espanhol”, já 

que para ele, uma exigência em negócios específicos fecharia bastante o foco, o que 

significaria impedir a pessoa de ampliar suas habilidades na língua. Ainda segundo o 

trabalhador da Empresa A, “a linguagem de negócio a pessoa adquire nas reuniões que 

participa”. Essa voz se contrapõe aos conceitos de ‘língua comum’ e ‘língua para fins 

específicos’ sugeridos por alguns estudiosos da linguagem (COSÍN, 2007; GOMEZ DE 

ENTERRÍA, 2009; entre outros) que têm se dedicado ao tema, opinião que parece 

corroborar a linha de pensamento na qual nos baseamos. 

    Em outras palavras, entendemos que não se pode conceber uma aula no mundo 

corporativo baseada em ‘línguas para fins específicos’ simplesmente porque essas línguas 

não existem. O que reconhecemos é a língua como uma abstração que existe senão por 

meio de variedades, como muito bem nos esclarece a teoria laboviana (LABOV, 1972). 

Além disso, acreditamos que a concepção de gênero (BAKHTIN, 1997) pode 

perfeitamente dar conta da elaboração de aulas de fins específicos porque nos expressamos 

por meio de gêneros em um processo de interação, e não por ‘línguas específicas’.  
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A entrevistada da Empresa B, por outro lado, é direta ao dizer que “como tá dentro 

da empresa, seria..., é muito interessante tá voltado pra isso”, ou seja, para fins específicos. 

Mas, se essa empresa visa ao futuro, qual seria o sentido de ter um curso para fins 

específicos neste momento? De acordo com a responsável pelo RH, fins específicos seria 

um léxico especializado, ao dizer que “até mesmo a nossa própria professora tenta voltar 

para essa área, até mesmo algumas palavras e tal que estejam no nosso contexto...” 

Mas, como voltar uma aula para palavras que estejam no contexto de profissionais 

que nem sequer utilizam com frequência o espanhol? Segundo o olhar bakhtiniano, não 

interagimos por meio de palavras soltas, a menos que elas por si só carreguem consigo um 

sentido, pois, como sabemos, as palavras dialogam com outras palavras, ou melhor, com 

outros discursos. 

 Quanto ao fato de a empresa exigir ou não um material para fins específicos, o 

diretor de RH da Empresa A afirma que dá liberdade ao professor na escolha dos materiais, 

porém, cobra um resultado eficaz no que se refere à “fluência” do espanhol que o seu 

profissional necessita ter para o desenvolvimento de seu trabalho em sua área de atuação 

corporativa.  

Observamos uma vez mais na fala desse diretor a importância que a Empresa A dá 

à “fluência do espanhol”. Mas, que fluência seria essa? Provavelmente ele se referia ao 

desempenho em todas as habilidades que o seu profissional precisa ter para estabelecer 

uma interação bem sucedida com os hispanofalantes ligados ao grupo, o que quer dizer que 

essa fluência tem a ver com uma compreensão sem ‘ruído’ no processo interacional quanto 

aos negócios da empresa, pelo menos no que se refere ao idioma. 

A Empresa B não se estende muito nesse tema, apenas diz que o nível “básico” 

deve servir para se familiarizar com a “estrutura da língua” e depois os alunos iriam 

“crescendo com a parte de negócios”. Embora essa empresa não tenha se esforçado para 

esclarecer o que seria essa “parte de negócios”, podemos inferir que ela estaria referindo-se 

a um “léxico especializado” ou às “línguas específicas” tanto ressaltada por atuais 

correntes teóricas espanholas (CABRÉ 1993; GÓMEZ DE ENTERRÍA, 2009; SCHIFKO, 

2001). Lembremos que anteriormente, ao tratar do tipo de aula a que visam para o seu 

ambiente corporativo, destacou que: 
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Até mesmo a própria Andréia tenta, tenta voltar pra essa área, até mesmo algumas palavras e tal 

que esteja no nosso contexto. 

 

Quando questionados sobre quais componentes seriam relevantes para a aula de 

espanhol na empresa, o entrevistado da Empresa A vai dizer que aprender uma língua é 

aprender a cultura. O diretor de RH ressaltou que: 

 

É muito importante que você, que você se insira na, e aí falando da Espanha né, que é a língua 

matriz da nossa origem do espanhol, então é muito importante que a gente tenha, é:: aproveite o 

curso pra você conhecer a cultura do país.  

 

Uma vez mais, observamos a importância que essa empresa dá ao país de origem da 

multinacional, porém, o executivo ressalta ainda que: 

 

É um ganho marginal é:: do aprendizado da língua que aprender a cultura local, mas esse ganho 

acaba sendo tão importante quanto. Aprender a língua é aprender a cultura. 

 

 Desse modo, há nessa fala um elo que liga esse discurso ao anterior, ou seja, o da 

‘língua de origem do Grupo’, aquele que ‘manda’, detém o poder ou que, simplesmente, 

está investindo o seu negócio em terras brasileiras, trazendo emprego para os brasileiros. 

Poderíamos encontrar nesse discurso uma relação de sentidos com outros e outros 

discursos, bem como um discurso mais politizado ou do âmbito econômico-financeiro, já 

que, como sabemos, nenhuma palavra existe em um vácuo, ela sempre dialogará com 

outras, como analisado por Bakhtin (1997). 

 O diretor também destacou o tipo de recurso que para a empresa é relevante quanto 

ao alcance de seu objetivo:  

 

então é::  você usar ferramentas de vídeos, notícias de jornal, debates políticos sobre a questão 

política local só enriquece.  

 

Uma vez mais, vamos dialogar com outro discurso, o de Pennycook (2006), quando 

ressalta que sala de aula é um lugar de transformar e criticar, de um envolvimento tanto 

cultural quanto político, com o fim de provocar mudanças; que, na verdade, leva-nos ao 
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olhar mais atual da linguística aplicada, que é o de preocupar-se com o social, cultural e 

político. Independente do local onde o educador atue, acreditamos que, como linguistas 

aplicados, podemos ter o compromisso não apenas com a linguagem, mas também, e 

principalmente, com a “educação social” de tal forma que possamos impulsionar projetos 

socioculturais para provocar em nosso aluno reflexões, e, quem sabe, que no futuro ele 

ponha em prática ações de responsabilidade social/empresarial que, certamente, poderão 

fazer a diferença na sociedade.   

 A fala desse diretor também nos remete a outro discurso: trata-se do conceito de 

cultura para a Empresa A, que além de ser o da Espanha, seu chefe direto, também tem a 

ver com a realidade sociocultural desse país ibérico, o que vai ao encontro da concepção de 

cultura que normalmente circula em nossa sociedade, que se referem à cultura como algo 

estereotipado. No entanto, não nos cabe nesta pesquisa aprofundarmo-nos no tema de 

interculturalidade, porém, não há como não fazermos essa relação de sentido, 

principalmente para o docente que trabalha há muitos anos no mundo corporativo, onde 

esse tipo de cultura estereotipada não tem lugar. 

 No que tange à Empresa B, preferimos citar o que a responsável pelo RH dessa 

companhia declarou: 

 

Eu gosto, é interessante, é cultura, né? Porque como a gente, acredito que como e muitas pessoas 

nunca viajaram pra Espanha. E, conhecer uma cultura é muito interessante também. Até mesmo 

se houver a oportunidade já tá mais familiarizado, né? 

   

 Ao contrário do profissional da Empresa A, a fala da entrevista da Empresa B nos 

leva a dialogar justamente com o discurso estereotipado de cultura. Porém, vale lembrar 

que o mundo hispânico não faz parte da rotina diária dos profissionais dessa empresa e, 

além disso, eles não contam com uma infraestrutura adequada para suas aulas de espanhol, 

Não existem, por exemplo, TV, DVD, leitor de CD, ou seja, aparelhos que permitiriam o 

acesso mais rápido e atualizado à vida sociocultural da Espanha, único país hispanófono 

com o qual os brasileiros dessa multinacional lidam. No entanto, não queremos dizer que 

essa é a única forma de levar a atualidade sociocultural para os alunos, mas, pelo que 

percebemos, parece que esses alunos do mundo corporativo não têm muito acesso a textos 

que circulam no mundo social. 
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Perguntamos também aos entrevistados sobre o contato que suas respectivas 

empresas possuem com países hispanófonos, porém descobrimos que a Empresa A é a 

única que está presente em outros países hispanófonos além da Espanha (Chile, Colômbia, 

Argentina e Peru), conforme comenta seu diretor de RH: 

 

A Empresa é espanhola, mas ela lida com quatro países da América Latina, Argentina, 

Chile, Peru e Colômbia. A empresa foca em alguma variedade específica? Ou seja, ela quer 

que seu profissional aprenda espanhol da Espanha”, o “espanhol do Chile”, o “espanhol do 

Peru”,... Como é a visão da empresa nesse aspecto?  

A gente começa meio pelo espanhol da Espanha e quando a gente tá conversando com um 

colombiano, a gente lida muito com colombiano, chileno, argentino que tem um sotaque 

completamente diferente, o chileno que fala bastante cortado, usa gíria. E a gente acaba criando 

um romanço nosso, entendeu? A gente acaba criando um espanhol que é muito curioso, um 

espanhol da ((nome da empresa)) que acaba usando palavras portuguesas no meio desse romanço 

(o espanhol que a gente cria) e é muito rico e, usando palavras espanholas em nosso linguajar 

português. Por exemplo, a gente tem alguns casos de “puesta en marcha”, energizar uma 

subestação é “puesta en marcha” e aí até hoje eu não sei se essa palavra é espanhola que a gente 

incorporou ou portuguesa que criou um neologismo. Então a gente tem um monte... 

 

Outra observação do executivo foi quanto à influência hispanófona no português, 

fala que vale a pena citar: 

 

Então a gente tem um monte de, de, de neologismos aqui, que a gente cria aqui. Têm várias 

palavras, várias. Por exemplo, não tem empresa aqui no Brasil que fale “aprovisionametos” uma 

palavra que a gente coloca como se fosse uma palavra em português. Uma palavra que a gente 

usa aqui que eu não sei, acaba você não sabendo se é uma palavra portuguesa, se é espanhola ou 

se é um romanço o que crioulo meio. É:: “contratista”, tem a palavra “contratista”, “gestão de 

contratistas” Gestionar...ééé, tem outra área aqui que é de “explotación” aí botaram “exploração” 

no Brasil e “explotación” em espanhol. Aí criaram a palavra “explotação” tem uma “gerência de 

explotação”. Aí pegaram o “exploração” do Brasil, só que exploração no Brasil tem um termo 

ruim de sugar, de explorar, é diferente da exploração, da “explotación” em Espanhol. Então tem o 

“explotación” em Espanhol, “exportação” no Brasil e tem aqui, que se fala; que área você 

trabalha? Trabalho em “explotação”. Quer dizer, então, é muito curioso isso, isso é da riqueza, né, 

é:: do do do convívio de diferentes níveis de português (?) ... 
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Baseado no que aponta o entrevistado da Empresa A, é uma via de mão-dupla, o 

contato é tão intenso que a influência já ultrapassou fronteiras, criando-se uma ‘terceira 

língua’ que é perfeitamente compreendida entre os profissionais da empresa. Esse fato, de 

certa forma, reforça a ideia de que um estudo focado no léxico específico é, de fato, 

irrelevante, principalmente, porque, por meio da voz da Empresa A, nos damos conta de 

que o ensino de fins específicos ultrapassa a barreira de “palavras específicas”. Há aqui 

uma clara situação de contato linguístico que cria uma comunidade de fala (a Empresa A, 

de origem hispanófona) com suas próprias características linguísticas (haja vista a criação 

de novos termos pelos seus funcionários). 

Outro fator de relevo que a Empresa A comenta é acerca da diversidade que ocorre 

dentro da Espanha, já que a multinacional tem presença em várias províncias desse país. 

 

A gente usa o espanhol no nosso contato, só que ele tem a influência do espanhol de Espanha que 

também em cada localidade de Espanha tem gente de Sevilha, gente de Catalunha, de Madri é 

diferente, são muito diferentes. Eu converso muito com gente de Sevilla e tem vezes que 

dependendo da forma que ele fala fica difícil pra entender. No telefone começa a cortar muito é 

difícil - “repite”, ‘repete, por favor”. Então você junta as diferenças espanholas, mais Colômbia, 

Peru, Argentina, Chile e aí você cria... uma torre de babel. Mesmo falando espanhol você cria 

uma língua comum. Aí acaba criando a linguagem corporativa da ((nome da empresa)). 

 

Aproveitando uma vez mais os comentários do entrevistado da Empresa A e nos 

remetendo à perspectiva laboviana (LABOV, 1972), chegamos à conclusão de que, de fato, 

não ensinamos línguas homogêneas, mas sim variedades, isto é, sistemas em que a 

variação é constituinte. Como sabemos, existe uma frequência de traços que sofrem 

diversos tipos de variações dentro de uma mesma comunidade de fala, o que comprova o 

depoimento do diretor. Interessante ressaltar, ainda, que a fala desse executivo não reflete o 

que se ouve normalmente sobre o idioma castelhano, ao se dividir uma ‘língua comum’ em 

apenas duas, ou seja, o ‘espanhol da Espanha’ e o ‘espanhol da América’. Talvez o contato 

constante que esses profissionais mantêm com os cinco países hispanófonos já os tenha 

feito identificar que, na realidade, não existe uma ‘língua comum’ e tampouco duas línguas 

comuns, uma no país ibérico e outra na América. Sobre esse aspecto, Fanjul (2004, p. 10) 

ratifica destacando que “no terreno da observação objetiva não parece haver como 
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delimitar, no mundo hispânico, ‘línguas espanholas’ de um país, e menos ainda ‘da Europa 

(Espanha)’ e ‘da América’”.  

Comentários por parte de nossos alunos como “que espanhol vamos aprender, o da 

Espanha ou o da América, professora?” podem ser lugar comum em outros contextos de 

ensino, no entanto, no ambiente corporativo onde atuamos já não os ouvimos com tanta 

frequência, sobretudo, se a multinacional tiver presença em mais de um país hispanófono, 

como é o caso da Empresa A. Isso nos leva a comprovar que a experiência de lidar com as 

variedades dialetais pode, realmente, confirmar a teoria de diferentes estudiosos sobre o 

fato de não existir uma língua comum e várias outras específicas. E para nós, docentes que 

atuam no mundo das multinacionais, de certa forma torna-se mais fácil explicar para esses 

alunos que tal divisão é uma ilusão, já que eles mesmos são capazes de chegar a essa 

conclusão por lidarem na prática com a variação linguística. 

Sabemos que a globalização, ao mesmo tempo em que fechou, também abriu várias 

fronteiras, mas, como dissemos no capítulo um, talvez o campo que mais tenha se 

beneficiado com ela tenha sido o dos negócios. Ao tornar possível a ida e vinda de 

empresas a diversos países, a globalização acabou estreitando também a comunicação entre 

nações: com a modernização cada vez mais intensa das telecomunicações, tem sido viável 

a realização de relevantes negócios praticamente on-line e full-time. Dessa forma, o mundo 

torna-se realmente muito pequeno, como destaca o diretor de RH da Empresa A: 

 

E a gente acaba não tendo a dimensão de como pequeno ficou. Eu tava numa reunião aqui com 

um espanhol na segunda-feira à tarde. Na terça-feira de manhã, às sete da manhã, ele pegou um 

avião pro Peru e a uma da tarde desta terça-feira eu tive um vídeo com ele, ele estando no Peru 

com os peruanos, conosco aqui, com brasileiros, cearenses, então... 

 

Eis a diversidade cultural e linguística dentro dessa empresa, que não ocorre apenas 

entre brasileiros e hispanófonos, como percebemos por meio da última fala do diretor, mas 

também dentro do próprio Brasil. 

Quanto ao nível a ser alcançado com as aulas, o entrevistado de RH da Empresa A 

responde: 
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A gente não, não, não vai ser uma prova de nivelamento que vai me dizer a:: fluência da pessoa. 

O que eu quero que a pessoa simples, é que ela receba um telefonema da Espanha, saiba se 

comunicar e saiba receber e dar o recado do telefonema, participar de uma reunião, saiba  se fazer 

entendido e compreenda. Entendeu? Isso é o objetivo. Não importa se isso é C1, C2, B1 ou B2. O 

que eu quero é que ele tenha fluência para lidar com as situações.  

Para uma boa comunicação?  

Claro, claro, claro. Que ele se faça entender e entenda num ambiente hispanofalante. 

      

Dentro da perspectiva do representante de RH da empresa, o que se espera dos 

alunos de espanhol é que eles sejam bem-sucedidos nos processos de interação que exijam 

o uso da língua espanhola em suas variadas esferas de atividade em seu ambiente 

corporativo, ratificando, dessa forma, o que já foi dito anteriormente por essa empresa.  

Mais adiante, o diretor de RH da Empresa A faz um desabafo: 

 

Isso aconteceu comigo, né.. Eu estabeleci um nível pra mim de espanhol e, estabeleci um nível 

que eu considerei um nível ótimo.  Eu não preciso::, eu não vou pra Real Academia Espanhola, 

não vou escrever no ‘El País’. Não. A minha pretensão não é essa. Não vou ser comentarista da 

TVE espanhola, né. Mas, o nível que eu estabeleci pra mim e eu fui um bom aluno pra isso. 

Exatamente assim, assim simples, se eu pegar o telefone e eu conseguir falar fluentemente com a 

pessoa e a pessoa me compreender e eu compreendê-la. 

 

O depoimento anterior nos inclina a inferir que a fluência da qual esse diretor tanto 

fala ao longo da entrevista, de fato, estaria ligada ao bom desenvolvimento nas interações 

dentro de sua empresa no que diz respeito aos negócios. Ou seja, tudo tem que correr bem, 

tem que dar certo para que a multinacional tenha negociações bem-sucedidas, e a língua 

não pode ser um obstáculo para que isso não se cumpra. Desse modo, supomos também 

que tudo isso teria a ver com a obtenção de um alto nível de proficiência, o que, por sua 

vez, estaria ligado ao desenvolvimento da habilidade de saber argumentar em espanhol. 

Há alguns fatores de sua última fala que vale a pena comentarmos. Um deles é o 

fato de esse executivo utilizar naturalmente os termos de nivelamento estabelecidos pelo 

Marco Comum Europeu, ainda não muito recorrentes no Brasil. De acordo com o diretor 

de RH, isso passou a ser uma norma do grupo multinacional na Europa, ou seja, que todas 

as empresas se baseiem em tais níveis de proficiência (A1, A2,  B1, B2, C1 e C2), mesmo 
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no Brasil. A justificativa é que todas as empresas do grupo possam caminhar juntas em 

todos os âmbitos. E como a matriz está na Europa, as regras costumam vir de lá para cá. 

Outro aspecto ressaltado pelo executivo é quanto ao que ele chama de “uma boa 

comunicação” ou de “fluência em um ambiente hispanofalante”. 

Amparados nas questões discutidas por Moita Lopes (2002; 2003) e Pennycook (1998), 

passamos a pensar em fatores que até então não havíamos observado, tais como: o nosso 

aluno está inserido em um contexto de produção que tem o discurso como ação, no qual as 

identidades não estão prontas; ele está envolvido o tempo todo em questões relacionadas 

com o poder; lida com diversas identidades sociais, onde se vê ‘obrigado’ a construir e 

desconstruir as próprias identidades; relaciona-se com seus pares, que fazem parte de 

outras culturas e que, por sua vez, estão também em constante processo de construção e 

desconstrução de identidades. Assim, acreditamos que não podemos deixar de levar em 

conta três relevantes aspectos do discurso: alteridade, situacionalidade e sua natureza 

socioconstrucionista, pois, como ressalta Moita Lopes (2003, p.19, grifo nosso), trata-se de 

“uma concepção que coloca como central o fato de que todo uso da linguagem envolve 

uma ação humana em relação a alguém em um contexto interacional específico”. 

Nesse aspecto, aproveitamos para ressaltar o papel da linguística aplicada no nosso 

trabalho. Ela nos permite pensar em um uma aula de EFE sob um ângulo diferente, à 

medida que pensamos em nosso aluno como um sujeito inserido em práticas discursivas, 

situadas em um ambiente sociocultural, no qual se desenvolvem seus enunciados, e onde 

ele, este sujeito, encontra-se em constante processo de ação e reação por meio de seu 

discurso em relação a seu interlocutor. 

Assim, a fala desse diretor nos faz refletir sobre que tipo de aula nós, docentes de 

EFE, devemos levar para esses alunos executivos e, ainda, como elaborá-la, sob que 

aspectos e visando a que tipo de fluência.  

Mais adiante, em sua entrevista, o diretor de RH nos esclarece ainda mais o que 

vem a ser fluência para a Empresa A: 
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E, como que eu meço isso? Primeiro, quando eu falo e a pessoa não faz careta. A pessoa fica 

franzindo olho assim, a pessoa que compreende o que eu falo, quando a pessoa começa a se 

aproximar de fazer uma careta é porque ela não tá te entendendo, então esse foi um primeiro 

feedback que eu passei a ter. E, o segundo é::  em reuniões muito longas, cursos às vezes que eu 

participava eu ficava muito cansado no final do dia, pelo esforço de tentar entender e de me fazer 

entender. Hoje eu passo dois, três dias viajando na Espanha, no Chile, em qualquer lugar, 

converso o dia inteiro espanhol e não canso. E as pessoas entendem o que eu falo e eu entendo 

100% do que eles falam. Então acho que esse é o nível e daí um nível de manutenção. E quem dá 

essa manutenção é o nosso próprio negócio. Porque as exigências das reuniões, as exigências do 

dia-a-dia... 

 

Destacamos dois aspectos interessantes dessa última fala. O primeiro tem a ver com 

a forma de medir a fluência na empresa, o que, mais uma vez, demonstra que para esta 

empresa ter fluência é participar de um processo interativo no qual o profissional possa 

interagir com naturalidade. Outro aspecto relevante é a ênfase dada à oralidade pelo 

diretor, deixando um pouco ‘esquecidas’ as demais destrezas. Além disso, o executivo fala 

sobre a ‘manutenção’ no idioma, que ocorre na prática, ou seja, a empresa não financia o 

nível mais alto (segundo o Marco Comum Europeu de Referência, seriam o C1-C2), já que 

a própria rotina no trabalho lhe fornece tal ‘manutenção’, pois os profissionais têm como 

ferramenta de comunicação a língua espanhola. Quanto a esse aspecto, o diretor reforça 

ainda mais sua visão: 

 

Vai adquirindo normalmente. Então você tem um esforço pra dar um salto, que foi eu estudar. 

Sentar numa cadeira de sala aula e, estudar espanhol. E, depois, atingir o nível que eu considerava 

ideal, basicamente são os que te falei. E a partir desse momento é a manutenção, o dia-a-dia te dá 

manutenção. O dia-a-dia. Então acho que isso é a exigência nossa, que as pessoas tenham esse 

tipo de fluência que é suficiente. Não precisa mais que isso. E até minha própria experiência 

mostra que o que aconteceu comigo é o que eu pretendo que as pessoas façam aqui. Quando as 

pessoas vêm pra classe de espanhol seja com esse objetivo. Até porque também a pessoa também 

o desenvolvimento dela na língua é um benefício pra ela. Então, também, ela chegar em casa ler 

um livro espanhol, colocar na televisão espanhola, assistir um filme espanhol, entendeu? A 

pessoa também vai adquirindo mais fluência, então também é parte do desenvolvimento da 

pessoa o esforço que ela vai fazer pra ter fluência. 
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Para finalizar, vale destacar que o entrevistado da Empresa A não visa apenas ao 

aprendizado do espanhol no âmbito de trabalho, mas também no pessoal, o que nos parece 

interessante, já que se trata, como diria esse executivo, de “um ganho marginal”, pois passa 

a ser um benefício que lhe servirá para seu conhecimento de mundo.  

 Já a entrevistada da Empresa B, ao ser questionada sobre o tempo de curso e que 

nível ela espera que o seu profissional alcance, ressalta que o objetivo é atingir o nível 

avançado. 

 Sobre a viabilidade de uma manutenção do curso na empresa, a responsável pelo 

RH comenta que: 

 

Acho que, é também fica muito evasivo assim. Você aprende e, acho se você não utiliza, você 

perde o conhecimento. Acho que como tudo, assim, se você não pratica você esquece. Acaba 

caindo no esquecimento. Então acho que é muito interessante depois, no caso, todo mundo se 

formando. É, não sei, como finaliza a turma da professora Maria. É:: acredito que seja 

interessante ter sempre uma manutenção, uma renovação, talvez é:: uma conversação uma vez 

por mês. Não sei, é:: Seria muito, muito interessante. 

 

Apesar de considerar importante a continuidade do curso para uma manutenção do 

idioma, parece que essa empresa deixa solta a forma como o curso de espanhol é 

estruturado, ao contrário da Empresa A. Talvez isso ocorra porque, de fato, a Empresa B 

não usa o espanhol com tanta frequência como a Empresa A, e se o que existe na Empresa 

B é apenas um investimento para o futuro de seus profissionais, a preocupação com uma 

continuidade do aprendizado do idioma não se justificaria para a Direção dessa empresa.  

Quanto ao desenvolvimento do curso, a entrevistada ressalta que: 

 

Como eu saí e tô voltando agora. Eu voltei pro básico, então:: pra mim, eu não consigo te 

responder isso, pra mim. Como Empresa, acredito que esteja atendendo sim o que a Empresa 

hoje tá pedindo que não é muito, mas é:: as pessoas que estão em desenvolvimento assim como 

Empresa. Então, seria esse desenvolvimento. 

 

Os seus depoimentos deixam claro que não existe uma voz institucional na 

responsável pelo RH da Empresa B, pois ela cita exemplos ligados a sua experiência 

pessoal e não às da empresa como uma instituição, o que pode se justificar pelo fato de a 
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Companhia não financiar o curso (ainda que ceda o espaço e o horário de trabalho) e 

também porque esses profissionais não usam tanto o idioma espanhol em sua rotina de 

trabalho. Por outro lado, o representante da Empresa A fala pela multinacional, tomando 

uma postura mais firme e institucional e, quando menciona exemplos pessoais, ele fala 

como aluno de espanhol que foi. Como afirmamos anteriormente, a Empresa A financia 

completamente o curso, além de ceder um espaço com excelente infraestrutura e de seus 

profissionais usarem o espanhol cotidianamente como ferramenta de comunicação entre os 

profissionais de todo o Grupo no mundo.  

Embora nosso contato tenha sido com duas direções de multinacionais de matriz 

espanhola, pudemos observar realidades bastante diferentes quanto às aulas de espanhol 

ministradas em seu ambiente de trabalho. Percebemos que, se por um lado, uma empresa 

investe tudo para que o seu profissional consiga se comunicar de forma bem-sucedida 

usando a língua espanhola, por outro, a outra empresa não cobra e, portanto, não investe, 

ou melhor, não aposta no presente.  

 

3.4. Entrevistas aos alunos de ambas as empresas 

 

Quando questionados sobre as razões que os levaram a querer aprender espanhol no 

Brasil, Fernando (Empresa A) ressalta que seu interesse tem a ver com a questão 

geográfica, ou seja, por ser o Brasil o único país na América Latina que não possui o 

idioma espanhol como língua oficial. Por um lado, o profissional retoma a fala de seu 

diretor de RH21, porém, com uma visão mais de integração, e não triunfalista, como 

comprovamos a seguir: 

 

Bom, no Brasil principalmente pela situação geográfica que a gente é o único país que (...) da 

língua portuguesa num continente plenamente de países de ‘hispanohablantes’. Então assim, o 

sentido de aprender espanhol no Brasil seria pra até mesmo pra questão de aproximação, e poder 

viajar. Enfim, se sentir como parte da América Latina, apesar de não ser um país de língua 

espanhola. 

     
                                                            
21 “a empresa majoritariamente é espanhola e daí a importância de falar o espanhol o espanhol hoje é:: talvez 
ele se consolide como segunda ou terceira língua mais falada no mundo tirando o mandarim que por 
quantidade é uma língua falado na China por milhões de pessoas, mas depois do inglês o espanhol tem tido 
um protagonismo muito grande é::” (diretor de RH da Empresa A) 
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 Maria (Empresa B) destaca a questão da integração entre países vizinhos, além de 

também enfatizar o lado pessoal:  

 

Eu acho fundamental. Principalmente por causa da questão do mercado comum, né, mercado 

comum a nossa interação com os países vizinhos né. E pessoalmente, por eu, eu viajo bastante e, 

gosto muito do idioma. Então, em função disso eu coloquei na minha cabeça que eu tenho, e vou, 

e vou falar espanhol. Pra mim é o meu segundo, o meu segundo idioma é o espanhol.  

 

Quanto à importância de se aprender espanhol no âmbito profissional, Fernando 

(Empresa A) vai dizer que essa questão tem a ver com: 

Uma possibilidade de recolocação profissional, de novos desafios, perspectivas, desenvolvimento 

de carreira, isso amplia seu horizonte de uma maneira enorme tanto na América Latina como 

também no mundo. Porque até onde eu sei os ‘hispanohablantes’ são milhões no mundo. Então eu 

vejo assim, isso profissionalmente também é muito importante. 

  

 Ao contrário de seu diretor, Fernando não ressalta o fato de sua empresa ser de 

origem espanhola, mas coloca essa questão de uma forma mais ampla ao destacar as 

inúmeras oportunidades que ele pode ter ao falar a língua espanhola, tanto na América 

quanto na Europa. Essa fala nos faz lembrar o capítulo em que abordamos o espanhol 

como recurso econômico, já que é esse o olhar de diferentes economistas espanhóis que 

hoje destacam a língua castelhana como um meio que abre possibilidades no mundo 

globalizado. 

 Como sabemos, os enunciados se constituem a partir de outros (BAKHTIN, 1997). 

Dessa forma, vemos que Fernando estabelece um diálogo com esses discursos corriqueiros 

de especialistas, tanto da linguagem quanto do mundo financeiro, cujas enunciações, como 

produtos de interações verbais em contextos sócio-históricos, ao que nos parece, têm 

impactado de alguma forma em ambientes corporativos, como o desse profissional.   

 Já Maria (Empresa B) ressaltou apenas a sua empresa ao mencionar o contato com 

a matriz na Espanha. E ao insistirmos nessa questão, a entrevistada continuou falando 

sobre sua empresa. 

 Quanto ao uso da língua espanhola no dia-a-dia profissional de cada um, Fernando 

afirma que lida com todos os países da América Latina onde a multinacional em que 

trabalha está presente (Argentina, Peru, Chile e Colômbia), além de manter contato 
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também com a Espanha. Interessante que ao abordar essa questão, o profissional da 

Empresa A enfatiza mais os países da América Latina, ao contrário de seu diretor de RH, 

que durante toda a entrevista destacou a Espanha por ser o país de origem do Grupo. 

Deixando sobressair a questão hierárquica nesse momento, o diretor da Empresa A assume 

uma voz mais institucional, que certamente dialoga com os discursos de sua matriz 

espanhola. Já o discurso de Fernando (profissional da Empresa A), por outro lado, parece 

refletir apenas questões profissionais ligadas às relações de rotina estabelecidas com seus 

pares na América Latina. 

 Fernando nos conta que o seu contato com o espanhol no trabalho é pleno e que 

chega a ser difícil precisar como isso ocorre, pois ele usa o idioma diariamente, tanto as 

competências orais quanto as escritas. Ele explica que: 

 

tem dia que eu tenho que escrever, por exemplo, hoje eu tive que escrever um e-mail, vários e-

mails em espanhol e não conversei com ninguém, mas têm dias também que eu passo parte do 

dia com reuniões em espanhol o tempo todo mas também não escrevo nada. 

 

  Sobre isso, o profissional fala de uma “versatilidade” no idioma ao enfatizar que: 

 

eu tenho que tá plenamente apto pra qualquer uma das situações relacionadas à língua espanhola, 

mas sem tá...assim muito carregado numa só atribuição. Não só na escrita, não só na fala, mas de 

tudo um pouco. É mais a versatilidade na língua espanhola. Isso daí é assim, eu acredito que 

dentre... pra responder uma outra pergunta... seria assim, além de aprender a língua espanhola 

você tem que também ter uma versatilidade. Você não pode ser bom só numa coisa e, o meu 

trabalho me exige que eu seja bom em todas as destrezas. Em todas! Mas não necessariamente 

com um nível de excelência muito alto, mas também não deixando a desejar em nenhuma. 

 

 Essa “versatilidade” da qual Fernando fala poderia ser a “fluência” que seu diretor 

de RH tanto ressalta. Embora com nomenclaturas diferentes, parece-nos que nessa questão 

a fala dos dois profissionais da Empresa A coincide, levando-nos à conclusão de que a 

cobrança nessa empresa do uso da língua espanhola é bastante efetiva no que diz respeito a 

resultados, isto é, resultados em suas esferas de trabalho, nas quais o profissional precisa 

“dominar” com “fluência” ou mesmo com “versatilidade” o espanhol como ferramenta de 

comunicação entre as empresas da multinacional. Tudo isso para que a execução dos 
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negócios ocorra de forma “adequada” e esperada pelo Grupo Empresarial espanhol. Dessa 

forma, e por meio de seus depoimentos, é possível entender o que ambos os profissionais 

da Empresa A chamam de “ter fluência” ou “versatilidade”. 

 Já para Maria (Empresa B), o contato com a língua espanhola parece não ser tão 

intenso, pois a resposta da entrevista foi por outro viés, ou seja, o das futuras oportunidades 

na multinacional:  

 

Ele, é:: eu tenho notícias por exemplo da holding em espanhol, informações do que acontece na 

empresa, no mundo todo. A empresa está em vários países hispânicos, né? E:: até pra eu galgar 

alguma, um crescimento profissional. Agora pouco eu recebi, por exemplo, uma informação de 

uma vaga numa outra concessionária em que eles estão exigindo um certo, o mínimo pelo menos 

do idioma. Então, é uma oportunidade que eu tenho de tá crescendo dentro da organização. 

 

 Maria ressaltou ainda que o fato de o profissional aprender o espanhol o valoriza 

bastante perante o Grupo, até mais que o inglês, fala que só reforça aquilo que a sua 

responsável pelo RH havia pontuado. 

 Em relação à diversidade linguística entre os países hispanófonos e o Brasil, 

Fernando, que trabalha em uma empresa que mantém contato diário com quatro países 

hispanófonos da América Latina além da Espanha, fala que se focou no “espanhol 

internacional da Espanha”, mas que por ter sempre contato com países latino-americanos 

isso facilitou o seu manejo com a diversidade linguística de todos os países com os quais 

ele lida diariamente em seu trabalho. 

 

eu tive né a minha educação espanhola focada no espanhol internacional da Espanha. No entanto, 
assim também a gente tinha aula também vários exercícios que refletiam a realidade dos países da 
Latino América. 

 

 Sua resposta uma vez mais dialoga com a voz dos economistas espanhóis, que 

atualmente têm se dedicado ao valor econômico desse idioma, ou melhor, à venda de um 

produto intangível e, ao mesmo tempo, imensurável.  

  Como discorremos em outro capítulo, trata-se de um produto, ou melhor, de um 

idioma que tem sido muito bem preparado para ser adquirido por várias nações e, 
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especialmente, pela brasileira, que tem sido refúgio de multinacionais espanholas em plena 

crise europeia. 

 No entanto, Fernando esclarece a sua resposta ao reconhecer que, apesar de existir 

um “espanhol internacional da Espanha”, esse idioma carrega consigo grande variedade. O 

profissional destaca ainda que suas aulas de espanhol o ajudaram bastante nesse sentido: 

ter tido também essas percepções do ambiente da América Latina isso me fez ter uma facilidade 

de perceber os sotaques, as palavras... Porque muitas vezes uma coisa que é dita no Chile se você 

conversar com um peruano tem um outro significado completamente diferente, e assim 

sucessivamente na Argentina, na Colômbia. Mas assim, eu tento ter prudência e sempre também 

ressaltando que... poxa é...o espanhol tem diferença entre eles  mesmos, os espanhóis né, os 

‘hispanohablantes’. Então sempre tentando não me prender muito em questões assim de 

semântica ou da palavra específica. Sempre tentando que eles tenham compreensão do contexto e, 

sinceramente eu uso essa alternativa e tenho me saído bem. 

 

 Quanto à diversidade cultural existente entre os países hispanófonos e o Brasil, essa 

questão só pôde ser levada à Empresa A, já que os profissionais da Empresa B lidam 

apenas com a Espanha. 

 Fernando diz que as diferenças culturais não impactam em seu trabalho, porém, por 

outro lado, ele faz um desabafo quanto à “falta de respeito dos hispanófonos em relação 

aos brasileiros”. 

 

O que eu vejo como impacto no meu trabalho são os pré-conceitos a respeito dos países que não 

falam espanhol. Por exemplo, eu percebo que eles têm já, é... uma facilidade em arrumar uma 

desculpa de por ser um país que fala português eles não terem compreendido qual era o tema. Isso 

assim, isso, graças a Deus, não acontece comigo, mas eu já percebi que isso acontece com outras 

pessoas que trabalham comigo. Esse tipo de cobrança, esse tipo assim até de injustiça porque eles 

também da mesma forma que a gente faz um esforço pra falar a língua deles, eles também tinham 

que fazer um esforço pra nos compreender e, infelizmente não acontece. Eu vejo que isso ate é 

uma desculpa que eles se utilizam em diversas situações pra tipo é... suportar às vezes uma falta de 

atenção adequada que eles deveriam ter dado no início. Eu vejo isso muito mais impactante no 

meu trabalho. Não no meu, como comentei, mas na minha área do que a questão da cultura. 

Porque a cultura mal ou bem é uma coisa que fica na curiosidade, numa festa, num (...), tem 

feriado num outro, não chega impactar muito na entrega do trabalho não. 
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 Apesar de Fernando dizer que a cultura não impacta em seu trabalho, seu desabafo 

reflete um problema de ordem intercultural, que, segundo suas declarações, tem sido algo 

recorrente na empresa.   

 Mais adiante, Fernando se refere à cultura com um sentido estereotipado. Então, 

para ele, a cultura também seria uma festa ou mesmo a questão de um feriado. Porém, por 

outro lado, o profissional salienta que esse tipo de cultura não acarreta nenhum impacto em 

seu trabalho. Assim sendo, essa cultura estereotipada é algo que não exerce qualquer 

influência sobre a rotina da empresa. 

 Ao se referir a “uma injustiça” por parte de seus pares hispanófonos, como 

dissemos, a fala de Fernando também nos remete às dificuldades do relacionamento 

intercultural. Percebemos a existência de situações que provocam conflitos interpessoais e, 

consequentemente, organizacionais, gerados por interações rotineiras de trabalho que 

acabam sofrendo impacto por conta do idioma – ou que, pelo menos, têm a da questão 

“língua” como justificativa para determinadas situações que não se queira enfrentar. 

Acreditamos que esse tipo de problema, que certamente pode gerar um péssimo clima de 

trabalho, também deve ser levado em conta em uma aula de espanhol no ambiente 

corporativo, pois  muitas vezes, possui um valor mais relevante que uma aula voltada para 

temas específicos do idioma. Trata-se de barreiras impostas por atitudes que podem causar, 

além de conflitos esporádicos, constrangimentos frequentes que geram a falta de respeito 

com consequências no bom desenvolvimento e no resultado do trabalho, além da falta de 

credibilidade em seu “parceiro de trabalho”. 

Ao falar da cultura, Maria (Empresa B) refere-se apenas às relações interculturais, 

como podemos constatar em seu depoimento: 

 

Pro brasileiro é muito estranho às vezes a forma como é colocado como, como os espanhóis / Às 

vezes, você recebe um e-mail que parece que eles estão sendo grosseiros. Mas é a forma do 

espanhol, não só do espanhol, mas do europeu. Eles são mais frios, né? Não é como o brasileiro, 

às vezes, você vai escrever uma frase. Aí você fica com receio de como a pessoa vai tá lendo, se 

você tá ofendendo. O espanhol assim como o português, eles são diretos.  É isso. Ele vai mandar 

a informação direto. Às vezes a gente acha que / é pessoal, que tá sendo arrogante, ou que tá 

sendo grosseiro, mas não, eles tão sendo diretos. 
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Essa declaração nos remete a uma fala corriqueira entre brasileiros que negociam 

com espanhóis, aquela que ressalta a sua “falta de manejo para lidar com seu interlocutor” 

ou, ainda, sua “falta de educação”. Nesse momento, trata-se de aspectos muito mais 

relevantes que o ensino da língua como estrutura, por exemplo. Ainda que o aluno da 

Empresa B demonstre já compreender determinadas características culturais dos espanhóis, 

essa é uma questão sempre destacada pelos alunos desse idioma em ambientes 

corporativos, e que, segundo eles, é um ponto que costuma ser bastante impactante em suas 

interações e, consequentemente, no desenvolvimento e no resultado de seu trabalho. 

Sobre esse aspecto cultural, Buades (2006, p. 14)22, que escreveu sobre o caráter 

geral do espanhol, ressalta: “uma virtude dos espanhóis é a sua sinceridade. O espanhol 

gosta de dizer aquilo que pensa. E o fará da forma mais crua e direta possível, sem 

considerar as consequências que suas palavras possam ter.” 

 Talvez esse seja o ponto que mais interfira nas relações entre as duas culturas, ou 

melhor, duas formas de agir, de pensar e de negociar tão opostas e que, certamente, vão 

impactar no trabalho de ambos os interlocutores (brasileiros e espanhóis). Para refletirmos 

ainda melhor acerca da amplitude desse tema, voltamos a Buades (2006, p. 14), ao 

salientar que: 

 

a falta de tato negociador fez com que a Espanha perdesse no campo 
diplomático terras que havia conquistado pela força. O espanhol foi 
educado para impor a sua forma de entender o mundo, mas não para 
escutar a opinião dos outros. Essa falta de empatia dificulta enormente a 
resolução de qualquer conflito de forma pacífica (...) mesmo na 
atualidade (...) persiste na Espanha uma certa ‘cultura do cabreo’ 
[chateação]. 

 

 Nossa experiência nos leva a compartilhar das considerações de Buades, pois elas 

refletem perfeitamente as ‘queixas’ de nossos alunos brasileiros quanto à forma como os 

espanhóis interagem com eles, ponto crucial que nos leva a ponderar cuidadosamente a 

maneira como devemos abordar essas questões em uma aula de EFE. No entanto, pela 

complexidade e amplitude do tema, preferimos deixá-lo para trabalhos futuros. 

Embora neste momento não tenhamos, de fato, a pretensão de nos aprofundarmos 

em aspectos interculturais, reconhecemos a relevância desse ponto nas aulas de espanhol 

                                                            
22 O espanhol Josep M. Buades é doutor em História e licenciado em Filosofia e letras. 



89 

 

 

 

em ambientes corporativos pelo fato de neles estarem refletidas questões decisivas nas 

interrelações estabelecidas no dia-a-dia das interações entre espanhóis (no caso total da 

Empresa B e em parte da Empresa A) e brasileiros. 

 

Quando questionados sobre o que eles esperam do curso de espanhol na empresa, 

Fernando ressalta que há uma necessidade de estar preparado para o mundo dos negócios, 

segundo ele “de você estar ali fluente, de você estar apto”. Porém, existe outra questão 

relevante para a sua área de atuação, que é a exigência de uma certificação internacional, o 

que para esse profissional não é o mais importante porque: 

 

você pode ter uma pessoa que estudou só pra certificação e, não vai ter aquele vocabulário 

voltado pra negócio.  

 

A fala de Fernando nos mostra uma dualidade: por um lado, um profissional que 

usa com muita frequência o espanhol em sua rotina de trabalho e que não vê vantagem 

alguma em obter uma certificação internacional; por outro lado, há o olhar da instituição 

espanhola, que vê numa certificação a comprovação de uma proficiência. 

Há ainda, nessa fala, uma visão muito comum de que a aprendizagem de fins 

específicos se refere essencialmente ao estudo de vocabulário. Como já discorremos em 

capítulos anteriores, essa é uma questão que ressalta não apenas o olhar de especialistas da 

linguagem que se dedicam ao espanhol como fins específicos, mas também o de alguns 

alunos do mundo corporativo, embora Fernando já nos tenha destacado anteriormente a 

relevância que ele dá a outro tipo de aprendizagem, como podemos constatar abaixo: 

 

Mas situações de divergência de opinião, onde você vai ter que defender o seu ponto e fazer, e 

convencer um grupo de que você tá certo ou que a sua ideia também tem um valor. Nem sempre 

você tá certo, mas a ideia vai ter um valor também, às vezes pode ser considerado. Eu colocaria 

como foco esse aspecto. 

 

Como podemos ver, ainda que o fator ‘vocabulário’ esteja presente na fala de 

Fernando, sua inclinação para um tipo de aula baseada em simulações, de acordo com os 

diferentes gêneros em que se queira focar é a considerada mais adequada para o 

profissional da Empresa A.  
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Fernando nos contou também que sua área é uma das poucas que é dirigida 

diretamente a partir da Espanha. Assim, seus superiores são espanhóis, o que talvez 

justifique tal exigência.  

 Mais adiante, Fernando fala um pouco sobre o direcionamento de sua aula de 

espanhol frente às exigências de sua diretoria e ao que ele achava que lhe seria realmente 

relevante: 

 

Então o que a gente tentou no curso foi também mesclar, ou seja, depois de já ter alguns anos de 

bagagem do espanhol de negócio a gente alinhou e, até por uma coisa que foi combinada é que só 

a questão de ter o espanhol de negócio também não me provava, não era um título, não era uma 

coisa que eu pudesse carregar tanto pra mim quanto pro mercado. Eu poderia colocar no meu 

currículo que eu tinha a (+), eu falo, sou fluente tudo mais. Mas pô!(+) Eu entendo, a minha 

opinião, a minha percepção é que pô, ter um certificado de um instituto reconhecido pelo 

ministério da educação espanhola, eu também entendi e conversei com a professora, nós 

entendemos que era também uma coisa necessária pra completar esse, esse, essa vamos dizer 

assim, essa proficiência na língua, capacidade, e, após estar com esse embasamento já de 

negócios a gente direcionou os estudos em obter a certificação. Então eu acho de uma maneira 

geral eu consegui cumprir tanto com os objetivos do espanhol de negócio quanto vamos botar 

assim o espanhol pra fins de Academia, acadêmico. 

  

O que nos chama a atenção com o depoimento de Fernando é que, como sabemos, 

não será uma certificação que comprovará uma proficiência no idioma, e esse profissional 

nos afirma justamente isso. Em outras palavras, ele nos dá a entender que tem sido a sua 

prática no trabalho que lhe tem fornecido elementos necessários para uma boa e clara 

comunicação entre hispanófonos e brasileiros (ele) e que o “vocabulário de negócios” vem 

naturalmente, com o seu dia-a-dia contextualizado. 

  Já para Maria (Empresa B), o mais relevante em sua aprendizagem do espanhol é a 

obtenção de uma “fluência”. E quanto a um ensino focado em espanhol de negócios, a 

profissional destaca que: 
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 não, não o espanhol técnico. Eu quero falar fluente espanhol. Eu tenho esse objetivo na minha 

vida. E vou conseguir isso não só com as aulas, mas livros. Já tô lendo livros em espanhol, 

ouvindo músicas. Porque eu preciso falar.  

 

Ressaltamos em sua fala também uma dualidade, ainda que diferente da de 

Fernando. Vemos em Maria uma profissional que está estudando espanhol dentro de sua 

empresa, que é espanhola, e que projeta um ‘futuro promissor’ para seus trabalhadores, 

futuro que prevê alguma proficiência nesse idioma para um contato com seus pares no país 

ibérico. No entanto, a entrevistada parece buscar uma aprendizagem pensando tão-somente 

no lado pessoal. Portanto, o que ela chama de “fluência” é diferente da “fluência” ou da 

“versatilidade” do diretor e do profissional da Empresa A, respectivamente. 

Quanto à escolha do material a ser utilizado nas aulas, Fernando comenta que a 

adoção de um livro didático é interessante desde que haja um comprometimento entre 

aluno e professor, o que é muito difícil acontecer, pois, por estar dentro da empresa, 

sempre haverá a possibilidade de o aluno faltar à aula por diferentes motivos ligados ao 

próprio trabalho. Trata-se de uma realidade nesse contexto de ensino, pois fatalmente 

ocorrerá uma reunião, uma videoconferência, entre outros compromissos que estarão 

sempre acima das aulas de espanhol. 

Para o entrevistado, essas faltas atrasam o curso e o andamento do livro. Desse 

modo, a questão de se adotar um livro didático pode não ser tão interessante dentro de uma 

empresa devido a esse problema. Surge, então, um fator comum e não apenas no mundo 

corporativo, que é de “estarem todos na mesma página”: essa é uma cultura antiga, ou seja, 

a de “se acompanhar um livro”, e quem não estiver na mesma página não está bem.   

Sobre o tema do comprometimento, Fernando ressalta algumas coisas interessantes: 
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Mas, infelizmente quando você está no ambiente coorporativo, o livro assim..., o que eu quero 

dizer é o seguinte o livro e o material didático precisa ter uma dinâmica. Se você não tiver 

associado a esse livro e uma dinâmica; quero dizer pô, se pessoas faltam e você continua a 

matéria. Enfim, você:: tem que ter uma cobrança. E o que acontece na prática é que muitas vezes 

como é uma turma de uma empresa que várias pessoas têm reuniões, compromissos e outras 

coisas além do que aquele foco de um curso que você tá fora da empresa, às vezes, a questão do 

livro é assim não que não tenha valor, mas você tem uma depreciação do valor desse material se 

não tiver um comprometimento da turma e das pessoas que estão ali com o professor em cumprir 

com que eles tão ali. Porque não é uma responsabilidade do professor, o professor ele é orientador, 

ele vai oferecer o material didático, ele vai orientar, mas cinquenta por cento também, ou até mais 

que cinquenta por cento é responsabilidade dos próprios alunos.  

 

O desabafo de Fernando nos mostra que, apesar de as vantagens de um curso dentro 

da empresa serem grandes, como ressaltou o seu diretor de RH, há problemas que 

acontecem justamente por se tratar de um curso in company. Ainda que, segundo 

Fernando, as responsabilidades sejam igualmente divididas entre aluno e professor, nossa 

experiência nos tem demonstrado que o ‘professor corporativo’ acaba tendo uma maior 

responsabilidade, já que ele precisa saber manter ‘em alta’ o interesse dos alunos até o final 

do curso. Isso devido ao fato de que tais estudantes chegam às aulas, muitas vezes, 

cansados, com muitos problemas a serem resolvidos, com os celulares ligados, e até 

mesmo há alguns que pedem para ficarem com o computador portátil conectado por 

estarem esperando e-mails importantes. Desse modo, o docente deve ser ‘versátil’ no que 

diz respeito à elaboração e estruturação de suas aulas, considerando sempre tais 

imprevistos, que fazem parte do mundo corporativo.  

Ao contrário de Fernando, Maria (Empresa B) acha totalmente irrelevante o uso do 

livro didático, já que para ela: 

 

Uma aula bem preparada é muito melhor do que um livro didático. Até porque você não vai 

aprender só com o livro. É o que eu acabei de dizer. Você vai aprender espanhol ouvindo música, 

vendo filmes, lendo livros, você tem que buscar algo mais além da aula. Aqui você só vai ter uma 

introdução. 

 

 



93 

 

 

 

Quanto à inserção de materiais extradidáticos, Fernando diz que: 

 

muitas dessas coisas de conhecer o espanhol dos países da América Latina é:: foram  trazidos na 

aula através dessas atividades extras.  

 

Esse depoimento nos leva a inferir que, para esse profissional, o livro didático 

privilegia as variedades peninsulares, já que o que diz respeito aos países da América 

Latina lhe foi dado por meio de materiais extradidáticos. Mais adiante, ele ressalta que: 

 

E, então assim, é:: eu diria que, é:: eu até tô lembrando um pouco da outra, da outra pergunta 

tanto quanto o livro o material de apoio é muito importante porque traz a cultura do país. Você 

começa a entender a realidade também do outro, por mais que realidade não impacte na entrega 

do trabalho, ela impacta nas relações interpessoais.Então esse material, ele ajuda muito em saber 

isso. Como é que aquelas pessoas veem,é:: diversos esquemas nos países. 

 

     Fernando fala também de materiais autênticos, como por exemplo: 

 

de programas da televisão de diversas partes, sei lá, tanto da Espanha pra mostrar os diferentes 

sotaques dentro de um próprio país, que a Espanha tem diferentes sotaques, diferentes maneiras de 

falar o espanhol.  

 

Para o profissional, esses materiais lhe dão a possibilidade de conhecer 

peculiaridades do idioma que o livro não é capaz de lhe fornecer. E vale salientar o 

comentário de Fernando a esse respeito, o que reforça nossa opinião sobre o tema: 

 

O livro também é uma coisa estática, esses materiais de apoio eles já mostram mais uma dinâmica 

encima do livro, ou seja, às vezes no livro você vai ter a gramática que vem desde 1810, no 

material de apoio já diz, pô, essa palavra aqui o pessoal já fala cortado porque é o que você vê 

numa reportagem, você vê no pessoal que tá na rua respondendo a um repórter. É muito 

importante. 

  

 Talvez estejamos diante de um olhar mais holístico de Fernando quanto aos 

materiais que costumamos encontrar no mundo corporativo. Como já dissemos, a rotina, 
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ou mesmo a demanda dos profissionais corporativos aprendizes do espanhol às vezes os 

leva a ter essa concepção de ensino de língua estrangeira.   

 Esse último depoimento de Fernando destaca outra vez a cultura como sinônimo de 

relações interpessoais, embora antes ele tenha dito que cultura também estaria ligada a um 

calendário de festas e feriados.  No entanto, essas diferentes concepções sobre o conceito 

de cultura entre alunos é muito comum pela influência tão tradicional de alguns materiais 

didáticos, porém, acreditamos que Fernando realmente entenda como cultura o impacto 

que diferentes hábitos podem causar nas relações com seus pares. 

 Não podemos deixar de destacar também o comentário de Fernando sobre o que ele 

chama de “a gramática que vem desde 1810”. Parece que para ele o livro enfatiza mais as 

regras gramaticais, embora possa trazer informações defasadas; já o material autêntico, 

além de estar apoiado em questões extralinguísticas, também traz questões linguísticas 

atualizadas, como as variações fonéticas, por exemplo. 

 Para Maria (Empresa B), os materiais extradidáticos são muito importantes, mas, o 

que nos chamou a atenção foi o seu conceito de materiais didáticos, que difere do que 

Fernando considera como tais. De acordo com Maria: 

 

Fundamental. Inclusive eu já escuto muita música. Praticamente eu não escuto música brasileira, 

só escuto música em espanhol. Comprei dois livros em espanhol, tô lendo. Tô procurando ver 

filmes pela Sky. A Sky Quero trocar a minha TVA que não tem o canal hispânico pela... tem a 

TVE. Porque eu tô no Brasil. Então preciso ouvir muito...né? 

  

 Ao contrário da Empresa A, parece-nos que os alunos da Empresa B precisam 

buscar por conta própria os materiais extradidáticos. Isso se justificaria, talvez, pela falta 

de infraestrutura nessa empresa para as aulas de espanhol. 

 Quanto ao uso de material autêntico relacionado a negócios, Maria destaca que: 

 

Não, não. Viagens. Eu viajo bastante. Pelo menos uma viagem internacional faço por ano. E 

normalmente eu opto por, é o receptivo que a gente chama, né? receptor, tudo em espanhol. 

Então além do trabalho na minha vida particular eu uso muito. 
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 Uma vez mais, a profissional da Empresa B dá relevância ao âmbito pessoal em vez 

do profissional. 

 Quanto questionados sobre os tipos de atividade que o professor deve propor para 

as práticas orais nas empresas, Fernando sugere algumas atividades e uma delas está 

diretamente ligada ao trabalho corporativo: 

 

Olha, é:: assim (+) pensando bem rápido com uma coisa que eu me deparei e é muito importante é 

tentar fazer mini apresentações durante a aula. Porque, porque o fato de se apresentar já coloca 

pessoas, geralmente é:: muitas pessoas têm aversão a falar em público, se sentem já com algum 

tipo de trava, com algum tipo de receio e, são coisas que a gente vai tá principalmente no 

mercado de trabalho sempre sendo assim exposto, sempre sendo cobrado e isso é muito 

importante. 

 

A sugestão de Fernando se refere à prática de um gênero comum no mundo 

corporativo, que é o das apresentações em público. De fato, essa é uma sugestão de muitos 

profissionais, que é o das simulações, e não somente a da oratória diante de muitos, mas 

também a de negociar, discutir, ou seja, o ‘aluno corporativo’ sente falta de pôr em prática 

algo que ele tem dificuldade até mesmo na própria língua materna. 

Vale ressaltar que as declarações de Fernando estão normalmente ligadas a seu 

universo corporativo, como podemos ratificar abaixo com mais um de seus depoimentos: 

 

Muitas vezes o que está por trás da ideia nem é tão importante e o que prevalece é a forma como 

ela foi passada. Então eu acho que assim atividades de tentar criar tipo como se fosse um teatro, 

uma apresentação de um tema de negócio, um tema específico onde a pessoa tivesse que explicar 

realmente o que tá por trás daquela ideia. Eu acredito que seria uma atividade muito boa pra 

exercitar essa questão oral. 

     

Dessa forma, para o profissional, a questão do desenvolvimento da oralidade está 

ligada às tarefas trabalhadas a partir de determinado gênero, como, por exemplo, uma 

apresentação em sala de aula sobre temas ligados a negócios e feita através de simulações, 

que é uma estratégia mais comum em fins específicos. Assim, temos aqui a questão do 

gênero, ou seja, essa perspectiva capaz de suprir as necessidades dos alunos do mundo 
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corporativo, pois por meio dos gêneros são trabalhados determinados fins, de acordo com a 

esfera de atividade que esses profissionais estiverem inseridos. 

Quanto a essa matéria, Maria (Empresa B) destaca as dinâmicas: 

 

Acho que o professor tem que provocar isso. Na nossa aula isso já ocorre, a professora fala todo 

tempo em espanhol. Então, inevitavelmente você vai... Um dia ela fala uma frase, você não 

entende muito bem, na segunda vez você já vai entender. Então... a dinâmica da aula tem que ser 

em espanhol. 

 

Maria ressalta que a sua professora “fala todo tempo em espanhol”, o que nos 

remete a contextos de ensino em que o docente não o faz. Além disso, a entrevistada faz 

uma associação equivocada entre as dinâmicas e o fato de a professora falar sempre em 

espanhol. Mais adiante, ela especifica melhor sua proposta: 

 

Brincadeiras, por exemplo. Brincadeiras. A gente, nós aqui na Empresa temos essa vantagem de 

todo mundo se conhecer. Então::. isso facilita. Essa proximidade, essa intimidade das pessoas. 

Então... eu não tenho medo de errar, não tenho medo de falar errado. Eu tô entre amigos aqui, 

entre colegas de trabalho. E vô e falo e falo. Então, eu acho que:: não sei essa liberdade e tal. Não 

sei se eu respondi a sua pergunta. 

  

Percebemos enfoques diferentes nessa questão. Fernando sempre toma um caminho 

mais voltado ao âmbito corporativo, ao sugerir, por exemplo: 

 

uma apresentação de um tema de negócio, um tema específico onde a pessoa tivesse que explicar 

realmente o que tá por trás daquela ideia. 

 

Isso demonstra que sua preocupação com o curso de espanhol está voltada para seu 

desenvolvimento e resultado em seu trabalho, enquanto que as propostas de Maria são de 

cunho mais pessoal que profissional. Parece que para a profissional da Empresa B, o fato 

de ouvir e entender a sua professora falar em espanhol já é algo que demonstra um bom 

aproveitamento do curso.  Essas propostas divergentes só vêm a refletir o nível de uso da 

língua espanhola em cada empresa e, consequentemente, a cobrança certamente será 

também muito diferente.  
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Em relação aos tipos de atividade que o professor deve propor para as práticas da 

escrita e da leitura nas empresas, Fernando (Empresa A) propõe para a prática da leitura 

“buscar jornais, livros, sugerir que sejam lidos livros”. Já quanto à escrita, ele ressalta: 

 

A parte escrita, a parte escrita não tem jeito, né, muita redação. E, aí eu pego um pouco do que foi 

o teste que eu tive que fazer lá pro, pra tirar o certificado no Instituto Cervantes. Que é o quê? 

Tentar imaginar situações como a gente era colocado, ou seja, você é proprietário de um terreno 

numa rodovia onde vai ser construído um viaduto e, o viaduto vai impactar. Imagine-se 

escrevendo uma carta para a Prefeitura explicando toda situação e, pô de maneira formal e 

pedindo uma solução. Então assim, colocar as pessoas a terem que se deparar com situações que 

elas viveriam se estivessem morando num país ‘hispanohablante’ que elas teriam que se virar. Ou 

seja, situações corriqueiras, onde a pessoa tivesse que preparar documentos, seja às vezes uma 

petição jurídica ou, enfim, uma carta pra uma Prefeitura. Aí depende muito de cada caso. 

  

 Uma vez mais, Fernando propõe a prática da simulação a partir de diferentes 

gêneros. Mas, por outro lado, o profissional se refere “ao certificado do Instituto 

Cervantes”23 como exemplo, embora anteriormente tenha dito que um certificado não 

prova nada. Assim, ele acaba demonstrando que existe uma cobrança em sua área por esse 

certificado, e que de certa forma isso o influencia. 

 Maria (Empresa B) diz que: 

 

Eu acho que é forçar mesmo. É dar atividades que você faça, escreva mesmo. Não tem outro 

meio. Não digo ainda fazer uma redação porque acho que a gente ainda não tá nesse nível. Mas 

futuramente vai ser isso. 

 

Em relação ao tópico proposto sobre os componentes considerados mais 

importantes na aula de espanhol na empresa, Fernando (Empresa A) não comenta; no 

entanto, levando-se em conta que todo ato de comunicação representa uma resposta, o seu 

não-dito passa a ter um caráter significativo ao levá-lo a estabelecer um elo com outra 

questão que, de certa forma, dialogava com a que lhe propusemos naquele momento. Ao 

dialogar com seu próprio enunciado, Fernando estabelece uma relação de sentidos entre 

                                                            
23 “Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado 
de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España” (INSTITUTO CERVANTES, 2012). 
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concepções que, do seu ponto de vista, estão intimamente ligadas. Trata-se da questão do 

comprometimento entre os alunos de sua empresa, como vemos a seguir:  

 

Pra mim o mais importante é o comprometimento, o comprometimento e a questão da:: não deixa 

de ser o comprometimento, mas é o interesse, entendeu? É assim, se você não tiver um grupo 

coeso, com o mesmo objetivo. 

  

Mais adiante, Fernando fala sobre o que, de fato, acha mais importante em sua aula: 

 

Mas situações de divergência de opinião, onde você vai ter que defender o seu ponto e fazer, e 

convencer um grupo de que você tá certo ou que a sua ideia também tem um valor. Nem sempre 

você tá certo, mas, a ideia vai ter um valor também, às vezes pode ser considerado. Eu colocaria 

como foco esse aspecto. 

Fernando nos traz, outra vez, um aspecto muito interessante, que é o das 

simulações. E sua fala nos remete a uma proposta de aula a partir dos gêneros, baseadas em 

situações em que os alunos possam argumentar, discutir, que sejam capazes de elaborar 

projetos e de se expor em reuniões. E que, principalmente, a língua espanhola não seja um 

fator que os impeça de levar adiante seu trabalho com mais naturalidade e sem tanta 

insegurança. 

 Maria (Empresa B) também enfatiza o fator oralidade como relevante em suas 

aulas; no entanto, ela volta a pôr em destaque a questão pessoal: 

 

Que é... principalmente eu que gosto de viajar então isso me motiva muito. Sei lá, ouvir falar de 

uma cidade da Espanha que eu não conheço. Eu vou ter interesse em aprender porque 

futuramente talvez eu queira conhecer. 

 

Quando questionado a respeito do valor de cada componente didático para a 

aprendizagem do espanhol, vejamos o que Fernando ressalta: 

 

Cinquenta por cento pra gramática no mínimo. Porque a gramática é importante, porque não 

adianta, quando você fala certinho é reconhecido, as pessoas dão maior valor. E o resto é, assim, 

eu colocaria cinquenta por cento pra gramática, trinta por cento pra essa questão da realidade, da 

política, da cultura, não sei se é por esse lado. 
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 Sobre os 20% restantes, Fernando diz que: 

 

Então esses vinte seria isso, política, cultura e tal. Então vinte por cento eu colocaria pra essas 

questões assim, é, questões afins, não sei se teria, por exemplo, é..., relacionamento, porque eu 

não sei se teria outro componente. 

  

Percebemos que Fernando desde o início tende a enfatizar a aprendizagem da 

gramática, embora não deixe muito claro o que ele define por ensino da gramática. Porém, 

por outro lado, o profissional não deixa de ressaltar que ter contato com questões 

socioculturais irá contribuir de alguma forma para o seu dia-a-dia na empresa. 

 Já Maria tem um olhar diferente, pois atribui à conversação o papel principal em 

uma aula de espanhol no mundo corporativo. 

 

Ah, eu, eu acho que eu daria 70% pra conversação e 30% pra gramática. Porque é:: o meu 

objetivo hoje principal, pode ser que daqui a pouco mude, é falar. Então eu preciso praticar mais a 

conversação. 

 

  Já que para Maria seu objetivo hoje é falar, ela acredita que a oralidade tem 70% 

de importância em sua aula. Essa visão contrapõe-se àquilo que Fernando (Empresa A) diz, 

pois apesar de esse profissional utilizar bem mais o espanhol, tanto oral quanto escrito, ele 

vê na gramática o peso mais forte para a obtenção do que ele chama de versatilidade e seu 

diretor de RH, de fluência. 

Vale a pena destacar o que Fernando acrescenta em relação ao tema: 
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Cinquenta, cinquenta porque eu tô querendo buscar uma subdefinição, mas assim o que eu quero 

frisar como mais importante é que a gente não pode, na minha opinião, eu não acho que as 

pessoas devam ter menos de cinquenta por cento de gramática. Porque não adianta nada assim, é 

impossível você ter menos de cinquenta por cento de gramática, eu tô sendo assim bem 

conservador. Eu poderia colocar até mais, mas eu acho que esse é o limite mínimo pra uma 

pessoa querer conquistar tudo aquilo que a gente falou anteriormente, que é falar bem, se 

desenvolver, defender um ponto. No mínimo pra você começar a querer ter isso você tem que ter 

cinquenta por cento de gramática, se não (+) E também é aquele negócio entre os outros 

cinquenta por cento tem essa questão sociocultural e tem a questão do vocabulário. Que uma 

coisa é você ter gramática outra coisa é você ter vocabulário. Tem muitas pessoas que, pô, que 

falam, que tem uma gramática correta, mas faltam palavras, faltam vocabulários, faltam (+) 

entendeu? Até mesmo no português. 

 

Percebemos que para Fernando a gramática tem um valor importante, embora ele 

não esclareça o que vem a ser gramática em sua opinião. Apesar de defender o ensino 

gramatical, Fernando não deixa de enfatizar as questões lexicais (contextualizadas) e 

socioculturais como componentes relevantes em suas aulas de espanhol. 

Finda a terceira e última parte deste trabalho, passemos, então, às considerações 

finais, onde trataremos de fazer uma pequena retrospectiva acerca dos temas abordados ao 

longo desta dissertação, bem como tecer algumas conclusões com base no material 

analisado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de iniciarmos esta pesquisa, sabíamos que tínhamos em vista um “tesouro”, 

porém, ainda escondido, pois se tratava de um tema muito complexo. Como “pistas”, o que 

possuíamos eram dez anos de uma experiência árdua, embora prazerosa, e de muita 

obstinação em colher informações relevantes, já que não tínhamos uma base teórica que 

nos pudesse auxiliar. Nosso objetivo foi contribuir não apenas para nosso trabalho, que 

ainda continua, mas também para o de colegas de profissão que, como nós, podem se 

encontrar em meio a tantos caminhos a serem seguidos, e muitos deles ainda diante de um 

terreno meio acidentado. Perdoem-nos, leitores, pelas metáforas, mas elas nos ajudam a 

ilustrar quão complexo foi empreender um projeto de tamanha amplitude.  

Expressar o que nos significou dar vida nosso empreendimento é como voltar no 

tempo e chegar ao início de nossa empreitada tão instigante, quando não tínhamos um foco 

certo, pois encontrávamo-nos em meio a muitas informações ligadas à docência no mundo 

corporativo. No entanto, sabíamos que devíamos limitar esse foco para chegarmos ao 

ponto principal de nossa pesquisa: ao achado de pelo menos uma pequena parte do 

“tesouro”. 

Ao longo desta pesquisa, foram surgindo pontos bastante relevantes, que nem 

sequer imaginávamos que pudessem impactar em nosso trabalho no ambiente corporativo. 

Dessa forma, íamos fazendo a coleta seletiva desses dados por meio de inúmeras 

pesquisas, leituras e mais leituras. 

Estamos certos de que essas descobertas de alguma maneira poderão contribuir para 

docentes de espanhol que se propõem a lançar-se nesse desafiante campo de atuação, 

‘relativamente recente’ na docência do espanhol no Brasil. Ou quem sabe não estamos 

diante de sua fase mais promissora com a chegada de tantas empresas espanholas24, 

consequência de uma crise que só tem agravado a situação política-financeira desse país 

ibérico, mas que, de certa forma, tem beneficiado os docentes de espanhol dedicados ao 

EFE25. 

                                                            
24 Parece-nos relevante ressaltar que a chegada do capital espanhol ao Brasil data de antes do início da atual 
crise financeira da Espanha. 
25 Recentemente, o rei Juan Carlos, da Espanha visitou o Brasil, onde falou sobre a intenção de reforçar 
parcerias com esse país, o que pode significar mais possibilidades de trabalho para o docente de EFE no 
mundo corporativo. Dilma Rousseff, a presidente brasileira “destacou que a estabilidade orçamentária é 
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Na primeira parte deste trabalho, propusemo-nos a refletir sobre questões 

relacionadas à língua como um ‘objeto’ que se subdividiria em ‘várias outras línguas’: em 

uma ‘língua comum’ e em outras várias ‘línguas específicas’. Tendo como ponto de partida 

essa concepção de língua, com um olhar bastante crítico, fomos em busca de outros 

subsídios que nos confirmassem essa concepção ou que nos mostrassem uma direção 

contrária, capaz de contrapor-se a uma teoria defendida atualmente por renomados 

especialistas da linguagem e da economia. Nossa finalidade sempre foi, em primeiro lugar, 

buscar uma base teórica que refletisse nosso pensamento e que, ao mesmo tempo, pudesse 

nos apoiar em nosso trabalho diário no ambiente corporativo.  

Essa etapa foi bastante complexa, pois quanto mais buscávamos, mais 

encontrávamos olhares que iam a uma mesma direção: a da língua que se subdivide em 

uma língua comum e outras tantas específicas. Apesar disso, encontramos uma perspectiva 

de língua que foi capaz de levar-nos a outra direção, ou melhor, a uma concepção de língua 

heterogênea e que varia de acordo com diferentes pontos de vista. Tratava-se do olhar 

laboviano, que nos mostrou que a língua não é estática e que tampouco se subdivide em 

línguas específicas para responder às necessidades de um ensino para fins específicos. 

Desse modo, com base nessa perspectiva, passamos a enxergar uma realidade diferente de 

língua, a que nos mostra uma língua que só existe por meio da variação, ou que além de 

constituir-se em um sistema de normas e regras, é, sobretudo, uma abstração representada 

por traços sintáticos, morfológicos, lexicais e fonológicos, variáveis dentro de uma 

determinada comunidade de fala.  

A partir do achado de parte do nosso “tesouro”, nosso olhar foi cada vez mais 

tomando uma direção, liderada por Labov (1972; 1997; 2007) e embasada por outros 

estudiosos – Del Valle (2005; 2007), Fanjul (2004), Milroy (2001), Monteagudo (2011), 

Lagares (2010; 2011) – que contribuíram para abrir o longo caminho que tínhamos por 

diante. 

Como uma segunda etapa de nossa base teórica, passávamos a outro 

questionamento. Seria possível ensinar fins específicos baseados principalmente em léxico 

especializado? Uma resposta positiva nos faria dar alguns passos atrás na busca de nosso 

“tesouro”, pois nossa experiência em multinacionais nos levava a outra direção. Uma vez 

                                                                                                                                                                                    
compatível com políticas de estímulo do crescimento, e ressaltou que o Brasil explorará novas alianças com 
empresas espanholas” (FUENTE, 2012). 
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mais, recorremos a pesquisas na área, e, nessa jornada, encontrávamos grande quantidade 

de trabalhos que nos apontava um ensino de EFE bastante voltado para o léxico 

especializado. 

No entanto, no desenvolvimento de nossas reflexões, chegamos a uma etapa que 

nos mostrou uma perspectiva capaz de apoiar a elaboração de nosso projeto empreendedor. 

Tratava-se, então, do olhar bakhtiniano, que nos levou a contrapor, uma vez mais, uma 

concepção construída em torno de um ideal de ensino para fins específicos que foge à 

realidade da docência do mundo corporativo, ou pelo menos da que tínhamos como 

experiência até aquele momento.  

Convictos de que uma interação não ocorre em um vácuo e que não nos 

expressamos por meio de frases sem sentidos e desconectadas, fomos buscar no dialogismo 

respostas para algumas inquietudes, tais como: Como ensinar fins específicos baseando-

nos, sobretudo, em léxico especializado? Como auxiliar os alunos do mundo corporativo a 

se expressarem, a defenderem suas posições, negociando em nome de suas empresas, 

demonstrando estar a favor ou contra determinados pontos de vista? Enfim, como ajudá-los 

a interagir em espanhol? Dúvidas como essas nos motivaram inicialmente a sairmos de 

nossa área de conforto. Por outro lado, tínhamos a opção de simplesmente aceitarmos o 

que se encontrava pronto à disposição de todos no “atual mercado do espanhol dos 

negócios”. 

Assim, sob o olhar bakhtiniano do dialogismo, passamos a dar um novo rumo a 

nossa pesquisa. E o que encontramos foi uma perspectiva que, finalmente, dava conta de 

responder a nossas inquietudes.  

Sem intenção de nos repetirmos, sabemos que, ao estar inserido em uma sociedade, 

o indivíduo interage sempre em relação ao outro, o que ocorre por meio de enunciados 

(orais ou escritos), que, por sua vez, conectam-se com outros enunciados que vão sendo 

moldados de acordo com o contexto sócio-histórico e ideológico de cada época. E, ao 

pensarmos na realidade de fins específicos, demo-nos conta de que essa vertente teórica 

poderia nos ajudar a analisarmos nosso campo do saber dentro de uma perspectiva que 

reflete a realidade cotidiana de nossos alunos do ambiente corporativo.  

A partir desse ponto, passamos a ter outro olhar para o nosso trabalho docente 

dentro de empresas, ou seja, ao mesmo tempo em que pesquisávamos, lendo e 

selecionando, podíamos ir colocando em prática nossas descobertas científicas com 
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aqueles alunos. E o que víamos era um universo em que profissionais de diferentes áreas 

do saber construíam o seu dia-a-dia corporativo dentro de interações que refletiam 

diferentes contextos, os quais, por sua vez, formavam-se e reformulavam-se, sempre em 

relação a atitudes e reações de seu interlocutor. Ou seja, percebíamos, naquela prática, em 

que se fazia uso da linguagem oral ou escrita por meio da língua espanhola, que a nossa 

base para empreender um trabalho bem-sucedido não poderia ser outra se não a do 

dialogismo. Dessa forma, estávamos certos de que o projeto que teríamos que elaborar 

junto àqueles trabalhadores teria de estar calcado em um estudo que se preocupasse com os 

gêneros utilizados em cada uma das esferas de atividade daqueles alunos. 

Assim, cabia-nos, portanto, continuar pesquisando, ou melhor, ler, refletir e discutir 

sobre como nossa base teórica poderia contribuir para nosso trabalho. E a partir desse 

ponto, quando já tínhamos selecionado um valioso material, passamos à etapa empírica, 

que era onde a teoria poderia unir-se à prática.  

Dessa forma, a etapa seguinte consistiu em realizar entrevistas no ambiente 

corporativo para, então, tentarmos comprovar se nossa escolha teórica realmente dava 

conta da realidade a que nos referíamos. Ao entrevistarmos a direção da empresa, 

pensamos em buscar, antes de qualquer coisa, o real interesse das duas multinacionais no 

ensino de espanhol para seus trabalhadores, o que incluía entender que tipo de ensino a 

empresa buscava. Por outro lado, pensamos também em obter resposta da parte principal, 

ou seja, dos alunos-profissionais visando a entender como se constituía o ensino de 

espanhol para fins específicos naquele universo, sempre levando em conta as necessidades 

das empresas como instituição interessada naquele treinamento para o seu trabalhador.   

 Assim, optar por uma pesquisa empírica foi algo que nos ajudou a esclarecer esses 

questionamentos e, algumas vezes, reforçar questões discutidas pela nossa base teórica. Ir a 

campo e poder constatar que há convergências e divergências entre o que os especialistas 

da linguagem e do mundo econômico-financeiro dizem/querem e o que na realidade 

ocorre, contribuiu bastante para o nosso projeto. 

 Entrar em contato com dois grandes grupos empresariais que adotam aulas de 

espanhol na própria empresa, embora atuando de forma muito diferente, deu-nos a 

possibilidade de entendermos, em primeiro lugar, que muitas vezes o que a direção de uma 

companhia almeja nem sempre é o que querem os seus profissionais. E, em segundo lugar, 
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compreendemos que o contato com o idioma espanhol no dia-a-dia entre seus profissionais 

contribui muito para reforçar o que eles discutem e aprendem em suas aulas de espanhol. 

 No que tange às direções das empresas entrevistadas, percebemos olhares 

divergentes: se por um lado encontramos uma empresa (A) que incentiva, investe e cobra o 

uso da língua espanhola para vários de seus profissionais, por outro tivemos contato com 

uma empresa (B) que não estimula tanto, não investe e, portanto, não cobra um resultado 

efetivo do curso de espanhol, e talvez nem lhe coubesse tal atitude, já que quem financia as 

aulas é o próprio trabalhador. 

 Isso ocorre porque se trata de realidades completamente opostas. Enquanto a 

Empresa A mantém um contato efetivo com cinco países hispanófonos, na Empresa B são 

pouquíssimos os profissionais que mantêm esse contato, e quando ele ocorre, quase sempre 

é através de e-mails. 

 Por serem os que mais utilizam a língua espanhola em sua rotina diária, os 

informantes da Empresa A foram os que mais nos ajudaram a responder nossas 

inquietudes. Por outro lado, os entrevistados da Empresa B nos levaram a ter contato com 

uma realidade de ensino diferente no ambiente de trabalho.  

 De um modo geral, nosso contato com as empresas nos levou a compreender e a 

comprovar questões relevantes para esta pesquisa. A partir da voz de alguns entrevistados 

(Empresa A), constatamos que, de fato, a aprendizagem de espanhol no mundo corporativo 

não se dá por meio do ensino de léxico específico, até porque essa bagagem em pouco 

tempo passa a ser incorporada na rotina do trabalhador por conta de seu contato com a 

língua na empresa. Essa experiência empírica contribui para entendermos que realmente 

“não alinhavamos as palavras, passando de uma para outra. Pelo contrário, é como se 

preenchêssemos um todo com as palavras úteis” (BAKHTIN, 1997, p. 311), e que 

tampouco devemos ter em mente aquele modelo de ‘árvore’, cujos galhos refletem ‘línguas 

específicas’ capazes de suprir necessidades específicas.   

 De acordo com nossa linha de pensamento, acreditamos e tivemos a oportunidade 

de comprovar que o que as empresas buscam com o curso de espanhol para seus 

profissionais é que eles tenham habilidade necessária para interagir usando a língua 

espanhola com seus pares hispanófonos, objetivando um resultado positivo no trabalho. E 

acreditamos que isso é possível tendo como enfoque a concepção dialógica, pois “a língua 
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é, assim, concebida como fruto do trabalho humano de interações entre sujeitos que se dão 

nas mais diversas esferas de atividade” (FREITAS, 2004, p.32). 

Em relação a essa realidade, parece-nos claro que o tipo de aula de EFE na empresa 

não precisa estar voltada para uma concepção de ensino que prevê memorizações de léxico 

especializado e descontextualizado, e nem para uma perspectiva que não conceba a língua 

como um conjunto de enunciados que só fazem sentido dentro de interações. Em outras 

palavras, a Empresa A reflete muito bem essa linha de pensamento através da fala do 

profissional Fernando:  

 

(...) colocar as pessoas a terem que se deparar com situações que elas viveriam se 
estivessem morando num país ‘hispanohablante’ que elas teriam que se virar. Ou 
seja, situações corriqueiras, onde a pessoa tivesse que preparar documentos, seja 
às vezes uma petição jurídica ou, enfim, uma carta pra uma Prefeitura. Aí 
depende muito de cada caso. 

 

Cabe destacar que a declaração de Fernando deixa clara sua inclinação por uma 

aula baseada nos gêneros do discurso, que são diversos, principalmente se pensarmos nas 

diferentes áreas de atuação que há em uma empresa. 

Embora nossa pesquisa tenha sido muito mais de cunho qualitativo, acreditamos 

que, apesar de termos analisado um pequeno corpus, foi por meio dele que obtivemos 

valiosas informações que, além de contribuírem com a base teórica selecionada, puderam 

apresentar um pouco da docência no mundo corporativo.    

Cabe-nos, portanto, refletir, a partir de agora, que tipo de aula nós, docentes de 

espanhol para fins específicos, queremos e podemos elaborar para nossos alunos do mundo 

corporativo. Mas essa é uma interrogação que teremos de deixar para ser respondida em 

uma próxima pesquisa.  

Um dos pontos fortes de nossa pesquisa foi constatar, principalmente por meio da 

prática que, sendo a linguagem dialógica, sabemos que os enunciados não são 

acontecimentos únicos, ao contrário, eles dialogam com outros e cada um deles traz marcas 

que certamente refletirão no discurso atual. Portanto, sob uma perspectiva enunciativa da 

linguagem, não concebemos a realização de uma entrevista como instrumento de 

informação de verdades absolutas26, no entanto, no que tangia a nossas expectativas, 

                                                            
26 Daher, Rocha e Sant’Anna (2004, p. 3) apontam que “a entrevista não pode ser entendida como mero 
instrumento de captação de um dito, como simples ferramenta que permitiria o acesso a ‘verdades reveladas’ 
pelo entrevistado, como o sugerem muitos trabalhos na área”.  
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acreditamos que o gênero entrevista nos permitiu satisfazer nossos objetivos. Assim, como 

pudemos comprovar no capítulo da análise das entrevistas, obtivemos resultados muito 

interessantes no que se referia ao confronto da realidade da docência no ambiente 

corporativo com alguns preceitos estabelecidos por determinados teóricos que vêm se 

dedicando a esse tema atualmente, como vimos em capítulos anteriores. 

Esperamos que os resultados obtidos nesta pesquisa sirvam como uma pequena 

contribuição na expectativa de que outros tantos trabalhos esclarecedores possam se somar 

a ela, porém, sempre com um olhar crítico, como deve ser em toda pesquisa acadêmica. 

Na busca de nosso “tesouro”, podemos dizer que chegamos ao encontro de algumas 

pedras preciosas, porém, não temos dúvida de que ainda há muito que se descobrir. Quem 

sabe podemos encontrar grandes diamantes a serem lapidados?  De fato, como toda 

pesquisa acadêmica, nada é tão fácil; o caminho é árduo, no entanto, compensatório.    
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ANEXO I 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO CONTENDO JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

DA PESQUISA JUNTO ÀS EMPRESAS 

 

Entrevista com profissionais de RH, responsáveis pela área de Treinamento de 

Idiomas, e com profissionais da empresa que estudam espanhol em seu ambiente de 

trabalho 

 
1- Justificativa – A metodologia desta pesquisa consta de visitas a duas empresas 

multinacionais espanholas instaladas no Rio de Janeiro. Essa etapa de nosso trabalho está 

composta por duas fases: a primeira será a realização de entrevistas a um responsável pela 

área de Treinamentos da diretoria de RH, cujo objetivo é levantar dados sobre os interesses 

das empresas em implantar um curso de espanhol para alguns de seus profissionais dentro 

do ambiente corporativo. A outra parte será a realização de entrevistas a 

profissionais/alunos do curso de espanhol, com a finalidade de reunirmos informações, 

principalmente, sobre a importância de aprender esse idioma em seu ambiente de trabalho, 

o que eles esperam com o curso, que tipo de aula eles gostariam de ter, com que tipo de 

material didático e extradidático eles gostariam de trabalhar.   

Para os registros desses dados, as entrevistas serão gravadas em áudio, se assim nos 

autorizarem, e, logo após, transcritas e analisadas. 

 

2- Objetivo – Esse levantamento de dados será objeto de análise para colher informação 

sobre o que essas empresas querem e o que seus profissionais/alunos esperam do curso de 

espanhol ministrado em seu ambiente de trabalho. A partir dessa análise, esperamos obter 

dados relevantes para conhecermos o panorama amplo e objetivo do ensino/aprendizagem 

de espanhol para fins específicos (EFE) nesse ambiente e, assim, colhermos material que 

nos auxiliará em nossas reflexões teóricas sobre como adequar os fins específicos à real 

necessidade das empresas. 

 

 
 
 



114 

 

 

 

ANEXO II 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA A ENTREVISTA ENTREGUE À DIREÇÃO DE 

RH DAS EMPRESAS 

 

 

Data: ______ / ______ / ______ 

 

Prezados senhores, 

 

Gostaria de verificar a possibilidade de realização de uma entrevista  

com o responsável pela área de Recursos Humanos a respeito do curso de língua espanhola 

que esta empresa oferece a seus empregados. Além desta entrevista, gostaria também de pedir  

autorização para entrevistar dois alunos do curso de espanhol desta companhia. 

Sou aluna de mestrado da Universidade Federal Fluminense e desenvolvo uma pesquisa 

focada em Espanhol para Fins Específicos.  

O objetivo desta entrevista é conhecer o funcionamento do programa de idiomas nesta 

companhia a fim de que, em um futuro próximo, minha pesquisa possa contribuir para o 

trabalho do docente de espanhol no mundo corporativo. 

A entrevista seria agendada conforme a disponibilidade dos diretores de sua empresa.  

Aguardo um retorno, e desde já agradeço imensamente pelo apoio, 

 

Rita Flores 
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ANEXO III 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS DA ENTREVISTA, A SER 

ENTREGUE NO DIA DA MESMA AO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE 

TREINAMENTO DE IDIOMAS DO RH DA EMPRESA   

 

Data: ______ / ______ / ______ 

 

O ENSINO/APRENDIZAGEM DE ESPANHOL PARA FINS ESPECÍFICOS NO 

AMBIENTE CORPORATIVO 

 

Prezado responsável pela área de treinamento de idiomas desta empresa, 

 

Meu projeto de pesquisa sobre o Ensino/Aprendizagem de Espanhol para Fins 

Específicos no Ambiente Corporativo tem como objetivo principal a análise da 

necessidade do estudo do espanhol em algumas empresas espanholas  instaladas no Rio de 

Janeiro, por meio de reflexões sobre questões teóricas que envolvem este tema, além de 

pesquisas empíricas. 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, necessito de informações sobre questões que 

envolvem o funcionamento do curso do idioma espanhol nesta companhia.  

 

Esta pesquisa vai completar a minha dissertação de mestrado e contribuir para o trabalho do 

docente de espanhol para fins específicos em empresas que optam pela implementação deste 

idioma para o seu quadro de empregados. 

 

Gostaria de assegurar o sigilo da identidade do entrevistado e da empresa e a 

confidencialidade de suas respostas. Além disso, ressalto que toda a entrevista ficará sob 

inteira responsabilidade da pesquisadora, professora Rita de Cássia dos Santos Flores. 

Agradeço por sua colaboração com este projeto de pesquisa. 
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___________________________________________________ 

Aluna de Mestrado da UFF: Rita de Cássia dos Santos Flores 

___________________________________________________ 

Orientador: Dr. Xoán Lagares 

___________________________________________________ 

Co-orientadora: Dra. Luciana Freitas 
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Você, responsável pela área de Recursos Humanos desta empresa, permite que suas respostas 

sejam usadas como informação para o trabalho acima citado? 

Permito  Não permito  

 

Você, responsável pela área de Recursos Humanos desta empresa, permite que suas respostas 

sejam gravadas para o melhor aproveitamento das mesmas no trabalho acima citado? 

Permito  Não permito   

 

Você, responsável pela área de Recursos Humanos desta empresa, permite que dois 

empregados que estudam espanhol nesta empresa sejam também entrevistados para a 

colaboração com o trabalho acima citado? 

Permito  Não permito   

 

 

___________________________________________________ 

Aluna de Mestrado da UFF: Rita de Cássia dos Santos Flores 

___________________________________________________ 

Orientador: Dr. Xoán Lagares 

___________________________________________________ 

Coorientadora: Dra. Luciana Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO DE RH DA EMPRESA  

 

 

QUADRO 

EMPRESA  

ÁREA DE ATUAÇÃO /CARGO  

 

Perguntas destinadas ao responsável pela área de Treinamento, da diretoria de 

Recursos Humanos da empresa__________________________ 

 

1. Qual a origem de sua empresa? 

2. Sua empresa lida com países hispanófonos? Quais? 

3. Qual a importância da aprendizagem da língua espanhola atualmente para um 

profissional do mundo corporativo, independente de trabalhar ou não em uma 

empresa de origem hispanófona? 

4. E para o profissional de sua empresa, qual é a relevância da aprendizagem da 

língua espanhola atualmente? 

5. Sendo o espanhol idioma oficial de vários países, inclusive alguns dos quais 

mantêm relações com a sua empresa, como esta companhia lida com este tema 

quanto à aprendizagem da língua espanhola? 

6. A que esta empresa visa ao implementar um curso de espanhol para seus 

empregados? 

7. Por que a opção por um curso de espanhol ministrado dentro de sua empresa, e 

não um curso externo? 

8. Para que tipo de profissional esta empresa oferece o curso de espanhol? Gostaria 

que você mencionasse também as áreas em que se requer a aprendizagem de 

espanhol nesta empresa e que justificasse sua resposta. 
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9. Que tipo de curso a empresa busca para os seus empregados?  

(Sugestões para o entrevistado: um curso focado em negócio; um curso não 

apenas focado em negócios; um curso não focado em negócios) 

10. Por quê? 

11. Que tipo de materiais didáticos a empresa gostaria que os seus empregados 

usassem? (Sugestões para o entrevistado: livro didático e materiais extra 

específicos do mundo dos negócios; livro didático não específico de negócios e 

materiais extra específicos do mundo dos negócios; livro didático não específico 

de negócios e materiais extra não específicos do mundo dos negócios) 

12. Por quê? 

13. Quais seriam os componentes que você escolheria como mais relevantes em uma 

aula de espanhol?  

(Sugestões caso o entrevistado não consiga responder: o estudo dos costumes, 

cultura, política, história, entre outros fatores relacionados com o país/ países da 

língua alvo)   

14. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, o que a empresa visa para seus 

profissionais?  

(Sugestões, caso o entrevistado não consiga responder: um curso completo, ou 

seja, básico, intermediário e avançado?)   

15. Após o aluno ter alcançado o nível desejado para o bom resultado na comunicação 

com os países hispanófonos com os quais ele lida, a empresa acha importante que 

ele tenha faça uma manutenção do idioma? Por quê? 

16. Qual é a avaliação do RH a respeito dos cursos que são oferecidos hoje na 

empresa? 
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ANEXO V 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS DA ENTREVISTA, A SER  

ENTREGUE NO DIA DA MESMA AO ALUNO DO CURSO DE ESPANHOL NA 

EMPRESA X 

 

 

Data: ______ / ______ / ______ 

 

O ENSINO/APRENDIZAGEM DE ESPANHOL PARA FINS ESPECÍFICOS NO 

AMBIENTE CORPORATIVO 

 

Prezado aluno do curso de espanhol, 

 

Meu projeto de pesquisa sobre o Ensino/Aprendizagem de Espanhol para Fins 

Específicos no Ambiente Corporativo tem como objetivo principal a análise da 

necessidade do estudo do espanhol em algumas empresas espanholas instaladas no Rio de 

Janeiro, por meio de reflexões sobre questões teóricas que envolvem este tema e pesquisas 

empíricas. 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, necessito de informações sobre questões que 

envolvem o funcionamento do curso do idioma espanhol nesta companhia.  

 

Esta pesquisa vai completar minha dissertação de mestrado e contribuir para o trabalho do 

docente de espanhol para fins específicos em empresas que optam pela implementação deste 

idioma para o seu quadro de empregados. 

 

Gostaria de assegurar o sigilo da identidade do entrevistado e da empresa e a 

confidencialidade de suas respostas. Além disso, ressalto que toda a entrevista ficará sob 

inteira responsabilidade da pesquisadora, professora Rita de Cássia dos Santos Flores. 

Agradeço por sua colaboração com este projeto de pesquisa. 
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___________________________________________________ 

Aluna de Mestrado da UFF: Rita de Cássia dos Santos Flores 

___________________________________________________ 

Orientador: Dr. Xoán Lagares 

___________________________________________________ 

Coorientadora: Dra. Luciana Freitas 
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Você, aluno de espanhol desta empresa, permite que suas respostas sejam usadas como 

informação para o trabalho acima citado? 

 

Permito  Não permito   

 

Você, aluno de espanhol desta empresa, permite que suas respostas sejam gravadas para o 

melhor aproveitamento das mesmas no trabalho acima citado?  

 

Permito  Não permito   

 

___________________________________________________ 

Aluna de Mestrado da UFF: Rita de Cássia dos Santos Flores 

 

___________________________________________________ 

Orientador: Dr. Xoán Lagares 

 

___________________________________________________ 

Co-orientadora: Dra. Luciana Freitas 
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ANEXO VI 

 

PERFIL DO ALUNO ENTREVISTADO DA EMPRESA X 

 

QUADRO 

EMPRESA  

PROFISSÃO  

ÁREA DE ATUAÇÃO /CARGO  

 

 

Perguntas destinadas ao aluno de espanhol desta empresa da empresa 

 

1. Você estuda ou já estudou espanhol em sua empresa?  

(OBS.: Caso ele já tenha estudado, perguntar o nível alcançado, o porquê de sua 

saída do curso e se ele vê a necessidade de uma continuidade e por quê) 

2. Por que aprender espanhol atualmente no Brasil? 

3. Em sua empresa, no seu dia-a-dia, você lida com países hispanófonos? Quais? E 

como ocorre seu contato com o espanhol?  

(Sugestões para o entrevistado: por meio da escrita ou da oral?) 

4. Sendo o espanhol idioma oficial de vários países, inclusive alguns dos quais a sua 

empresa mantém ou poderá manter, no futuro, relações, como você lida, ou lidaria, 

com as diferenças culturais e linguísticas do idioma em seu cotidiano?  

(Acrescentar: É difícil estabelecer uma boa relação quando se tem que lidar com 

essas diversidades? Você acha que o seu curso poderia ajudá-lo nesse sentido? 

Como?) 

5. O que você espera de seu curso de espanhol? Um curso voltado apenas para 

negócios? Por quê? 

6. Você acha importante o uso do livro didático em sua aula de espanhol? Por quê? 

(Acrescentar para o entrevistado: voltado para negócios ou não? Por quê)  
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7. E quanto aos materiais extra, você acha importante ter contato em sua aula com 

artigos de revista ou de jornais, programas televisivos (gerais ou ligados ao seu 

âmbito de trabalho), músicas, entre outros?  Por quê? 

8. Que atividades o professor deveria propor em sala de aula para a prática oral?  

9. Quanto à escrita e à leitura, que atividades o professor deveria propor em sala de aula 

para essas práticas?  

10. Quais seriam os componentes que você escolheria como mais relevantes em uma 

aula de espanhol? Por quê?  

(Acrescentar como sugestões para o entrevistado: o estudo dos costumes, cultura, 

política, história, entre outros fatores relacionados com o país/ países da língua 

alvo)  

11. Se você fosse medir em porcentagem, que valor você daria ao estudo da gramática 

do espanhol e que valor você atribuiria a outro componente de sua própria escolha 

para  sua aula? Por quê? 
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Após o questionário: Neste momento, mostro quadro abaixo para o aluno e lhe peço o 

seguinte: 

 

Gostaria que você assinalasse com um X as atividades que correspondem ao seu uso do 

espanhol em seu cotidiano na empresa. 

 

Escrever 
e-mails 

Participar de 
reuniões com 
hispanofalantes 

Participar 
de video-
conferências 

Participar de 
fono-
conferências 

Falar ao 
telefone 

Receber 
para 
almoço 
e/ou 
jantares 

      

 

 

 

 

Outras atividades não mencionadas acima? Quais? (     ) 

 

 

           

 

____________________________________________________ 

 

Assinatura do aluno (      ) da empresa ____________________________ 

 


