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Táctica y estrategia  

Mario Benedetti 

 

Mi táctica es 

mirarte 

aprender como sos 

quererte como sos 

mi táctica es 

hablarte 

y escucharte 

construir con palabras 

un puente indestructible 

mi táctica es 

quedarme en tu recuerdo 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

pero quedarme en vos 

mi táctica es 

ser franco 

y saber que sos franca 

y que no nos vendamos 

simulacros 

para que entre los dos 

no haya telón 

ni abismos 

mi estrategia es 

en cambio 

más profunda y más 

simple 

mi estrategia es 

que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

por fin me necesites. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa, inserida no contexto de Ensino de Línguas para Fins Específicos, 

com ênfase em Espanhol para Fins Específicos, foi conduzida com o objetivo de 

conhecer as necessidades de um grupo de alunos do curso superior de tecnologia 

em Gestão Empresarial, bem como de professores que atuam como profissionais 

dessa área no mercado de trabalho; saber qual a avaliação dos alunos em relação 

ao plano de curso da disciplina Espanhol e apontar subsídios que possam contribuir 

com a reelaboração do plano de curso dessa disciplina. O aporte teórico referente à 

Abordagem de Línguas para Fins Específicos utilizado neste trabalho focaliza, 

principalmente, os pressupostos de Hutchinson e Waters (1987) e Dudley-Evans e 

St. John (1998), entre outros. Os dados foram coletados através dos seguintes 

instrumentos: questionários, aplicados aos alunos e aos professores do curso de 

Gestão Empresarial; entrevistas semi-estruturadas com alunos e professores que 

atuam como gestores e fazem uso do espanhol no mercado profissional, e também 

com a coordenadora do curso; e documentos sobre o curso de Gestão Empresarial. 

Este estudo justifica-se pela importância da língua espanhola para a formação 

profissional dos estudantes de tecnologia em Gestão Empresarial. Os resultados 

desta pesquisa deverão ser utilizados como subsídios para propostas futuras de 

adequação do plano de curso da disciplina Espanhol, atualmente oferecida a esses 

alunos. 
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ABSTRACT 

 

This research, in the context of Languages for Specific Purposes, with an emphasis 

in Spanish for Specific Purposes, was conducted in order to meet the needs of a 

group of students of the college of technology in business management, as well as 

teachers that work as professionals in this area in the market; identify the student‟s 

assessment about the course plan of the Spanish discipline and find out contributions 

to reformulate the plan of the course of this discipline. The theoretical approach on 

the Languages for Specific Purposes used in this study focuses primarily on the 

assumptions of Hutchinson and Waters (1987) and Dudley-Evans and St. John 

(1998), among others. Data were collected through the following instruments: 

questionnaires, administered to students and teachers of Business Management 

course, semi-structured interviews with students and teachers who work as 

managers and that use the Spanish language in the professional market; and also 

the coordinator of the course, and documents about the Business Management 

course. This study is justified by the importance of Spanish language training for 

students in Business Management Technology. The results of this research will be 

used as contributions for future proposals to adapt the course plan of the Spanish 

course, currently offered to these students. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Devia ser proibido debochar de quem se aventura 
em língua estrangeira. 

 
Chico Buarque de Holanda, em Budapeste (2003) 

 

 

 Esta pesquisa, inserida na área de Línguas para Fins Específicos, tem por 

objetivo apresentar uma análise de necessidades realizada junto a alunos, 

professores e coordenadores de um curso de Ensino Superior Tecnológico. A 

pesquisa teve início a partir de uma reflexão sobre minha realidade profissional 

como docente de língua espanhola em um curso superior de Gestão Empresarial no 

interior do Estado de São Paulo.  

 Atuo na unidade há mais de quatro anos e ministro aulas de Espanhol nos 

cursos de Gestão Empresarial. Os alunos contam, em geral, com uma carga horária 

de quarenta horas, concentradas em um único semestre. Dependendo das opções 

em relação às disciplinas, o aluno poderá, a partir do quinto semestre do curso, 

cursar um semestre a mais da disciplina Espanhol. 

 O ponto de partida para esta pesquisa foi avaliar o plano da disciplina 

Espanhol vigente, sob duas perspectivas: a dos alunos do IV semestre do curso de 

Gestão Empresarial e a da coordenadora, para sugerir modificações no curso de 

línguas, adequadas às necessidades dos alunos que atuam no mercado de trabalho 

como gestores e atendendo, também, às expectativas gerais do mercado 

profissional. 

 A escolha por conduzir esta pesquisa dentro da Abordagem de Línguas para 

Fins Específicos deve-se ao fato de que a adequação da disciplina Espanhol, 

especificamente, deve levar em consideração as necessidades gerais que envolvem 

o aluno e seu contexto profissional, tendo como finalidade o acesso às necessidades 

específicas de aprendizagem e uso real da língua. 

 Holmes (1981, p.08), baseando-se em sua experiência com a Abordagem 

Instrumental no Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 

Brasileiras, destaca três características importantes:  
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 as necessidades dos alunos são os fatores mais importantes no 
planejamento de um curso;  

 um programa de curso deve ser planejado de forma a facilitar a 
prática das habilidades e estratégias que os alunos realmente 
precisam desenvolver;  

 o conhecimento prévio do aprendiz através do seu conhecimento 
de mundo, da sua capacidade de raciocínio, dos seus 
conhecimentos linguísticos advindos da língua-mãe devem ser 
priorizados na abordagem de Ensino de Língua para Fins 
Específicos para que a aprendizagem se apóie no que ele já sabe 
e nas suas razões para aprender um novo idioma. 

 

 Ao elaborar meu projeto de mestrado, optei por realizar um levantamento das 

necessidades com os alunos matriculados no quarto semestre do curso de Gestão 

Empresarial, para obter subsídios que pudessem não somente proporcionar 

melhorias nos conteúdos, em busca de atender necessidades e desejos dos 

estudantes, mas também sugerir uma nova proposta de planejamento da disciplina 

Espanhol.  

 Para a realização da pesquisa, optei pelo Estudo de Caso que, segundo 

Johnson (1992, p.76), tem como objetivo descrever um caso em seu contexto 

específico, a partir de uma pergunta de pesquisa. O pesquisador estuda o caso e os 

aspectos mais importantes relacionados ao contexto onde ele se encontra, com o 

propósito de esclarecer dúvidas ou pontos ligados à pergunta de pesquisa proposta. 

 Para a realização deste trabalho, ingressei no grupo de pesquisa Abordagem 

Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos, 

denominado GEALIN1, vinculado às linhas de pesquisa Linguagem e Educação e 

Linguagem, Educação e Tecnologia, do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem – LAEL, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, PUC- SP, e ao Projeto de Pesquisa Análise de Necessidades em 

Contextos Profissionais Diversos, desenvolvido no GEALIN, tendo como 

coordenadora a professora Dra Rosinda de Castro Guerra Ramos, também 

orientadora deste trabalho. 

 O objetivo maior desse grupo de pesquisa é “mapear tendências que se vão 

delineando na Abordagem Instrumental e as questões delas decorrentes, 

                                                 
1
 Descrição do Grupo de pesquisa disponível em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhe 

grupo.jsp?grupo=0071801HS4ZTZJ> Acesso em: 05.set.2010. O projeto do referido grupo de 
pesquisa será tratado com mais detalhes no próximo capítulo. 
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identificando como se articulam com as demandas emergentes e com as habilidades 

profissionais do docente nessa abordagem de ensino”2. Já o projeto de pesquisa 

Análise de Necessidades em Contextos Profissionais Diversos tem como objetivo 

“mapear necessidades de uso da língua em contextos profissionais decorrentes das 

novas demandas socioeconômicas e tecnológicas presentes no mercado de 

trabalho3”. 

 Ao fazer o levantamento de necessidades de um grupo específico, neste 

caso, com alunos ingressantes e concluintes, professores e coordenadores do curso 

de Gestão Empresarial, com o objetivo de avaliar e reformular o plano corrente de 

curso da disciplina Espanhol, busco também trazer contribuições para para o grupo 

de pesquisa GEALIN no que tange aos resultados referentes a um contexto diverso 

do encontrado nas pesquisas realizadas até o momento, como, por exemplo, o de 

Silva (2011)4 em andamento, Onodera (2010), Souza (2009), Masin (2009), entre 

outros, e também à língua pesquisada, o espanhol. 

 A análise de necessidades é o primeiro passo a ser seguido para o desenho 

de um curso de Línguas para Fins Específicos. Entretanto, sabe-se que a maioria 

dos cursos não faz uma análise de necessidades para decidir o conteúdo 

programático a ser privilegiado. Essa afirmativa é corroborada em levantamento 

bibliográfico feito por Mazza et al. (2008): os autores colheram 73 resumos de 

dissertações e teses, desenvolvidas desde 1981, para verificar se as pesquisas que 

traziam a nomenclatura Língua Instrumental continham algum registro do uso de 

Análise de Necessidades no encaminhamento dos procedimentos metodológicos.  

 Esse levantamento mostrou ter havido uma conscientização de apenas 2 dos 

73 pesquisadores, no caso desse levantamento específico, de que a análise de 

necessidades é essencial para a fundamentação de cursos de Inglês que pretendam 

inserir-se nessa abordagem. Diante dessa defasagem entre teoria e prática, pode-se 

entender que academicamente muitos pesquisadores, dentro da própria Abordagem 

Instrumental, não fazem uso da Análise de Necessidades para (re)desenho de 

cursos. 
                                                 
2
 De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil – CNPq Disponível em: 

<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhe grupo.jsp?grupo=0071801HS4ZTZJ> Acesso em: 
05.set.2010. 
3
 De acordo com o Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil – CNPq Disponível em: 

<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhe grupo.jsp?grupo=0071801HS4ZTZJ> Acesso em: 
05.set.2010. 
4
 O trabalho está em fase de desenvolvimento: Silva, F.O. Análise de Necessidades para um curso de 

inglês jurídico. 
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 Para complementar minha pesquisa na área de Análise de Necessidades 

para o Ensino-Aprendizagem de Línguas para Fins Específicos, consultei 

dissertações e teses da área. O resultado mostra que um grande número de 

pesquisas nessa direção corresponde às produzidas na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Comento, a seguir alguns trabalhos mais recentes, que foram 

produzidos pelo grupo de pesquisa GEALIN. Pinto (2002) desenvolveu uma 

proposta de análise de necessidades visando à reestruturação da disciplina de 

Língua Inglesa em um curso de Secretariado Executivo, em uma Instituição de 

Ensino Superior privada. Serafin (2003) mapeou os gêneros que são mais 

predominantes em congressos. Cardoso (2003) fez uma análise de necessidades 

para a área de hotelaria; Belmonte (2003) trabalhou na área de Turismo, em busca 

de subsídios para adequação da disciplina de Língua Inglesa em uma unidade de 

Ensino Superior privada. Vaccari (2004) pesquisou a reestruturação da disciplina de 

Inglês em um curso de Ensino Superior Tecnológico, também em instituição privada. 

Pradillas (2005) realizou uma análise de necessidades para um curso de Publicidade 

e Propaganda para a adequação da disciplina de Inglês, trabalhando com alunos e 

profissionais dessas áreas, atuantes no mercado de trabalho. Carvalho (2008) 

investigou as necessidades de aprendizagem de alunos de um curso de Letras, 

relacionadas à disciplina Língua Inglesa, em uma faculdade particular da cidade de 

São Paulo, com o objetivo de conseguir subsídios pedagógicos para o 

desenvolvimento do conteúdo programático para a disciplina.  

Masin (2009) fez uma análise de necessidades com alunos, relacionada à 

disciplina de Língua Inglesa do curso de Automação Industrial do CEFET – SP e 

também das necessidades em relação ao uso dessa língua nas disciplinas técnicas, 

componentes da grade curricular desse mesmo curso. O resultado da análise dos 

dados proporcionou o conhecimento das características e do perfil dos alunos do 

Curso de Automação Industrial, bem como a identificação da necessidade de 

integração entre a disciplina de Inglês e as disciplina técnicas.  

Souza (2009) fez uma análise de necessidades para identificar quais eram as 

funções desempenhadas por profissionais do ramo editorial, investigando as tarefas 

comunicativas que esses profissionais desempenhavam em inglês e as 

necessidades de aprendizagem desses profissionais, levantando subsídios para 

delineamento de um curso. Por fim, Onodera (2010) realizou uma análise de 
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necessidades para o uso da língua inglesa na execução de tarefas em uma empresa 

multinacional situada na cidade de Guarulhos.  

 Além das pesquisas realizadas pelo grupo GEALIN, foram investigadas 

algumas outras, também referentes aos anos de 2000 a 2010. Por exemplo: 

Schilieman (2000) fez uso da análise de necessidades investigando cursos técnicos 

de uma Escola Técnica Federal do interior de São Paulo; Gallo (2006) realizou uma 

análise de necessidades na área de aviação, investigando as necessidades de uso 

da língua inglesa por pilotos brasileiros de linhas domésticas e internacionais, com o 

objetivo de trazer algumas contribuições para o ensino de inglês para essa categoria 

profissional; Santos Lopes (2006) apresentou a reestruturação das disciplinas de 

Português, Inglês e Espanhol, com foco em apresentações orais em um curso de 

Administração de Empresas; Silva (2007) realizou sua pesquisa de análise de 

necessidades em um curso técnico em Hotelaria e Turismo em uma escola técnica 

estadual, identificando as necessidades da situação de aprendizagem 

(necessidades dos alunos) da língua inglesa dos estudantes e da situação-alvo 

(necessidades do mercado de trabalho), comparando-as com a proposta curricular 

existente.  

 Embora esses trabalhos já apresentem resultados relevantes para a área de 

ensino-aprendizagem de Línguas para Fins Específicos e para a Análise de 

Necessidades em alguns contextos específicos, esses estudos trabalham com a 

língua inglesa e não com a língua espanhola, foco desta pesquisa. A literatura 

pesquisada também revelou uma carência de estudos relativos à Análise de 

Necessidades em Língua Espanhola, especificamente na área de Espanhol para 

Fins Específicos. É parte dessa lacuna que esta pesquisa pretende preencher, ou 

seja, fornecer um mapeamento de usos de espanhol, neste caso, especificamente 

em um curso de Gestão Empresarial de uma faculdade de Ensino Superior 

Tecnológico.  

 Diante da carência, preocupação e questionamentos com o plano de curso 

de língua espanhola presente no Curso Superior Tecnológico de Gestão 

Empresarial da Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá, busquei auxílio no 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

para aprofundar meus subsídios teóricos, com o objetivo de sustentar o 

desenvolvimento de uma reformulação na estrutura curricular do curso, procurando 

atender às necessidades e expectativas dos alunos.  
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 Dado o objetivo de reformulação do plano de curso, as questões de pesquisa 

propostas são: 

 Quais são as necessidades dos alunos do curso de Gestão 

Empresarial em relação à língua espanhola? 

 Que avaliação os alunos fazem do curso? 

 Que subsídios os resultados oferecem para a reelaboração do plano de 

curso vigente? 

 

 O presente trabalho apresenta a seguinte organização: no capítulo 1, 

apresento as principais teorias que embasam esta investigação, trazendo 

informações sobre conceitos, desenvolvimento e características de Línguas para 

Fins Específicos e de Análise de Necessidades.  

No capítulo 2, Metodologia de Pesquisa, trago informações sobre o referencial 

teórico que norteou a coleta de dados, o contexto de pesquisa, os participantes, os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

No capítulo 3, apresento a discussão dos resultados. Inicialmente apresento e 

discuto o perfil dos alunos, para, então, apresentar as necessidades segundo os 

próprios alunos, segundo a coordenadora do curso e segundo os professores das 

disciplinas específicas que atuam no mercado de trabalho. Em seguida apresento a 

discussão dos dados referentes às tarefas-alvo e, por fim, apresento a avaliação do 

plano de curso vigente, segundo os alunos do curso de Gestão Empresarial e 

segundo a coordenadora do curso. 

Finalizo a dissertação apresentando considerações e reflexões sobre a 

pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO 1: Fundamentação Teórica 

 

 

 

Fazer com que os outros vejam sentido na 
aprendizagem de línguas, para quaisquer fins, 
específicos ou gerais, é o que todos aqueles que 
ensinam línguas para fins específicos almejam. 
 

Celani (2009) 

 

 

Este capítulo apresenta os construtos teóricos que embasam esta pesquisa. 

Inicialmente, discuto a Abordagem de Ensino- Aprendizagem de Línguas para Fins 

Específicos (LIFE)5, apresentando suas características e origem; seguidas das 

diferentes fases que caracterizam seu desenvolvimento a partir da década de 1960. 

Trato, brevemente, da história do Ensino de Espanhol no Brasil a partir dessa 

mesma abordagem, enfatizando a análise de necessidades, a qual se constitui 

como o ponto de partida para um curso de Línguas para Fins Específicos. 

 

 

1.1 Origem e Desenvolvimento da Abordagem de Línguas para Fins 

Específicos (LIFE) 

 

Segundo Richards (2001, p.23), o ensino de Inglês como segunda língua ou 

língua estrangeira tornou-se uma importante atividade após a Segunda Guerra 

Mundial, pois nessa época cresceu a demanda de cursos de Inglês no Reino Unido, 

nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, voltados para imigrantes, refugiados 

e estudantes estrangeiros. Com o crescimento da diversidade de estudantes de 

língua inglesa, as instituições deveriam atender às necessidades e exigências dos 

novos alunos, ao invés de atender, conforme afirma Munby (1978, p.01), aos 

desejos de professores e às exigências das instituições de ensino. Assim, surgiu, a 

partir da década de 1960, um ramo no ensino de Inglês Geral conhecido como 

                                                 
5
 LIFE: Abreviação em português para Línguas para Fins Específicos. 
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Inglês para Fins Específicos (ESP)6, cuja principal preocupação era o ensino de 

Inglês para Fins Acadêmicos ou para Fins Ocupacionais. 

Segundo Hutchinson e Waters (1987, p.06), o desenvolvimento do ensino de 

ESP não foi um movimento planejado coerentemente, mas representou um 

fenômeno que cresceu a partir de um número de tendências que convergiam para 

uma direção. Essas tendências eram abordadas de diversas maneiras, ao redor do 

mundo. De acordo com os autores mencionados, houve três principais tendências 

para o desenvolvimento de ESP: a demanda de um mundo em transformação, a 

revolução na Linguística e o foco no aprendiz. 

Em relação à primeira tendência – demanda de um mundo em transformação 

–, conforme registram Hutchinson e Waters (1987, p.06), com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, houve uma grande expansão científica e tecnológica e, 

consequentemente, um grande desenvolvimento das atividades econômica e 

comercial em nível mundial. Pelo fato dos Estados Unidos ter tido grande influência 

nesse período, destacando-se como nova potência mundial, a Língua Inglesa 

passou, então, a ser adotada como a língua para assuntos relacionados ao comércio 

e à tecnologia. 

Segundo Howatt (1984, p.06-07), os primeiros livros destinados ao ensino de 

línguas procuravam ensinar a língua estrangeira que deveria ser usada no 

comércio, e, desde essa época, já despontava o inglês destinado para negócios. 

Ainda segundo Howatt (op cit.), no ano de 1495, mesmo antes da invenção da 

imprensa, foi produzida uma espécie de manual para o ensino de Inglês, 

enfatizando estruturas e termos técnicos específicos para serem utilizados por 

comerciantes de lã e produtores agrícolas locais. 

Para Strevens (1988, p.150), já durante o século XVI foram encontradas 

duas evidências de registros de cursos de ESP, um destinado a viajantes e outro 

identificado pelo autor como um tipo de curso de “alemão para estudantes de 

Ciências”. Segundo o autor (op cit., p.152), na área de Educação, em que eram 

valorizados o conteúdo e o professor, sendo este considerado como o transmissor 

do conhecimento, essas mudanças se fizeram nítidas quando o aluno passou a 

ocupar o papel central no processo educacional. 

                                                 
6
 ESP: Abreviação em Inglês para English for Specific Purposes, traduzida para o português como 

Inglês para Fins Específicos. 
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Em relação à segunda tendência, a revolução na Linguística, Hutchinson e 

Waters (1987, p.07) retomam estudos direcionados à mudança de foco nos 

processos de ensino-aprendizagem em Língua Inglesa, que passou da descrição 

linguística para situações em que a língua era utilizada em comunicação real. 

É nesse contexto que surgiu a Abordagem de Línguas para Fins Específicos, 

que, segundo Hutchinson e Waters (1987, p.09-15), passou por cinco fases de 

desenvolvimento. A primeira fase representou a análise de registro e ocorreu entre 

as décadas de 1960 e 1970. Nesse contexto, o foco era a identificação das 

características gramaticais e lexicais de textos de áreas específicas. A segunda fase 

foi caracterizadas pela análise do discurso e da retórica, tendo como foco a forma 

como as sentenças eram usadas no discurso.  

A terceira fase voltou-se para a análise da situação-alvo, em que eram 

destacadas as razões pelas quais os aprendizes precisavam aprender a língua 

estrangeira. As características da situação-alvo eram transformadas posteriormente 

no conteúdo de um curso de ESP. A quarta fase, ocorreu entre as décadas de 1970 

e 1980, caracterizada pela tentativa de uma análise profunda, indo além do nível da 

sentença, abrangendo o texto. O foco não era a língua em si, mas o processo do 

uso da língua. 

Na quinta fase, também emergente na época, o foco recaia sobre a 

abordagem centrada no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e não no 

uso da língua. De acordo com Hutchinson e Waters (1987, p.14), uma abordagem 

realmente válida deve ser baseada na compreensão do processo de ensino-

aprendizagem de uma língua. 

O desenvolvimento da abordagem de LIFE, hoje, já se constituiu como um 

movimento forte e viável dentro da área de ensino de língua estrangeira. 

 

 

1.1.1 Definições e características de Línguas para Fins Específicos (LIFE) 

 

São muitos os autores que definem LIFE e descrevem suas características. 

Quanto ao conceito, Holmes (1981, p.08) explica que não se trata de uma língua 

utilizada por especialistas em uma área restrita, como, por exemplo, espanhol para 

medicina, mas pode envolver, além do vocabulário específico, habilidades e 
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estratégias que , de forma muito eficaz, para o processo de ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira. 

Celani (1981, p.05) ressalta a palavra “finalidade” contida no termo ESP, 

afirmando que:  

 

Na denominação English for Specific Purposes, a palavra “purposes”, 
finalidade, parece ser o termo crucial, indicando que esse tipo de 
ensino se concentra nos objetivos que procuramos alcançar. Isto não 
significa, no entanto, que no ensino de inglês antes do advento de 
ESP, a finalidade a que se destina o curso passa a ter prioridade. Isto 
não significa, por outra parte, que as finalidades a que se destinam os 
cursos de Inglês Geral não sejam especiais. Significa que os 
diferentes fins para os quais o aluno necessita de Inglês podem ser 
mais facilmente percebidos e definidos, possibilitando, assim, uma 
visão das diferentes habilidades que serão necessárias à consecução 
daqueles fins.  

 

Com isso, podemos evidenciar que a diferença entre os cursos gerais para os 

de fins específicos, segundo Celani (1981, p.05), encontra-se no fato de que num 

curso com objetivos específicos “os fins para os quais o aluno necessita de uma 

determinada língua estrangeira podem ser mais facilmente percebidos e definidos”. 

Ao conhecer as diferentes habilidades que serão necessárias à consecução 

daqueles fins, podemos também encontrar maneiras para que o aluno desenvolva 

aquelas habilidades que lhe são necessárias. 

Para Hutchinson e Waters (1987, p.18), não é fácil definir o ensino-

aprendizagem de LIFE ou mesmo de ESP, motivo pelo qual não o definem pelo que 

é de fato, mas sim pelo que não é, e, nesse caso, são evidenciadas as seguintes 

características: 

 

 não é meramente o ensino de uma variedade especializada de 
Inglês; 

 não é uma questão de ensinar palavras ou gramáticas sobre 
ciências; 

 não é diferente de qualquer outra forma de ensino de línguas. 

 

 Ainda conforme os autores, o ensino de ESP dever ser visto como uma 

abordagem e não um produto; ESP não é um tipo particular de linguagem ou de 

metodologia e também não consiste em um tipo particular de material didático. Em 

suma, trata-se de uma abordagem que focaliza a aprendizagem da língua baseada 

na necessidade do aprendiz. 
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 Hutchinson e Waters (1987, p.19) estabelecem o questionamento “Por que 

estes alunos precisam aprender uma língua estrangeira?”7, sendo considerada a 

primeira pergunta a ser feita antes de elaborar qualquer curso. 

Para Robinson (1991, p.01), a Abordagem de Línguas para Fins Específicos 

envolve três mundos de conhecimento: linguagem, pedagogia e conteúdo específico 

de interesse dos alunos. Segundo Robinson (op cit., p.02-03), na abordagem de 

LIFE há características, elencadas a seguir, que podem ser consideradas como 

critérios para cursos: 

 

 cursos de LIFE são geralmente focados em um objetivo; 

 cursos de LIFE são baseados na análise de necessidades; 

 o período de tempo dos cursos é claro e especificado; 

 os alunos geralmente são adultos; 

 os alunos, em geral, não são iniciantes e terão estudado a língua 
meta geral por algum tempo; 

 os cursos baseados na Abordagem LIFE levarão em conta alunos 
com interesses idênticos, sejam eles da área profissional ou 
acadêmica. 

 

De acordo com Strevens (1988, p.02), a definição de ESP parte de fatores 

absolutos e variáveis e apresenta uma distinção entre características absolutas e 

variáveis de ESP. Para esse autor, as características absolutas são quatro: 

 primeira: a elaboração de um curso que vá ao encontro das 

necessidades do aprendiz;  

 segunda: relação do conteúdo com as disciplinas, ocupações e 

atividades do aluno;  

 terceira: foco na linguagem apropriada às atividades, em termos de 

sintaxe, léxico, discurso; 

 quarta: estar em contraste com um curso de Inglês Geral.  

Já em relação às características variáveis, o autor apresenta duas 

características: a possibilidade de restringir-se ao aprendizado das habilidades a 

serem aprendidas e o fato de ESP ser ensinado de acordo com uma metodologia 

preestabelecida. 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.04), por sua vez, atribuem ao ensino de 

LIFE, duas características absolutas e duas variáveis: 

 

                                                 
7
 Original: “Why does the learner need to learn a foreign language?” 
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 absolutas: 
 planejamento para atender às necessidades do aprendiz; 
 utilização de metodologia e atividades da disciplina a que está 

vinculado. 

 variáveis: 
 pode ser relacionado ou planejado para disciplina específica; 
utiliza metodologias diferentes para situações específicas de 

ensino que diferem do ensino de Inglês geral; 
 pode ser planejado para atender a um aluno adulto em nível 

universitário ou em uma situação de trabalho; pode ser 
também utilizado com alunos do Ensino Médio; 

  planejado para atender a alunos de nível intermediário ou 
avançado, podendo atender também a alunos iniciantes. 

 

 Em suma, de acordo com o que foi proposto por Hutchinson e Waters (1987), 

Strevens (1988), Robinson (1991) e Dudley-Evans e St. John (1998) para o ensino 

de LIFE, as características mais evidenciadas são: as necessidades dos alunos, um 

objetivo específico baseado nessas necessidades e um conteúdo de uma disciplina 

ou situação de trabalho. 

 

1.1.2 Subdivisões no ensino de Línguas para Fins Específicos 

 

Alguns autores como Dudley-Evans e St. John (1998, p.04) e Robinson (1991, 

p.02) concebem ESP como área maior e subdividida em duas grandes subáreas, 

como apresentado na figura 1, a seguir: 

 

 

Figura 1: Classificação de ESP por área profissional (Dudley-Evans e St. John, 1998, p.06, minha 

tradução) 

 

Como se pode observar na figura acima, para Dudley-Evans e St John, 

encontramos, no âmbito de Inglês para Fins Acadêmicos, Inglês para Ciências e 
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Tecnologia (EST – English for Sciense and Techonology) ), Inglês para Fins Médicos 

(EMP – English for Medical Purposes) e Inglês para Fins Jurídicos (ELP – English for 

Legal Purposes). Já a área de Inglês para Fins Ocupacionais (EOP – English for 

Occupational Purposes), segundo esses autores, está subdividida em Inglês para 

Fins Profissionais (EPP – English for Professional Purposes) e Inglês para Fins 

Vocacionais (EVP – English for Vocational Purposes). 

Nota-se, ainda, na figura 1, que, para esses autores, algumas áreas, tal qual a 

Medicina, podem ser classificadas tanto como acadêmica quanto profissional. O que 

irá determinar a área na qual se encontram é sua aplicação em termos de prática. 

Um curso de Inglês que visa ao preparo do aprendiz para utilizar a língua em sua 

área de estudos ou no contexto acadêmico será classificado como um curso de 

Inglês para Fins Acadêmicos. Entretanto, se o objetivo do curso for o uso da língua 

para atuação em um contexto profissional, ele será classificado como um curso de 

Inglês para Fins Ocupacionais. 

Dudley-Evans e St John (1998, p.07) ressaltam, também, que o Inglês para 

Fins de Negócios, que na figura 1 aparece como uma subdivisão de Inglês para Fins 

Profissionais, é, algumas vezes, visto como uma área independente de Inglês para 

Fins Ocupacionais, por ser considerada muito ampla e por envolver tanto a 

aprendizagem do Inglês geral quanto de Inglês para fins específicos. De acordo com 

os autores, contudo, se o objetivo principal é que se utilize da língua como o meio de 

comunicação no mundo dos negócios ou para transações comerciais, ela deve ser 

caracterizada como uma subdivisão do Inglês para Fins Ocupacionais. 

 É importante ressaltar que, para Dudley-Evans e St John (1998, p.09), o 

conteúdo comum e o vocabulário semitécnico ensinado em muitos cursos de Inglês 

para Fins Acadêmicos poderiam ser úteis no ensino do que se costuma chamar de 

Inglês Geral. Ainda, segundo esses autores, do mesmo modo, as estratégias de 

leitura, foco detalhado em cursos  de Inglês para Fins Acadêmicos que desenvolvem 

a habilidade de leitura, podem ser úteis como parte de um curso de Inglês Geral 

para níveis intermediário e avançado. Entretanto, Dudley-Evans e St John (1998, 

p.06) são favoráveis à apresentação do ensino de língua inglesa por meio de um 

continuum, no qual o curso se desenvolve a partir da passagem de cursos em Inglês 

Geral, bem definidos, para cursos em ESP, que são mais específicos, conforme 

ilustrado na figura 2, a seguir: 
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Figura 2: Continuum de tipos de cursos do ensino de Inglês (Dudley-Evans e St. John, 1998, p.09) 
(Tradução minha). 

 

A partir dessa possível classificação, acredito que o curso de espanhol para 

os alunos de Gestão Empresarial pode ser caracterizado como um curso de 

espanhol para Fins Ocupacionais, uma vez que seu conteúdo programático deve ser 

reestruturado em função das necessidades do mercado de trabalho e das apontadas 

pelos alunos. 

A seguir, será apresentado um breve histórico do que foi LIFE no Brasil. 

  

1.1.3 Ensino de Línguas para Fins Específicos em contexto nacional 

 

 No Brasil, Inglês para Fins Específicos ou Inglês Instrumental, segundo Celani 

et al. (1988, p.04), teve início na década de 1970, por meio do Projeto Nacional 

Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras. Esse projeto, conforme 

relatam Celani e Holmes (2006, p.115), foi desenvolvido na PUC-SP (1980-1990) 

com a participação inicial de 20 universidades federais do país. Outras instituições 

não federais fizeram parte desde o início, como as Universidades Católicas do Rio 

de Janeiro, de Porto Alegre e de Goiânia. 

 A ideia central do projeto era a criação de um centro de formação de 

professores para a Abordagem Instrumental e para o ensino de ESP. 

 Celani (2005, p.14) explica que a necessidade de se criar um centro de 

referência envolvido com a formação e o ensino de línguas baseado na Abordagem 



15 

LIFE deve-se ao fato de um grande número de professores, vindos de diversas 

partes do Brasil, que cursavam o mestrado na PUC-SP, manifestarem as carências 

e dificuldades em oferecer cursos de Inglês especializados para vários 

departamentos existentes em seus campi. Com isso, decidiu-se planejar um projeto 

de âmbito nacional, envolvendo, inicialmente, como já mencionado anteriormente, 

20 instituições de ensino superior federal. Em seguida, outras universidades 

custeadas pelos estados também aderiram ao projeto e, por fim, contou-se com a 

adesão das Escolas Técnicas Federais, posteriormente, propagando-se para outras 

universidades no país. 

 Conforme Celani et al. (1988, p.04) o projeto confirmou, por uma pesquisa 

realizada com os professores das universidades participantes, a necessidade de 

implantação de um projeto nacional que fosse voltado ao desenvolvimento de 

professores para o ensino de ESP, para a produção de materiais didáticos 

adequados e para a implementação de um centro de recursos. 

 Esse projeto ocorreu em duas fases: a primeira, de 1978 a 1980, e a 

segunda, de 1980 a 1985. Ramos (2009, p.65) descreve dois aspectos da primeira 

fase: as visitas às universidades federais informantes, para identificar as 

necessidades, os tipos de cursos, os recursos humanos e os materiais apropriados 

para atenderem às necessidades de cada universidade; a realização de um 

Seminário Nacional, envolvendo doze universidades, cujo objetivo era compartilhar 

experiências entre os diferentes grupos e não impor a utilização de nenhum material 

didático, respeitando as necessidades locais. 

 Ramos (2009, p.66) descreve a segunda fase do projeto como sendo a da 

chegada de três especialistas britânicos (KELTS) – Anthony Deyes, John Holmes e 

Mike Scott -, subsidiados pelo Conselho Britânico para auxiliar no desenvolvimento e 

na formação de professores, pesquisas e materiais didáticos.  

 Uma das características do projeto foi a decisão de não produzir um material 

didático. Celani (2005, p.14-16) ressalta que, devido à natureza do material didático 

para o ensino-aprendizagem de LIFE, “eles são praticamente impublicáveis, pelo 

fato de ter vida curta na prateleira”. Conforme a autora (op cit., p.16), 

 

o objetivo de integrar a elaboração de materiais e a formação de 
professores foi importante na fase inicial do projeto para que fossem 
desenvolvidas estratégias efetivas de leitura, já que a habilidade de 
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compreensão escrita foi identificada como principal necessidade nas 
instituições informantes, na maior parte do Brasil. 

 

 Celani (2005, p.399) conclui que um aspecto favorável do projeto foi ter sido 

fruto da constatação de uma necessidade comum e não de uma decisão unilateral 

de uma instituição. “Essa atitude contribuiu para que o projeto se desenvolvesse em 

uma atmosfera de participação e criação”. Por não usar material didático 

preestabelecido, todos os participantes foram encorajados a criar material didático 

com discussões pré ou pós-aplicação nas universidades. Essas discussões 

poderiam ser feitas em pares ou em grupos maiores, como os encontrados em 

seminários. 

 A principal característica do projeto nacional segundo Celani (2005, p.17) foi a 

filosofia participativa, em que os professores eram convidados a refletir sobre a 

natureza do contexto em que estavam atuando e sobre a melhor forma de satisfazer 

as necessidades com as quais estavam envolvidos. 

Embora o projeto tenha trazido grandes contribuições, segundo Ramos (2005, 

p.116-118), alguns mitos também foram criados a partir das necessidades de 

aprendizagem por ele identificadas. Segundo a pesquisadora, criou-se o mito de que 

Inglês Instrumental é sinônimo de leitura, o que, na verdade, foi apenas a habilidade 

identificada por meio de análise de necessidades realizada na época, como única a 

ser ensinada. Isso, segundo Ramos (2009), não significa que em todo curso de ESP 

deva ser ensinada apenas a leitura. A habilidade ou habilidades a serem 

ministradas, em qualquer curso de ESP, será ou serão identificadas por meio de 

uma análise de necessidades. 

No ano de 2002, nasceu o grupo de pesquisa denominado GEALIN8 – 

Abordagem Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contexto Diversos. 

O grupo objetiva mapear tendências no ensino-aprendizagem de línguas para fins 

específicos (abordagem instrumental), identificando como tais tendências articulam-

se às demandas emergentes e às habilidades profissionais do docente, nessa 

modalidade de ensino. Sua repercussão evidencia-se na orientação do conteúdo e 

da metodologia desenvolvidos em cursos superiores, tecnológicos e técnicos, que se 

                                                 
8
 GEALIN: Abordagem Instrumental e Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos. 

Descrição do Grupo de Pesquisa. Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/diretorioc/>. Acesso em: 
22.mar.2010.  
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estenderam, também, às demais instituições de ensino médio e fundamental, após o 

desenvolvimento do projeto nacional de ESP. 

Segundo Ramos (2009b, p.43-44), na ambientação digital, o grupo de 

pesquisa GEALIN também passou a atuar com pesquisas relacionadas ao design e 

à elaboração de materiais. Foram produzidos, também, mais três cursos de 

extensão, sendo 2 a distância: um na área médica e um na área de textos 

acadêmicos, e outro de Formação de Professores. 

Outra conquista do grupo de pesquisa foi o projeto ESPtec, destinado à 

Formação de Professores e Multiplicadores de Ensino-Aprendizagem de Inglês 

Instrumental para o Sistema de Educação Profissional de Nível Técnico. 

Na próxima seção, abordo o conceito e as características do ensino-

aprendizagem de Espanhol para Fins Específicos. 

 

 

1.1.4 Ensino-aprendizagem de Espanhol para Fins Específicos 

 

Segundo Beltrán (1998), a língua espanhola para fins específicos ganhou 

espaço na Europa somente no início dos anos 80, com a incorporação dos 

espanhóis à Comunidade Europeia. O idioma passou a ser alvo de interesse 

acadêmico e profissional dos países membros da União Europeia e acentuou-se 

com o crescimento econômico da Espanha. 

A área conta, desde 2000, com a realização do Congresso Internacional de 

Espanhol para Fins Específicos, o CIEF, realizado a cada três anos, organizado com 

o apoio do Ministério da Educação da Embaixada da Espanha na Bélgica, na 

Holanda e em Luxemburgo, e do Instituto Cervantes em Utrecht. Esse evento 

congrega escolas de língua estrangeira de diversos países, que atuam com o ensino 

de Espanhol para Fins Específicos (doravante, EFE), associações de professores de 

espanhol nos Países Baixos, que também auxiliam editores. 

Atualmente, a Espanha também conta com Instituições de Ensino Superior 

que oferecem cursos de especialização para profissionais de língua espanhola na 

área de Espanhol para Fins Específicos, EFE. Um exemplo é a “Fundação 
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Comillas”9, uma organização privada, sem fins lucrativos, fundada em 2005. Seu 

objetivo principal é promover o contínuo desenvolvimento da língua e da cultura 

espanholas. A instituição colabora com os poderes públicos, com as empresas 

privadas e com outras instituições. 

No Brasil, o ensino-aprendizagem de línguas, segundo Fernández (2000), 

começou por volta de 1940, com uma grande escassez de material didático e de 

professores, pois o interesse em aprender uma nova língua se concentrava em 

inglês, dadas as oportunidades de trabalho tanto para professores como para 

profissionais oriundos de outras áreas. Essa situação arrastou-se até meados da 

década de 1980. Somente em 1990, com mudanças concretas na economia 

nacional, como as privatizações e o Tratado do Mercado Comum do Sul (Mercosul), 

o ensino-aprendizagem de espanhol no Brasil ganha impulso. Nessa década, 

aumentam a oferta da língua espanhola em centros de idiomas e a implantação do 

espanhol nas escolas regulares, sendo a grande maioria privadas, do 6° até o 9° 

anos do Ensino Fundamental II, estendendo-se, em algumas escolas, para o Ensino 

Médio e Técnico. As empresas, por sua vez, começaram a valorizar o indivíduo com 

domínio de espanhol. 

Paralelamente a esses desenvolvimentos, o início dos anos 1990 foi marcado 

pelo processo de globalização que, por sua vez, possibilitou a expansão dos 

negócios com diversos países. Logo, aprender espanhol tornou-se uma necessidade 

dos brasileiros, como aponta Sedycias (2005, p.35): 

 

A crescente globalização da economia mundial e as privatizações que 
têm ocorrido na América Latina nos últimos anos são um alerta para 
que profissionais brasileiros e hispano-americanos de todas as áreas 
procurem adquirir o mais rápido possível a capacidade de 
comunicação em diferentes idiomas. No caso específico do Brasil, 
com o advento do Mercosul, aprender espanhol deixou de ser um luxo 
intelectual para se tornar praticamente uma emergência (SEDYCIAS, 
2005, p.35). 

 

Para Diz (2001), com a globalização, o Brasil viu-se diante da possibilidade de 

melhorar as relações econômicas com seus vizinhos a partir do Mercosul, criado em 

26 de março de 1991, com o Tratado de Assunção. O bloco econômico foi composto 

                                                 
9
 Informações extraídas do site oficial da Instituição. Disponível em: <http://www.fundacioncomillas.es/ 

ESP/d/50/Servicios-dirigidos-a-/Modulos-para-profesores-de-Espanol-con-Fines-Especificos>. Acesso 
em: 20.jul.2011. 
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por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e, atualmente, tem como países 

associados Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. O propósito do 

Mercosul é promover o intercâmbio e o movimento de bens e capital entre os países 

que o integram e, também, favorecer uma integração política e cultural entre os 

países membros e associados. 

Segundo Machado (2007), o Mercosul fez-se integrante nas políticas de 

ensino no Brasil por meio da Lei n° 11.161, sancionada no dia 5 de agosto de 2005 

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tornou obrigatória a oferta da língua 

espanhola, a partir de 2010, em horário regular, nas escolas públicas e privadas do 

Ensino Médio. Essa lei também faculta a inclusão do ensino desse idioma nos 

currículos plenos de 6° a 9° anos do Ensino Fundamental II. 

De acordo com Filha (2007), os ministros da Educação dos países envolvidos 

no tratado têm demonstrado empenho em estimular o intercâmbio, tanto de 

trabalhos como do ensino de português e de espanhol como segunda língua nas 

escolas, a partir da fomentação de programas bilaterais abrangendo as duas 

línguas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCN-LE) 

(BRASIL, 1998, p.50) apontam que é possível observar uma demanda cada vez 

maior do ensino-aprendizagem de espanhol no Brasil.  

 

Sua crescente importância tem determinado sua inclusão nos 
currículos escolares, principalmente nos estados limítrofes com países 
onde o espanhol é falado. A aprendizagem do espanhol no Brasil e do 
português nos países de língua espanhola na América é também um 
meio de fortalecimento da América Latina, pois seus habitantes 
passam a (re)conhecerem não só uma força cultural expressiva e 
múltipla, mas também política (um bloco de nações que podem 
influenciar a política internacional). 

 

Para Candeas (2007, p.01), “estimular o ensino do espanhol nas escolas 

permite, a um só tempo, estreitar laços culturais e promover um reencontro com as 

raízes ibéricas do Brasil”. Entretanto, o ensino de espanhol, que, a princípio, deu-se 

como uma forma de valorizar as línguas e as culturas dos países integrantes do 

Mercosul no Brasil, ganhou um outro auxílio. Com a solidificação da língua 

espanhola no Brasil, o problema de falta de material enfrentado na década de 1940 

parecia estar resolvido, como aponta Fernández (2000, p.61): 
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No que se refere a materiais didáticos, a situação atual é muito 
diferente. Se houve um tempo em que não tínhamos onde escolher, 
hoje não sabemos como e o que escolher, dada a grande variedade 
disponível. Encontramos no mercado todo tipo de publicações 
impressas, vídeos, materiais em áudio, livros de textos, materiais de 
apoio, de complemento, dicionários, inúmeras possibilidades. E em 
meio a tanta diversidade de opções, os professores e os centros de 
ensino encontram-se perdidos10. 

 

Segundo Fernández (2005), nos últimos dez anos o ensino-aprendizagem de 

língua espanhola no Brasil cresceu consideravelmente, abrindo espaço para o 

mercado editorial, pois a língua foi inserida em alguns vestibulares de universidades 

públicas e particulares e houve um aumento dos centros de idiomas, que passaram 

a ofertar o estudo do espanhol. Como exemplo, podemos citar as escolas regulares, 

técnicas e os cursos universitários, que implantaram o ensino do idioma. 

Pereira (1994) aponta que, em meados da década de 90, o país passava por 

um momento difícil, devido à alta inflação, e a solução encontrada pelo então 

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi tentar conter a crise por meio 

do Plano Real, que tornou a economia brasileira mais estável, principalmente por 

meio das privatizações, atraindo investimentos de capital estrangeiro, inclusive da 

Espanha. 

De acordo com Ribeiro (2005), em 1998 concretizou-se o primeiro grande 

investimento espanhol no Brasil, com a compra da rede de serviços de 

Telecomunicações São Paulo (Telesp), atual Telefônica. Desde então, a inserção de 

capital espanhol vem crescendo em diversos setores, como bancos, seguros, 

petróleo e gás, rodovias, etanol, hotéis, varejo, editoras, autopeças, energia e 

internet. O mais alto investimento feito por espanhóis no Brasil foi o do setor 

bancário, chegando-se a pagar quatro vezes mais do que o valor efetivo pela 

compra do Banco do Estado de São Paulo (Banespa), que é o segundo maior banco 

privado do Brasil. 

Outros dois fatores contribuíram para a difusão da língua espanhola em 

território nacional. O primeiro foi a globalização, que proporcionou um aumento das 

relações comerciais entre diversos países; o segundo, a privatização de setores 

                                                 
10

. Original: “por lo que concierne a los materiales didácticos, la situación actual es muy distinta. Si 
hubo un tiempo en que no teníamos dónde elegir, hoy no sabemos cómo y qué elegir, dada la gran 
variedad existente. Encontramos en el mercado todo tipo de publicaciones impresas, videos, 
materiales en audio, libros de texto, materiales de apoyo, materiales complementarios, diccionarios, 
un sinfín de posibilidades. Y en medio a tanta diversidad de opciones, los profesores y los centros de 
enseñanza se hallan perdidos (Tradução minha). 
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como: petroquímico, telecomunicações, aviação, siderúrgico, etc., visto que grande 

parte do capital estrangeiro veio da Espanha. 

A partir das novas possibilidades de negócio, inclusive entre o Brasil e os 

demais países da América Latina, o ensino do espanhol tomou novos rumos, pois a 

língua passou a fazer parte da grade curricular de cursos técnicos e universitários, 

principalmente nas áreas de Administração, Comércio Exterior, Turismo e Hotelaria, 

Secretariado Executivo e Logística. 

No ensino-aprendizagem do espanhol por brasileiros, é importante salientar 

um fator diferencial, apontado por Almeida Filho (2002, p.209) em estudo 

relacionado a línguas próximas: 

 

A base comum de que dispõem os falantes educados do Espanhol 
para aprender Português faz ainda ocorrer outro fenômeno específico 
– o apagamento da categoria de aluno principiante verdadeiro. Na 
prática, todo falante de Espanhol já naturalmente conta com 
conhecimentos e habilidades comuns entre a língua-alvo e a língua de 
partida, o que lhes permite iniciar a aprendizagem com índice pós-
elementar de compreensibilidade do insumo da nova língua 
(ALMEIDA FILHO, 2001, p.15, apud ALMEIDA FILHO, 2002, p.209). 

 

Salinas (2005) corrobora o argumento apresentado por Almeida Filho, 

dizendo que o professor de língua espanhola no Brasil pode, nas primeiras aulas, 

inserir materiais autênticos e, inclusive, ministrar o conteúdo programático em 

espanhol, visto que o aluno conseguirá entendê-lo, o que facilita o processo natural 

de aquisição da língua estrangeira. 

De acordo com Silva (2005), é preciso que os professores, os centros de 

língua e as editoras entendam que é fundamental que os docentes e pesquisadores 

produzam e editem materiais didáticos voltados para a necessidade dos alunos 

brasileiros e que, ainda, abordem as questões culturais. Calvi (2003) aponta que no 

mundo dos negócios, nas relações internacionais, entender os aspectos culturais é 

fundamental, visto que o significado de um gesto, o movimento do corpo e, inclusive, 

palavras parecidas com o português podem remeter a diferentes realidades 

culturais. Um exemplo da necessidade de se considerar aspectos culturais no 

ensino-aprendizagem de línguas, neste caso português e espanhol, é ilustrado pelas 

palavras de Almeida Filho (2002, p.209): 
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Se temos que estar socialmente em português ou em outra língua 
como língua estrangeira ou L2, então precisamos compreender o 
saber atuar, por exemplo, quando saudamos beijando o rosto, quem 
tem a iniciativa, quantos beijos, onde é o beijo (no rosto ou no ar), se 
apenas se dá a mão sem beijar ou não. Se somos saudados em uma 
despedida com um “apareça lá em casa”, precisamos saber se isso é, 
na verdade, um convite ou somente um ritual para denotar prazer 
diante da expectativa de voltar a ver o interlocutor 11. 
 

 Apesar dessas mudanças e das considerações em relação ao ensino-

aprendizagem de espanhol, pouco foi feito no país no que se refere ao ensino de 

Espanhol para Fins Específicos, EFE. 

 Em relação às pesquisas, apresento uma relação de estudos que foram 

realizados com objetivos voltados para o ensino de EFE: Freitas (2004) realizou uma 

pesquisa focalizando o trabalho dos agentes de viagens, com o objetivo de 

aproximar-se do trabalho dos profissionais de turismo de forma a antecipar o que se 

pode ensinar em língua espanhola a trabalhadores da área. Gregolin (2005) realizou 

uma pesquisa relacionando três tipos de problemáticas (teórica, metodológica e 

social), para propor procedimentos de trabalhos pedagógicos no ensino de espanhol 

para negócios no atual cenário brasileiro, com foco na ampliação de sua inserção 

nacional. Galván (2005) realizou uma pesquisa na PUC-SP, na área de hotelaria, a 

partir da discussão teórica entre os conceitos de língua geral e língua específica, de 

gênero e discurso; foram selecionadas e analisadas matérias disponíveis no 

mercado, voltadas ao ensino de espanhol para fins específicos, cuja avaliação 

permitiu discutir e mapear aspectos relevantes sobre o atendimento às necessidades 

de um grupo específico de possíveis alunos, composto por profissionais da .  

 Em relação a materiais didáticos voltados ao ensino-aprendizagem de EFE, 

apresento a pesquisa de Silva (2009). O trabalho visa mostrar a importância de 

preparar o aluno do curso Técnico de Comércio Exterior para utilizar o espanhol em 

contextos reais de comunicação, pois o conhecimento dessa língua passou a ser um 

requisito importante para os estudantes atingirem melhor desenvolvimento 

profissional. No entanto, foi possível observar uma carência de material didático 

                                                 
11

. Original: “Si tenemos que estar socialmente en portugués o en otra lengua como LE o L2, 
entonces carecemos de comprender y saber actuar, por ejemplo, cuando saludamos besando el 
rostro, quién tiene la iniciativa, cuántos besos, dónde es el beso (en el rostro o en el aire), si apenas 
se da la mano sin besar o no. Si somos saludados en una despedida con un “apareça lá em casa”, 
necesitamos saber si eso es en realidad una invitación o sólo apenas un ritual para denotar placer 
delante de la expectativa de volver a ver el interlocutor (Tradução minha). 
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direcionado ao ensino-aprendizagem de EFE, em especial, quando se trata de 

chamada telefônica.  

A seguir, discorro sobre Análise de Necessidades, foco central desta 

pesquisa. 

 

1.1.5 Análise de necessidades 

 

Hutchinson e Waters (1987, p.19) enfatizam que o Ensino de Línguas para 

Fins Específicos, LIFE, dever ser visto como uma abordagem baseada nas 

necessidades do aprendiz, e não como um produto. Ao se pensar em elaborar 

cursos, Hutchinson e Waters (op cit., p.53) enfatizam que o primeiro questionamento 

a ser feito é: “Por que esses aprendizes precisam de língua estrangeira?” pelo fato 

de considerarem que todo curso é baseado em algum tipo de necessidade 

conhecida. 

Os autores ressaltam, ainda, que o mínimo necessário para a elaboração de 

um curso baseado em uma Abordagem de LIFE é a análise de necessidades. Para 

isso, propõem outro questionamento – “o que se entende por necessidades?”- e a 

resposta mais acessível seria a habilidade de compreender e produzir as 

características linguísticas da situação-alvo. Huthinson e Waters (op cit., p.55) fazem 

uma distinção introdutória entre necessidades da situação-alvo e necessidades de 

aprendizagem. As necessidades da situação-alvo são divididas em necessidades 

objetivas (necessidades e lacunas) e necessidades de aprendizagem ou subjetivas 

(desejos). 

O pesquisador Munby, em 1978, foi o primeiro teórico a desenvolver um 

trabalho em análise de necessidades, conhecido por Communicative Syllabus 

Design. Munby (1978), nesse trabalho, apresenta um conjunto detalhado de 

procedimentos, aos quais chama de Processador de Necessidades de 

Comunicação, para descobrir as necessidades da situação-alvo em que o aluno 

deve tornar-se competente. O autor estava preocupado com um participante não 

nativo, cuja proficiência na segunda língua, nesse caso Inglês, deve ser específica 

para a situação na qual ele deseja usar essa língua. Munby (op cit., p.24) 

acrescenta, ainda, que conhecer as particularidades das condições de comunicação 

ou de necessidades deve ser anterior à seleção das funções de fala ou dos atos 

comunicativos a serem ensinados. 
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Em um curso de Línguas para Fins Específicos, qualquer decisão sobre o 

planejamento do conteúdo a ser trabalhado para que os alunos consigam usar a 

língua para uma necessidade específica de comunicação decorre de suas 

necessidades referentes ao processo de aprendizagem, as quais deverão ser 

levantadas através de uma análise de necessidades. 

De acordo com West (1995, p.08), a análise de necessidades foi mais 

evidenciada e estabelecida na década de 1970, quando então os elaboradores de 

cursos começaram a prepará-la com foco no estudante. Nessa direção, a análise de 

necessidades também deve revelar dados que possibilitem conhecer aquilo que os 

alunos já sabem e o que eles precisam aprender para atuar na situação-alvo. 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.21) ressaltam a importância de uma análise 

de necessidades e afirmam que esta deve contemplar não somente o processo de 

se conhecer “o quê”, mas também o “como” de um curso. Os pesquisadores 

ressaltam, ainda, que é a partir das necessidades que se formará a “elaboração de 

um curso, assim também como a avaliação, a produção de material, o processo de 

ensino-aprendizagem e avaliação”. 

Segundo Robinson (1991, p.16), uma análise de necessidades deve 

constituir-se em um processo contínuo, que poderá ser reaplicado diversas vezes, a 

fim de que o professor tenha condições de avaliar e identificar não somente os 

problemas que poderão surgir, mas também como uma forma de garantir sua 

eficiência. 

A análise de necessidades é considerada um passo essencial dentro da 

Abordagem de LIFE para o planejamento de um curso de línguas. A denominação 

análise de necessidades traz, no termo necessidades um ponto de controvérsia 

entre vários autores, uma vez que parece ser consenso, entre eles, a dificuldade de 

se definir esse termo. Hutchinson e Waters (1987, p.55-56) assim o definem: 

 

 necessidades: como sendo o que o aluno tem que saber para 
desempenhar sua função na situação-alvo; 

 lacuna: como a necessidade constatada entre o que o aluno já 
sabe e o que ainda precisa aprender da situação-alvo; 

 desejo: como a necessidade que o aluno considera importante 
para desempenhar sua função na situação-alvo, que pode ser 
conflitante com a percepção de empregados ou professores e 
influenciar na motivação do aluno. 
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Com relação à situação-alvo, Hutchinson e Waters (1987, p.60 -61), por meio 

da questão “O que um usuário proficiente precisa saber para participar efetivamente 

desta situação?”, informam que as respostas a serem obtidas são: itens de 

linguagem, habilidades, estratégias e conhecimento da disciplina. Todo processo da 

Abordagem de Ensino-Aprendizagem de LIFE está relacionado não ao saber ou ao 

fazer, mas sim ao aprender. 

De acordo com Hutchinson e Waters (1987, p.53), a análise de necessidades 

consiste em descobrir o que os alunos sabem e podem fazer e o que eles precisam 

aprender ou fazer. Além disso, tal análise envolve investigação e interpretação das 

informações coletadas sobre os alunos, a fim de que o curso a ser elaborado ou 

mesmo reelaborado vá ao encontro das necessidades apresentadas. 

Na visão de Long (2005, p.22), há alguns aspectos metodológicos para a 

execução de uma análise de necessidades. O autor traz sugestões a serem 

seguidas para que cursos de quaisquer espécies sejam mais relevantes para os 

alunos. Sugere, como ponto de partida, as denominadas tarefas12 (tasks) como 

unidade de análise para avaliar as necessidades, ou seja, o objeto principal a ser 

analisado em uma situação-alvo não é o léxico, a gramática ou as estruturas da 

língua, mas sim a tarefa, a situação em sua totalidade.  

Segundo Long (2005, p.01), agora, mais do que nunca, o mundo passa por 

uma fase de recursos econômicos escassos, o que acarreta a contenção de gastos 

no setor público, especialmente no que diz respeito à Educação. No ensino de 

línguas estrangeiras, o mesmo fenômeno ocorre e logo se fazem necessários cursos 

de línguas que sejam relevantes, isto é, agreguem valor à vida acadêmica ou 

profissional dos alunos. 

Diferente do que fora apresentado por Hutchinson e Waters (1987), para Long 

(2005, p.22), cada tarefa exige habilidades linguísticas e competências específicas 

para realizá-las. Ainda de acordo com Long (2005, p.23), são as tarefas que 

motivam os textos, recursos didáticos, e não o contrário. Assim, segundo o autor, a 

língua deve estar em função da tarefa; a situação dará origem às formas linguísticas 

e, por isso, o foco deverá estar na tarefa. 

                                                 
12

 Tarefas: termo utilizado por Long (2005, p.22) como unidade de análise em Análise de 
Necessidades; permitem coerência na elaboração de um curso centrado nas necessidades dos 
alunos. 
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Ramos et al. (2004, p.21) salientam a importância de a análise de 

necessidades ser constante, ou seja, pré-curso, durante o curso, para, se preciso, 

reorientar o professor, e pós-curso, para verificar a validade das necessidades dos 

alunos identificadas no primeiro estágio, ou seja, pré-curso. Ainda, segundo os 

autores, a análise de necessidades propicia “a oportunidade de identificar objetivos 

imediatos, bem como aqueles que devem ser atingidos a médio e longo prazo” 

(Ramos et al., 2004, p.19). 

Para Brindley (1989, p.63), “análise de necessidades é um pré-requisito vital 

para a especificação dos objetivos de aprendizagem de língua”. A partir dessa 

constatação, o autor divide necessidades em dois tipos: orientadas para o produto e 

orientadas para o processo. As primeiras, segundo o autor, tratam da linguagem que 

os aprendizes precisarão utilizar em determinada situação de comunicação, 

podendo ser esta de curto, médio ou longo prazo. Assim, podemos constatar que 

sob essa perspectiva, a análise de necessidades tem por objetivo identificar as 

necessidades linguísticas antes do início de um curso. A segunda orientação é mais 

ampla e focada no processo, ou seja, nas necessidades de aprendizagem do aluno. 

Ainda, segundo o autor, as necessidades focadas no processo contemplam o aluno 

como um indivíduo na situação de aprendizagem. Dessa forma, portanto, na análise 

de necessidades deve ser levada em consideração a multiplicidade de variáveis 

afetivas e cognitivas que afetam o ensino-aprendizagem, como, por exemplo: 

motivação, consciência, desejos, expectativas e formas de aprendizagem. 

 Por sua vez, Duddley-Evans e St. John (1998, p.121) consideram a análise de 

necessidades um processo e, mais especificamente, um processo de estabelecer o 

o quê  e o como de um curso, visando à sua eficiência. Os autores (op cit., p.124) 

também afirmam que a análise de necessidades deve procurar estabelecer 

informações pessoais e profissionais sobre os participantes; informações sobre a 

linguagem usada na situação-alvo; informações sobre a proficiência requerida na 

situação-alvo; informações sobre necessidades de aprendizagem e proficiência 

requeridas após o curso, levando sempre em consideração o meio onde se dará a 

aprendizagem.  

 Segundo Dedley-Evans e St. John (1998,p.123-124), as necessidades 

baseadas no processo são derivadas da situação de aprendizagem e é conhecida 

como análise da situação de aprendizagem. Há ainda uma terceira necessidade que 
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é a que se refere ao que o aprendiz, já sabe, chamada de análise da situação 

presente ou atual, em que podem ser identificadas as lacunas.  

Concluem, portanto, ser necessário conhecer os alunos como pessoas, 

usuários e aprendizes da língua. Isso contribuirá para reconhecer como se dá a 

aprendizagem da língua em questão e quais são as habilidades a serem 

maximizadas para um grupo ou para um único aprendiz. 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.126) alertam para o fato de que as 

necessidades encontradas após uma análise de necessidades são relativas, isto é, 

não devem ser encaradas como uma verdade absoluta. Essas necessidades são 

fruto de um ponto de vista particular do analista, cuja percepção de mundo, atitudes 

e valores podem influenciar a obtenção dos dados e até mesmo corromper os 

resultados.  

De acordo com todo o exposto acima, a análise de necessidades é o 

conteúdo central de toda a teoria apresentada no presente capítulo, pois busca 

identificar as necessidades dos alunos para, a partir delas, elaborar um curso de 

Línguas para Fins Específicos. 

Finalizando esta seção, pontuo que a base teórica adotada para a análise de 

necessidades conduzida neste trabalho fundamenta-se por: identificar quais são as 

necessidades dos alunos do curso de Gestão Empresarial em relação à Língua 

Espanhola; saber que avaliação esses alunos tem da disciplina de Espanhol e 

apontar subsídios para a reelaboração do plano curso vigente. 

Conforme descrito até o presente, a análise de necessidades é o eixo central 

da teoria que norteará a análise de dados desta pesquisa que tem como um dos 

objetivos buscar subsídios para o redesenho da disciplina de Espanhol. Utilizarei a 

nomenclatura de necessidades exposta pelos autores Hutchinson e Waters (1987) 

aqui já apresentada. 

No próximo item, apresento as principais formas de realizar a análise de 

necessidades. 

 

 

1.1.6 Coleta de dados em um processo de análise de necessidades 

 

Hutchinson e Waters (1987, p.59) apontam que devem ser usados vários 

instrumentos para se conseguir informações sobre as necessidades dos alunos. Os 
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mais usados são: questionários, entrevistas, observação, consultas informais com 

patrocinadores, estudantes, além de coletâneas de documentos como, por exemplo, 

textos usados como material didático em disciplinas da área de estudo do aluno.  

Hutchinson e Waters (1987, p.58) destacam que devido à complexidade de 

necessidades, é aconselhável que se use mais de um dos métodos citados. Os 

autores afirmam que a análise de necessidades não é um processo definitivo, mas 

um processo em contínua mudança, sugerindo que as necessidades devem ser 

constantemente reavaliadas. 

O questionário de pesquisa, segundo Long (2005, p.38), é um dos 

instrumentos mais utilizados em pesquisas a respeito de análise de necessidades. 

Para o autor, esse instrumento é caracterizado como forma relativamente rápida e 

barata de obter informações relevantes dos participantes. No entanto, não podemos 

omitir suas limitações, como, por exemplo, o uso de perguntas predeterminadas. 

Para solucionar esse problema, o professor ou pesquisador pode fazer uso de 

entrevistas estruturadas ou não, com o objetivo de buscar informações mais 

esclarecedoras.  

Segundo Long (2005, p.38), o questionário pode ser elaborado com perguntas 

fechadas e abertas. De acordo com o autor, as perguntas abertas podem 

proporcionar um número expressivo de informações detalhadas, como tarefas 

realizadas pelos participantes. Já as perguntas fechadas poderão fornecer 

informações mais padronizadas e fáceis de quantificar. 

Quanto aos questionários, Hutchinson e Waters (1987), Dudley-Evans e St. 

John (1998, p.132-135) afirmam que estes precisam ser bem construídos, uma vez 

que serão usados para a coleta de dados quantitativos. Logo, os autores 

aconselham que as perguntas e respostas sejam balanceadas, a fim de evitar o 

cansaço dos participantes da pesquisa, e também para que não sejam ambíguas, o 

que levaria à coleta de respostas desnecessárias. Caso sejam aplicados a um 

grande número de participantes, os questionários devem ser objetivos e, 

provavelmente, as respostas apresentarão dados restritos. 

Para evitar a coleta de dados insuficientes ou inexatos, é necessário que os 

questionários sejam testados antes da aplicação final. Já os métodos estatísticos 

devem ser usados para a análise desses dados. Em projetos de larga escala, 

espera-se que outros métodos de coleta de dados sejam usados, além dos 

questionários. 
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No quadro 1, a seguir, são apresentadas algumas perguntas que devem 

nortear a confecção do questionário e que ajudarão a colher informações sobre os 

alunos, conforme Hutchinson e Waters (1987, p.59). 

 

 

Quadro 1: Perguntas norteadoras para confecção de um questionário (Hutchinson e Waters, 
1987, p.59 traduzido por mim) 

 

Diante da preocupação em sistematizar a coleta de informações sobre as 

necessidades dos alunos, observa-se que a característica intrínseca de um curso 

que deseja ser reconhecido como LIFE é o levantamento das necessidades dos 

alunos, constituindo, segundo Hutchinson e Waters (1987), um processo complexo. 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.132) apresentam as possíveis fontes de 

informações a partir das quais os dados para uma análise de necessidades poderão 

ser coletados: os alunos; os ex-alunos; os profissionais na situação-alvo; 

documentos; colegas; dissertações, teses e literatura sobre o ensino de LIFE. 

Finalizando este capítulo, em que pontuo as bases teóricas adotadas para a 

análise de necessidades conduzidas neste trabalho, tomo como base para a análise 

da situação-alvo, neste caso, os professores e as atividades a partir das quais eles 

fazem uso da língua espanhola em sala de aula e/ou no mercado de trabalho; a 

análise das necessidades de aprendizagem, focalizando, em especial: o plano de 

curso vigente da disciplina Espanhol no curso de Gestão Empresarial, os alunos, 

suas necessidades, desejos e lacunas na disciplina Espanhol. 

Uma vez apresentadas as bases teóricas deste trabalho, sigo com o capítulo 

de Metodologia da Pesquisa. 
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CAPÍTULO 2: Metodologia da Pesquisa 

 

 

 

Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos 
sempre. 
 

Paulo Freire (1989) 

 

 

Neste capítulo, apresento o suporte metodológico utilizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Destaco a descrição do contexto no qual a 

pesquisa foi desenvolvida, a caracterização dos participantes, os instrumentos e 

procedimentos utilizados para a coleta de dados e os procedimentos adotados para 

a análise dos dados. 

 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

 Com o objetivo de identificar quais são as necessidades dos alunos do 

curso de Gestão Empresarial em relação à Língua Espanhola; saber que avaliação 

esses alunos tem da disciplina de Espanhol e apontar subsídios para a reelaboração 

do plano curso vigente optei por desenvolver uma pesquisa com características de 

Estudo de Caso, na qual o pesquisador estuda o caso e os aspectos mais 

importantes relacionados ao contexto onde ele se encontra, com o propósito de 

esclarecer dúvidas ou pontos ligados à pergunta de pesquisa proposta. Conforme 

Johnson (1992, p.84), 

 

a essência do estudo de caso é que ele enfoque holisticamente uma 
entidade, seja ela um aluno, o professor ou programa. O objetivo é 
entender a complexidade e natureza dinâmica da entidade em 
particular, e descobrir as conexões sistemáticas entre experiências, 
comportamentos e características relevantes do contexto. 

 

Por ser considerado por muitos pesquisadores como uma estratégia de 

pesquisa, o estudo de caso não precisa estabelecer uma interpretação acurada do 
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objeto de estudo, como orienta Yin (1988, p.20), uma vez que seu propósito é 

estabelecer uma estrutura de discussão e debate, acerca, geralmente, de uma 

entidade única, ou seja, uma pessoa ou uma organização, que deverá ter todas as 

evidências expostas para que as conclusões sejam comprovadamente verdadeiras. 

Essas evidências podem ser coletadas a partir de seis fontes de dados: documentos, 

registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante – ou 

shadowing, conforme Jasso-Aguilar (2005, p.130) – e artefatos físicos. 

Yin (2001, p.21) afirma que, devido à crença na categorização hierárquica na 

qual as pesquisas estiveram atreladas por muito tempo, acreditou-se que os estudos 

de caso fossem apropriados unicamente como ferramentas auxiliares à fase 

exploratória de uma investigação ou para testar proposições. Entretanto, essa 

crença está sendo deixada de lado, pois o estudo de caso, como estratégia de 

pesquisa, não é nem uma tática para a coleta de dados nem uma característica de 

planejamento em si, mas sim uma estratégia de pesquisa abrangente, 

principalmente quando se quer examinar acontecimentos contemporâneos que 

podem ser observáveis diretamente, que atraem a atenção do pesquisador “por sua 

particularidade e complexidade”, conforme observa Stake (1995, p.11). 

Johnson (1992, p.75) também caracteriza o estudo de caso em termos de 

uma única unidade de análise, isto é, trata-se somente do estudo de um caso. Nesta 

pesquisa, o caso investigado refere-se a uma comunidade-alvo formada por alunos 

que frequentam a disciplina de Espanhol no curso superior tecnológico de Gestão 

Empresarial de uma faculdade de tecnologia da região do Vale do Paraíba do Sul, 

em São Paulo, todos inseridos no IV semestre do curso. 

Conforme explica Johnson (1992, p.82), o estudo de caso também não segue 

um critério metodológico circunscrito baseado nos paradigmas hipotético-dedutivos 

como os experimentos, estudos correlacionais e pesquisas quantitativas. Johnson 

(1992, p.83) ressalta, ainda, que os aspectos importantes nos estudos de casos são 

a formulação de um problema inicial e a definição de uma unidade de estudo; já 

suas limitações seriam as técnicas de levantamento de dados.  

Para o presente estudo, a formulação do problema inicial se deu com uma 

proposta de avaliação do plano de curso vigente, por parte da professora da 

disciplina e também pesquisadora. Neste caso, a presente pesquisa busca repostas 

sobre como o plano de curso em andamento atende às necessidades dos alunos 

ingressantes e também dos que já estão inseridos no mercado de trabalho.  
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A opção da presente pesquisa pela metodologia do estudo de caso deu-se 

pelo fato de se tratar de um construto teórico flexível e formulado para servir ao 

propósito de cada caso: tanto pode apresentar aspectos de pesquisas quantitativas 

(quantificação de informações), quanto naturalísticas (levantamento de dados na 

fonte), descritivas (descrição de fenômenos que podem ultrapassar a interpretação 

cultural ou contextual) e longitudinais (acompanhamento do caso por um período de 

tempo extenso).  

Segundo Stake (1998, p.104), há três modalidades para o estudo de caso. O 

primeiro deles é denominado intrínseco (de interesse interno), ou seja, é o estudo de 

caso que é motivado e conduzido pelo interesse do pesquisador em entender melhor 

as particularidades e a simplicidade do caso em si; o segundo é denominado 

instrumental (de interesse externo, secundário): é aquele relacionado a um exame 

do caso, que fornece ao pesquisador um suporte para a melhor compreensão de um 

fato ou para o refinamento de uma teoria; o terceiro e último é denominado coletivo, 

pois caracteriza-se pelo interesse do pesquisador em indagar sobre um fenômeno, 

uma população ou questões gerais do caso. 

No primeiro, denominado “intrínseco”, o objetivo é estudar um único caso 

particularmente, para que ele seja mais bem compreendido, sem que esteja 

relacionado a qualquer interesse externo.  

No segundo estudo, identificado como “instrumental”, o pesquisador deseja 

esclarecer algum aspecto de um problema ou refinar uma teoria. Nesse sentido, o 

caso em si é de interesse secundário, pois funciona como suporte para um assunto 

anteriormente estudado, que deverá ser ou não refinado, facilitando o entendimento 

de um aspecto em particular. 

O terceiro e último estudo é identificado como “coletivo”, implicando menor 

interesse num caso em particular. Seu objetivo é que, por meio do estudo de vários 

casos simultaneamente, seja possível questionar sobre determinados fenômenos ou 

população. Esses casos podem apresentar semelhanças ou diferenças redundantes 

ou variadas, entretanto, cada um possui características próprias.  

Acredita-se que o estudo desses casos em conjunto propiciará uma 

compreensão melhor do problema, que poderá levar o pesquisador a formular uma 

teoria. Stake (1998, p.90) reconhece que a classificação por ele apresentada não 

privilegia todos os estudos de casos usados em pesquisa nos diferentes campos do 
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conhecimento; entretanto, afirma que a sua preocupação é estabelecer uma 

orientação metodológica para o estudo de caso. 

A partir das definições do referencial teórico-metodológico, concluo que a 

opção pelo estudo de caso é pertinente, por oferecer respaldo teórico favorável à 

presente pesquisa e também por mostrar-se adequado ao contexto e às perguntas 

desta pesquisa, que se caracteriza como um estudo de caso intrínseco, pois, dentre 

todos os cursos de caráter tecnológico pertencentes à Faculdade de Tecnologia de 

Guaratinguetá, somente o curso de Gestão Empresarial está sendo contemplado, 

uma vez que é nesse curso onde desenvolvo minha prática pedagógica. 

A seguir, descrevo o contexto da pesquisa. 

 

 

2.2 Contexto da Pesquisa 

 

 Conforme exposto na Introdução deste trabalho, esta pesquisa está inserida 

na abordagem de Línguas para Fins Específicos e tem como objetivo identificar 

quais são as necessidades dos alunos do curso de Gestão Empresarial em relação à 

língua espanhola; saber que avaliação esses alunos fazem com relação à disciplina 

Espanhol e obter subsídios para a reelaboração do plano de curso da disciplina 

Espanhol vigente no curso de Gestão Empresarial. 

Utilizo como um dos principais pressuposto teóricos Hutchinson e Waters 

(1987), para um grupo de estudantes, provenientes da região do Vale do Paraíba do 

Sul, São Paulo, do curso superior tecnológico de Gestão Empresarial. 

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 

2006), a história dos cursos de tecnologia no Brasil remonta ao final dos anos 1960 

e início dos anos 1970, no âmbito federal de ensino e no setor privado e público, na 

cidade de São Paulo. O primeiro curso superior de tecnologia do Brasil foi criado em 

1969, na FATEC13-SP, e era destinado à área de construção civil, sendo 

reconhecido pelo MEC em 1973. 

Durante a década de 1970, essa modalidade de ensino passou por um 

período de crescimento. Em 1979, o MEC mudou a política de estímulo à criação de 

cursos de tecnologia nas instituições públicas federais, extinguindo-os a partir de 

                                                 
13

 A FATEC de Guaratinguetá autorizou o uso de seu nome na presente pesquisa. 
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1980. Em 1998, ressurgiram os cursos superiores de tecnologia, sob nova 

legislação. 

A seguir, apresento uma breve descrição da unidade de ensino superior na 

qual a pesquisa foi realizada. 

 

 

2.2.1 A Faculdade de Tecnologia 

 

Segundo fontes fornecidas pela própria instituição, a Faculdade de Tecnologia 

de Guaratinguetá foi criada pelo Governo do Estado de São Paulo, Decreto no 

39.267, em 22 de setembro de 1994. A unidade de Ensino Superior Tecnológico em 

questão está localizada no interior do Estado de São Paulo, na região no Vale do 

Paraíba do Sul, na cidade de Guaratinguetá. 

Inicialmente, a instituição ofereceu o Curso Superior de Tecnologia em 

Automação de Escritórios e Secretariado, conforme publicação das Resoluções 

UNESP números 42 e 48, sendo a primeira em 10 de outubro de 1994 e a segunda 

em 13 de janeiro de 1995. A partir do 2o semestre de 2005, passou a oferecer o 

Curso Superior de Informática, com ênfase em Bancos de Dados e em Redes de 

Computadores e, no 1o semestre de 2006, o curso superior de Gestão Empresarial, 

ambos com 80 vagas cada, oferecidas nos períodos vespertino e noturno. 

A faculdade14 conta com 985 alunos regularmente matriculados, sendo 445 no 

curso de Informática e 540 no curso de Gestão Empresarial. Formou até o primeiro 

semestre de 2009 o total de 456 tecnólogos, sendo 99 em Gestão Empresarial, 32 

em Informática e 325 em Automação de Escritórios e Secretariado. 

Dentre todas as modalidades de ensino oferecidas pela faculdade em 

questão, destaco o Curso Superior Tecnológico de Gestão Empresarial, no qual 

desenvolvo o estudo de caso da presente pesquisa. Esse curso faz parte da Área 

Industrial, com organização curricular composta por seis semestres e aulas de 

segunda a sexta, nos períodos noturno e vespertino.  

Os cursos da Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá estão reconhecidos 

pelo Conselho Estadual de Educação, como segue: 

                                                 
14

 Ressalto que as informações apresentadas acima são referentes até o ano de 2009, período este 
disponibilizado pela instituição. 
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 Gestão Empresarial: Reconhecimento pela Portaria do Gabinete da 

Presidência do Conselho Estadual de Educação, no 581, de 13 de novembro 

de 2008, por três anos. 

 Automação de Escritórios e Secretariado: Reconhecimento pela Portaria 

do Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de Educação, no 177, de 

17 de maio de 2006, por cinco anos. 

 

 

2.2.2 O curso de Gestão Empresarial  

 

O curso de Gestão Empresarial busca formar um profissional capaz de 

elaborar e implementar planos de negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão 

na formação e organização empresarial, especificamente, nos processos de 

comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no 

gerenciamento de recursos financeiros e humanos. Visa a desenvolver a habilidade 

para lidar com pessoas, capacidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, 

negociação, busca de informações, tomada de decisão em contextos econômicos, 

políticos, culturais e sociais distintos. 

As competências que podem ser atribuídas a um profissional de Gestão 

Empresarial estão divididas em geral e específicas, conforme apresentadas nos 

quadros a seguir, com trechos extraídos de documentos oficiais da instituição, sobre 

objetivos, perfil do profissional, estrutura curricular e currículo vigente do referido 

curso. 

 

Objetivo geral 
O Curso Superior de graduação em Tecnologia em Gestão Empresarial 

tem como objetivo formar profissionais com características que o coloquem 
em vantagem no competitivo mercado de trabalho. 

 
Objetivo específico 
O Tecnólogo em Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de 

Guaratinguetá deverá estar preparado para exercer funções de relevância no 
universo empresarial dinâmico e competitivo. Dessa maneira, o curso 
oferecerá ao aluno competências gerais e específicas que o tornem um 
empreendedor no seu próprio negócio ou atuando em empresas públicas ou 
privadas. 

Quadro 2: Objetivos do curso de Gestão Empresarial 
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Competências gerais 

a) agir com iniciativa e liderança; 
b) exercer a capacidade de análise, de síntese, de negociação e de 

decisão; 
c) exercer raciocínio lógico, visão e senso crítico; 
d) desenvolver capacidade de comunicação e expressão; 
e) administrar conflitos; 
f) gerenciar e trabalhar em equipe; 
g) desenvolver perfil emprendedor; 
h) prover e utilizar técnicas e tecnologias para solucionar problemas; 
i) compreender as dinâmicas das organizações. 
 
Competências específicas 
a) planejar, organizar, dirigir e controlar os processos administrativos; 
b) elaborar planejamento organizacional; 
c) implementar programas e projetos; 
d) promover estudos de racionalização; 
e) realizar controle do desempenho organizacional; 
f)  gerenciar de forma eficaz os recursos humanos, financeiros e 

materiais; 
g) implantar modelos inovadores de gestão. 

Quadro 3: Perfil do profissional do curso 

 

O tempo de integralização e turno de funcionamento do curso está dividido 

em um período mínimo de três anos, ou seja, seis semestres, e o tempo máximo, de 

cinco anos ou dez semestres. Os turnos de funcionamentos abrangem os períodos 

matutino, vespertino e noturno. 

O número de vagas é de 40 por turno e o regime de matrícula é realizado por 

conjunto de disciplinas. Atualmente, o curso ocorre nos períodos vespertino e 

noturno, oferecendo 40 vagas em cada um.  

Para o presente estudo, é importante ressaltar que os alunos em questão 

tinham a oportunidade de optar por uma ênfase específica a partir do quinto 

semestre, podendo ser: Marketing, Comércio Exterior, Sistema de Informação e 

Secretariado Executivo. Atualmente, a instituição não dispõe mais dessas opções 

devido à obrigatoriedade de seguir as normas relativas à nomenclatura dos cursos, 

segundo catálogos do MEC. 

A seguir, apresento a organização curricular do curso de Gestão Empresarial. 
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2.2.2.1 Organização Curricular  

 

Conforme explicitado anteriormente, o aluno que frequenta o curso de Gestão 

Empresarial deverá possuir habilidades e competências definidas, para 

desempenhar as tarefas pertinentes à sua função.  

O currículo do curso foi resultado de exigências do MEC e é também 

adaptado pelo coordenador do curso e demais professores, que avaliam as 

disciplinas oferecidas pelo MEC, propondo as mudanças necessárias, tendo como 

objetivo específico capacitar esses alunos, de modo que, ao se tornarem 

profissionais tecnólogos na área de Gestão Empresarial, possuam conhecimento e 

tenham o perfil de profissional adequado às necessidades do mercado local. 

As disciplinas oferecidas atualmente no curso de Gestão Empresarial e suas 

respectivas cargas horárias, visando à formação do tecnólogo, são apresentadas a 

seguir: 
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PERÍODO RELAÇÃO DE DISCIPLINA TOTAL Aulas 

1o SEMESTRE 

1. Administração Geral 80 
2. Contabilidade 40 

3. Comunicação e Expressão 80 

4. Matemática  80 

5. Sociedade e Tecnologia 40 

6. Informática 40 

7. Inglês I 40 

2o SEMESTRE 

8. Metodologia da Pesquisa 40 
9. Gestão Ambiental 40 

10. Sociologia das Organizações 40 

11. Estatística aplicada à Gestão 80 

12. Economia 80 

13. Comportamento Organizacional 80 

14. Inglês II 40 

3o SEMESTRE 

15. Organização, Sistemas e Métodos 80 
16. Matemática Financeira  40 

17. Gestão de Pessoas 80 

18. Sistemas de Informação 80 

19. Gestão de Marketing 80 

20. Inglês III 40 

4o SEMESTRE 

1. Direito Empresarial 80 

2. Planejamento de Marketing 80 

3. Comunicação Empresarial 40 

4. Gestão Financeira 80 

5. Logística 80 

6. Inglês IV 40 

5o SEMESTRE 

7. Gestão da Produção 80 
8. Análise de Investimentos 80 

9. Gestão da Qualidade 40 

10. Gestão de Projetos 80 

11. Projeto de Graduação 40 

12. Espanhol I 40 

13. Inglês V 40 

6o SEMESTRE 

14. Negócios Internacionais 80 
15. Planejamento e Gestão Estratégica 80 

16. Desenvolvimento de Negócios 80 

17. Sistemas Integrados de Gestão 80 

18. Espanhol II 40 

19. Inglês VI 40 

Total da Carga horária do Curso – aulas presenciais 
2.400 aulas 

(que equivale 
2.000) horas) Atividades Complementares (semanas de estudo e culturais) 120 horas 

Projetos Interdisciplinares 280 horas 
Subtotal (atendimento ao CNCST e del CEE 86/2009) 2.400 horas 
Estágio Supervisionado 200 horas 
Trabalho de Graduação 200 horas 
TOTAL GERAL DO CURSO 2.800 horas 
Quadro 4: Distribuição das disciplinas do curso de Gestão Empresarial por semestres 

 

Conforme o quadro acima, o currículo é dividido em semestres, sendo cada 

semestre referente a meio ano de curso. A disciplina Espanhol tem carga horária 
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semestral de 40 horas, podendo, também, ser cursada pelo aluno em mais um 

semestre de 40 horas, como no caso específico do curso de Gestão Empresarial 

(Comércio Exterior), em que a disciplina também é oferecida no sexto semestre, com 

uma aula semanal de 1h40min, totalizando, ao longo do curso, 80 horas.  

Ressalto, a título de informação, que apesar do quadro apresentar a 

disposição das disciplinas no quinto e sexto semestres, essa distribuição não é fixa. 

Ao elaborar o horário para cada semestre letivo, a secretaria leva em consideração o 

horário e a disponibilidade de todos os professores, já que alguns deles lecionam em 

outros cursos da Faculdade. Tem-se, porém, a preocupação de que as disciplinas 

Espanhol I e II sejam oferecidas em semestres subsequentes, para que não haja 

prejuízo em relação à aprendizagem. 

 

 

2.2.2.2 A disciplina Espanhol no curso de Gestão Empresarial 

 

A disciplina Espanhol tem uma carga horária semestral de 40 horas. As aulas 

são distribuídas no quarto semestre e no sexto, para os alunos que optarem pela 

especialização de Comércio Exterior, com duas aulas de 50 minutos cada, 

totalizando 1h40min semanais conjuntas, sendo mandatória a participação do aluno 

com vistas a integrar a carga horária do curso.  

No caso específico desta pesquisa, os participantes – alunos do Comércio 

Exterior – frequentavam a disciplina Espanhol no quarto e sexto semestres. É 

importante ressaltar que nunca foi feito um levantamento de necessidades com 

qualquer uma das turmas que cursaram a disciplina Espanhol. Assim, podemos 

afirmar que não há conhecimento concreto das necessidades de aprendizagem dos 

alunos. 

Após a apresentação do contexto de pesquisa, apresento os informantes que 

contribuíram e participaram do presente estudo. 

 

 

2.3 Participantes da Pesquisa15 

 

                                                 
15

 Todos o procedimento de coleta de dados da presente pesquisa passou pela aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP, cujo protocolo de pesquisa é: 309/2010 
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Os dados desta pesquisa foram obtidos em três momentos: o primeiro, 

coletado junto aos alunos do IV semestre, no segundo semestre do ano de 2010, 

entre os meses de outubro e novembro; o segundo, coletado no primeiro semestre 

de 2011, entre os meses de março e abril, com os alunos do VI semestre e 

professores do curso de Gestão Empresarial; e o terceiro, coletado no primeiro e 

segundo semestre de 2011, com a coordenadora do curso e com os alunos 

concluintes que atuam no mercado de trabalho. Apresento, a seguir, os 

participantes, em linhas gerais: 

 Pela Faculdade de Tecnologia: 

– alunos do quarto semestre de Gestão Empresarial; 

– alunos do sexto semestre do curso de Gestão Empresarial, com especialização em 

Comércio Exterior; 

– professores do curso de Gestão Empresarial; 

– coordenadora do curso de Gestão Empresarial. 

A seguir, apresento a descrição dos participantes. 

 

 

2.3.1 Perfil dos alunos 

 

A participação dos alunos do curso de Gestão Empresarial aconteceu em três 

momentos. No primeiro, com os alunos das duas turmas que cursavam o quarto 

semestre do curso de Gestão Empresarial, pertencentes aos períodos vespertino (31 

alunos) e noturno (41 alunos), formando um universo de 73 alunos. Ambas as 

turmas cursavam o primeiro semestre de Espanhol, ou seja, Espanhol I. Esses 

participantes responderam a um questionário no final da disciplina, no segundo 

semestre de 2010, denominado Q1 (anexo 1), sobre o qual falarei mais adiante. 

Em um segundo momento, pelo fato de não constatar nenhum dado relevante 

com relação à atuação dos alunos no mercado de trabalho como gestores, 

alicerçado ao uso do espanhol em atividades profissionais, optei por fazer uma 

coleta junto aos alunos pertencentes ao sexto semestre do curso de Gestão 

Empresarial, nesse caso cursando a disciplina Espanhol II. Estes também 

responderam a um questionário no início do sexto semestre de 2011, denominado 

Q2 (anexo 2). Para essa coleta, pude contar com 17 alunos, no entanto, deste total 
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foram selecionados somente 2 alunos pelo fato de atuarem de forma efetiva no 

mercado profissional como gestores. 

No terceiro momento, após a identificação dos alunos que atuavam como 

gestores, pude realizar uma entrevista semiestruturada, com o intuito de buscar 

informações pertinentes às tarefas realizadas por eles em língua espanhola.  

As caracterizações mais específicas serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

2.3.2 Professores de outras disciplinas 

 

Após uma consulta com a coordenadora do curso sobre possíveis professores 

que poderiam fazer uso do espanhol em suas disciplinas, como não obtive uma 

resposta conclusiva, fiz um convite geral a todos os professores da Instituição para 

responderem a um questionário (anexo 3), enviado por e-mail. Infelizmente, nem 

todos os professores participaram. Pude contar com 13 participantes. Sete deles, 

além do exercício do magistério, atuam como gestores no mercado profissional, e, 

dentre esses, 3 fazem uso do espanhol nesse ofício.  

Dos 13 professores que se propuseram a participar da presente pesquisa, 5 

eram do sexo feminino e 8 do sexo masculino. O público predominante de 

professores que se submeteu à pesquisa é de adultos entre 36 a 45 anos de idade; 

outra parte está entre 25 a 35 anos, tendo 2 professores entre 55 a 65 anos e 

somente 1 entre 46 a 55 anos, conforme observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Idade dos professores participantes 

Idade Quantidade 

25 a 35 anos 3 

36 a 45 anos 7 

46 a 55 anos 1 

56 a 65 anos 2 

mais de 66 anos 0 

Total 13 

 

A tabela 2 diz respeito à formação acadêmica dos docentes que lecionam no 

curso de Gestão Empresarial. 
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Tabela 2: Formação dos professores participantes 

Formação Quantidade 

Graduação 13 

Especialização 6 

Mestrado 5 

Doutorado 2 

Total 13 

 

De acordo com as informações apresentadas, seis professores possuem 

somente formação de especialista; outros cinco afirmaram ter titulação de mestre e 

somente dois possuem título de doutor. Quanto à experiência em aprendizado de 

língua espanhola, a tabela 3 mostra os seguintes resultados: 

 

Tabela 3: Experiência de estudos em Espanhol 

Experiência de estudos em 
Espanhol 

Quantidade 

Sim 5 

Não 8 

Total 13 

 

Neste caso, constatam-se 5 professores que já estudaram língua espanhola. 

Para complementar a presente questão, também foi perguntado aos professores que 

tipo de curso ou formação eles tiveram. Ressalto que para esta pergunta foi 

permitida mais de uma resposta, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Experiência com Espanhol 

Experiência com Espanhol Quantidade 

Escola de idiomas 2 

Professor particular 2 

Curso no exterior 1 

Morei no exterior 2 

Total 7 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 4, acima, quatro dos 

professores com alguma experiência de ensino-aprendizagem de língua estrangeira 

confirmaram ter sido esta realizada em escolas de idiomas ou com professores 

particulares. Somente um professor realizou curso no exterior e dois afirmaram ter 

morado no exterior, porém não consideraram essa experiência relacionada à 

aprendizagem de línguas, pois não responderem a essa questão. 
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A tabela 5, abaixo, diz respeito à experiência profissional dos professores 

além do magistério, nesse caso, na área de Gestão Empresarial. 

 

Tabela 5: Experiência profissional além do magistério 

Experiência profissional além 
do magistério 

Quantidade 

Sim 7 

Não 6 

Total 13 

 

 De acordo com os dados acima 7 professores afirmam ter outro tipo de 

atuação no mercado profissional, além do magistério. Ressalto que, em sequência, 

questionei juntos aos sete professores apontados na tabela acima se eles utilizavam 

o espanhol para executar algum tipo de tarefa nessa outra profissão, além do 

magistério. O resultado é apresentado na tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6: Utilização do espanhol na realização de algumas tarefas laborais 

Utilização do espanhol na realização 
de algumas tarefas laborais 

Quantidade 

Sim 3 

Não 4 

Total 7 

 

De acordo com os dados apresentados, somente 3 dos 7 professores 

afirmaram usar o espanhol durante a execução de alguma tarefa em seu trabalho. 

Ressalto que desses 3 professores somente 2 se propuseram a oferecer maiores 

dados com relação aos tipos de tarefa que realizavam em língua espanhola. 

Assim, selecionei dois professores, que aceitaram participar de uma 

entrevista semiestruturada, com o objetivo de obter informações referentes às reais 

tarefas realizadas em língua espanhola no mercado profissional.  

 

2.3.3 A coordenadora do curso de Gestão Empresarial 

 

A coordenadora do curso de Gestão Empresarial está no cargo há 16 anos e 

é graduada em Administração de Empresas, com ênfase em Análise de Sistemas. 

Não possui titulação acadêmica. 
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Uma das grandes responsabilidades do coordenador do curso, segundo a 

própria Faculdade em questão, é a de levantar as necessidades e efetuar a 

adequação do curso de Gestão, de acordo com as demandas do mercado local; 

garantir, por meio do acompanhamento pedagógico, que o trabalho interdisciplinar 

atenda às necessidades identificadas no mercado de trabalho; e certificar-se de que 

o curso de Gestão Empresarial consiga seus objetivos, que implicam em formação 

profissional e humana do tecnólogo, capaz de desenvolver as habilidades e 

competências para atuar no mercado de trabalho em constante evolução. 

Também foi realizada, com a coordenadora de curso, duas entrevistas 

semiestruturadas com o objetivo de obter informações referentes às necessidades 

de um futuro gestor em relação ao uso da língua espanhola no mercado profissional. 

As caracterizações mais específicas serão apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

2.4 Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados desta pesquisa foram: 

questionários, entrevistas semiestruturadas e documentos sobre o curso de Gestão 

Empresarial e sobre a disciplina Espanhol. Apresentarei, a seguir cada um deles e 

os procedimentos de coleta utilizados. 

 

 

2.4.1 Questionário 

 

Tomando como referência os pressupostos teóricos caracterizados por 

Hutchinson e Waters (1987, p.58), o questionário é um dos instrumentos mais 

frequentes para obtenção de dados no levantamento de necessidades. Na mesma 

direção, conforme Laville e Dionne (1999, p.336), o questionário é um instrumento 

de coleta de dados por meio do qual “o pesquisador recolhe o testemunho de 

participantes interrogando-os por escrito”.  

Marconi e Lakatos (2003, p.201), por sua vez, o definem como “um 

instrumento constituído por uma série ordenada de perguntas”, que devem ser 

respondidas por escrito e não exigem necessariamente a presença do 
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entrevistador. As autoras orientam para a importância de uma nota explicativa, no 

próprio texto, sobre a natureza da pesquisa e a importância das respostas. 

Para a presente pesquisa, elaborei três questionários (anexos 1, 2 e 3) para 

serem respondidos pelos alunos e professores do curso de Gestão Empresarial. 

Esses questionários foram baseados nos trabalhos de Pinto (2002), Belmonte 

(ano), Vaccari (2004), Pradilhas (2005), Masin (2008) e Onodera (2010). 

O primeiro questionário, denominado Q1 (anexo 1), cujo objetivo principal era 

traçar o perfil dos alunos do curso de Gestão Empresarial e a avaliação da 

disciplina Espanhol e, mais precisamente, questionamentos sobre o conteúdo do 

plano de curso vigente, foi aplicado em outubro de 2010 para as duas turmas de 

alunos, sendo 31 do período da tarde e 42 da noite, que estavam terminando a 

disciplina Espanhol I no quarto semestre do curso de Gestão Empresarial. A coleta 

foi realizada nos trinta e cinco minutos finais da aula. Nos primeiros dez minutos, 

expliquei todo o procedimento e o propósito do presente estudo, dizendo que as 

informações ali coletadas seriam utilizadas para uma pesquisa de mestrado, 

aspecto destacado no próprio questionário. Após serem instruídos acerca do 

preenchimento do questionário, os alunos executaram essa atividade nos 25 

minutos restantes de nossa aula. 

O segundo questionário, denominado Q2 (anexo 2), foi aplicado em dois 

momentos distintos, sendo um deles também em outubro de 2010, em sala de aula, 

seguindo os mesmos procedimentos do questionário anterior, para uma turma de 

36 alunos que estavam finalizando a disciplina Espanhol II no sexto semestre do 

curso de Gestão Empresarial. Entretanto, não foi possível obter dados suficientes 

com essa turma, pois nenhum dos alunos participantes estava atuando como gestor 

no mercado profissional. Repeti o processo com a turma do sexto semestre, no 

primeiro semestre do ano letivo de 2011.  

A forma de aplicação e instrução foi distinta da utilizada no questionário 

anterior, porque solicitei o pedido via e-mail. Os alunos seguiram, adequadamente, 

todo o procedimento solicitado para o envio das respostas. Após ter identificado os 

alunos que atuavam no mercado profissional na área de Gestão Empresarial e 

constatar que os mesmos faziam uso de espanhol em suas devidas funções, 

solicitei junto a esses dois alunos uma entrevista semiestruturada com o objetivo de 

identificar as tarefas executadas em língua espanhola na situação-alvo. 
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O terceiro questionário, denominado Q3 (anexo 3), destinado aos professores 

com o propósito de conseguir informações referentes ao uso do espanhol em 

disciplinas específicas ou técnicas, foi aplicado com o auxílio de uma estagiária da 

instituição, que se propôs a enviar os questionários por e-mail a todos os 34 

professores do curso de Gestão Empresarial. O e-mail, enviado no segundo 

semestre do ano de 2010, entre os meses de outubro e novembro, continha uma 

breve explicação sobre o propósito do questionário, esclarecendo, ainda, que as 

informações ali coletadas seriam utilizadas em uma pesquisa de mestrado, aspecto 

também explicitado no próprio questionário.  

Apresentarei, a seguir, outro recurso utilizado para a coleta de dados: a 

entrevista semiestruturada. 

 

 

2.4.2 Entrevista semiestruturada com professores e alunos 

 

Com o objetivo de conhecer aspectos que envolveram a criação do curso de 

Gestão Empresarial, o perfil dos alunos, as necessidades e tarefas da situação-

alvo, optei por conduzir 2 entrevistas semiestruturadas com a coordenadora do 

curso de Gestão.  

Com o objetivo de identificar tarefas específicas da situação-alvo com relação 

ao uso de espanhol no mercado profissional, solicitei também 4 entrevistas 

semiestruturadas, todas elas realizadas após a aplicação dos questionários Q2, 

utilizados com os alunos do sexto semestre, e Q3, aplicado junto aos professores. 

 Foram identificados 3 professores que exerciam, além do magistério, a 

profissão de Gestores. Desses, somente 2 aceitaram participar da entrevista 

semiestrutrada. Com relação aos alunos, os 2 identificados como atuantes no 

mercado profissional se propuseram a participar da entrevista semiestruturada. 

De acordo com Nunan (1992, p.149), a entrevista semiestruturada contém 

questões específicas que facilitam a busca das informações desejadas pelo 

pesquisador. Além disso, é possível que o pesquisador aprofunde algumas 

questões abertas durante a entrevista, obtendo dados que não foram previstos 

anteriormente. 

Segundo Johnson (1992, p.88), essa opção está relacionada ao fato de que, 

ao utilizar entrevistas semiestruturadas como um dos instrumentos de coleta de 
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dados, elas podem oferecer ao pesquisador uma maior flexibilidade em relação a o 

que e como perguntar ao informante, uma vez que ela deve conter apenas um 

plano geral dos tópicos a serem abordados durante a entrevista. 

 

2.4.2.1 Entrevista com a coordenadora do curso de Gestão Empresarial 

 

Com o intuito de obter informações mais detalhadas sobre o curso de Gestão 

Empresarial, foram realizadas duas entrevistas com a coordenadora do curso de 

Gestão, pessoa responsável pela recepção das informações provenientes das 

empresas em relação às necessidades do mercado de trabalho local, e que, junto 

aos professores das disciplinas específicas, vincula tais necessidades à proposta 

pedagógica da faculdade. 

Antes de iniciar as entrevistas, esclareci que os dados obtidos seriam 

utilizados para a minha pesquisa de mestrado. Também estava com um roteiro 

previamente elaborado, contendo os pontos mais importantes a serem abordados 

(anexos 5 e 6). As entrevistas, gravadas em vídeo, com duração de 

aproximadamente 30 minutos cada, foram realizadas em novembro de 2010 e em 

junho de 2011.  

A primeira entrevista proporcionou dados gerais sobre a Instituição e 

avaliação da disciplina Espanhol para o curso de Gestão Empresarial, além de 

apontar questões sobre o perfil dos alunos e os contatos que a Faculdade realiza 

com as empresas. Em busca de maiores detalhes sobre a avaliação do plano de 

curso vigente, foi necessária a realização de mais uma entrevista. 

Em suma, o roteiro das entrevistas estava pautado em assuntos pertinentes 

a: 

 adequação da disciplina Espanhol ao mercado de trabalho; 

 avaliação do plano de curso vigente, sendo pontuadas questões como: 

 conteúdo da disciplina; 

 metodologia; 

 referência bibliográfica; 

 ementa da disciplina; 

 questões relacionadas a habilidades em espanhol, que poderiam 

ajudar o aluno nas disciplinas técnicas oferecidas no curso de Gestão e 

também na relação com o mercado de trabalho. 
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2.4.2.2 Entrevista com professores e alunos 

 

As entrevistas foram realizadas no segundo semestre do ano de 2010, entre 

os meses de outubro e novembro. O mesmo roteiro foi utilizado para conduzir as 

entrevistas, sendo duas com os alunos e duas com os professores.  

As entrevistas tiveram como eixo os tipos de tarefas que os participantes 

deste estudo de caso tinham de realizar utilizando o espanhol e o que eles, em 

geral, precisavam saber para realizar essas tarefas em língua estrangeira. 

As perguntas versavam sobre: 

 descrição das tarefas realizadas em língua espanhola; 

 destaque da(s) habilidade(s) mais utilizada(s): oral, escrita, leitora ou 

auditiva; 

 dificuldades apresentadas; 

 tipos de interlocutores. 

 

2.4.3 Documentos institucionais 

 

A instituição ofereceu dois documentos o plano de ensino do curso, 

considerado suficiente para fornecer uma idéia geral da proposta do curso de 

Gestão Empresarial, e o plano de ensino da disciplina Espanhol, composto do plano 

de ensino I e II que contém a ementa contêm a ementa, os objetivos, o conteúdo 

programático, os recursos utilizados, a avaliação e as bibliografias básica e 

complementar da disciplina Espanhol. Ressalto que para a presente pesquisa foi 

utilizado somente o plano de ensino I, pelo fato de ser esse o plano ministrado aos 

alunos do IV semestre de Gestão Empresarial. 

O plano de ensino de Espanhol será analisado à luz dos resultados obtidos 

com os participantes da pesquisa, para, então, verificar se ele está de acordo com 

as necessidades acadêmicas e profissionais dos alunos. Ambos os documentos 

foram fornecidos pela faculdade de tecnologia de Guaratinguetá em setembro de 

2010. 

Após esta apresentação e justificativa dos instrumentos de coleta, apresento, 

no próximo item, o procedimento utilizado para análise dos dados. 
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2.5 Procedimento para Análise de Dados 

 

Como já apresentado na Introdução desta dissertação, retomo as perguntas 

de pesquisa que norteiam o presente trabalho:  

 Quais são as necessidades dos alunos do curso de Gestão 

Empresarial em relação à língua espanhola? 

 Que avaliação os alunos fazem do curso? 

 Que subsídios os resultados oferecem para a reelaboração do plano de 

curso vigente? 

 

Como minha pesquisa contou com o uso de questionário como um dos 

instrumentos de coleta de dados, fiz a opção pela técnica de análise de conteúdo 

com respaldo em Bardin (2010), por permitir uma vasta possibilidade de 

interpretação dos conteúdos. 

O procedimento básico consistiu em uma descrição de dados a partir de 

unidades de registro extraídas das perguntas abertas que estavam contidas no 

questionário Q1. Os dados foram reunidos segundo um significado comum e, 

depois, reunidos e categorizados de acordo com a frequência de uso de algumas 

palavras e sua representação. 

Apresento um quadro resumo para ilustrar os procedimentos utilizados neste 

estudo de caso: 

 

Participantes Número Instrumentos utilizados 

Alunos do IV semestre 73 questionários 

Alunos do VI semestre 2 questionários e entrevistas 

Professores das disciplinas 
técnicas 13  

questionários e entrevistas 

Coordenadora 1 entrevistas 
Quadro 5: Quadro resumo 
 

Com relação aos questionários aplicados aos estudantes, as perguntas 

contêm informações de cunho pessoal, tais como nome, idade, sexo, grau de 

escolaridade, informações relacionadas a ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, avaliação e metodologia do plano de curso vigente e também 

perguntas relacionadas ao perfil e à necessidade do uso da língua espanhola em 

âmbito profissional. 
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Dados 
pessoais 

Aprendizagem 
prévia do 
Espanhol 

Necessidades e desejos 
do Espanhol para o 

trabalho e curso 

Avaliação do 
curso 

Perguntas 1, 
2 

Perguntas 3, 4, 5 Perguntas 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 16, 20, 21, 22 

Perguntas 9, 14, 
15, 17, 18, 19 

Quadro 6: Quadro resumo Q1 
 

O primeiro questionário aplicado junto aos alunos do quarto semestre do 

curso de Gestão continha 22 perguntas, entre elas perguntas fechadas, 

semiabertas e abertas, e de múltipla escolha. O questionário foi dividido em duas 

partes. A primeira parte continha informações sobre idade, estudo prévio/atual de 

espanhol, experiência de ensino-aprendizagem em língua estrangeira e uso do 

espanhol em diferentes contextos (profissional ou no cotidiano em geral). A 

segunda parte referia-se à disciplina Espanhol, contendo: importância de aprender 

espanhol no curso de Gestão, habilidades que mais foram trabalhadas nas aulas, 

habilidades que gostariam de ter trabalhado mais nas aulas de Espanhol, opinião 

sobre o conteúdo programático, autoavaliação de desempenho, pontos positivos e 

negativos das aulas de Espanhol e comentários/sugestões para essas aulas. 

Com a aplicação do Q1 (anexo 1), as perguntas referentes ao perfil dos 

alunos e à avaliação do plano de curso vigente foram respondidas de acordo com a 

visão dos alunos do curso de Gestão Empresarial pertencentes ao IV semestre. 

O segundo questionário buscava coletar dados quanto às necessidades de 

uso do espanhol na área de Gestão Empresarial, com especialização em Comércio 

Exterior e quanto ao curso de Espanhol que tiveram. O questionário foi elaborado a 

partir dos itens que compõem o conceito de análise de necessidades segundo 

Dudley-Evans e St. John (1998, p.125). 

As perguntas foram categorizadas em dados pessoais, necessidades e 

desejos do Espanhol para o trabalho e avaliação do curso. 

 

Dados pessoais 
Necessidades e desejos do 

Espanhol no mercado de 
trabalho 

Avaliação do curso 

Perguntas 1, 2 Perguntas 3, 4, 5, 6, 14, 15, 
16 

Perguntas 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 

Quadro 7: Quadro resumo Q2 
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Com a aplicação do Q2 (anexo 2), foi possível responder as perguntas 

referentes às tarefas realizadas e às necessidades dos alunos egressos que atuam 

no mercado de trabalho, além de conter, também, informações relacionadas à 

avaliação do plano de curso vigente. 

Já o terceiro questionário foi elaborado com o intuito de buscar informações 

sobre o uso da língua espanhola pelos professores de outras disciplinas, além de 

obter dados referentes às suas experiências de aprendizagem nessa língua 

estrangeira. 

As perguntas foram distribuídas em quatro categorias: dados pessoais, 

necessidade do Espanhol para a vida acadêmica, conhecimento e uso dessa língua 

na disciplina que leciona. 

 

Dados 
pessoais 

Necessidade do 
Espanhol para a 
vida acadêmica 

Conhecimento 
de Espanhol 

Uso do Espanhol 
na disciplina que 

leciona 

Perguntas 1, 
2, 6 

Pergunta 7 Perguntas 3, 4, 
5 

Perguntas 8, 9 

Quadro 8: Quadro resumo 2  
 

Após a coleta de dados por todos os meios já descritos no presente capítulo, 

estes foram categorizados em relação aos desejos, às necessidades e às lacunas 

de aprendizagem em termos de língua espanhola. 

Quanto às entrevistas semiestruturadas para a análise dos dados obtidos com 

a coordenadora do curso de Gestão Empresarial, selecionei, separei, agrupei e 

depois efetuei a comparação das informações sobre os dados referentes às 

necessidades da situação-alvo e avaliação do plano de curso vigente. 

Os dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas com os alunos do IV 

semestre do curso de Gestão Empresarial que atuam no mercado profissional e 

fazem uso de língua espanhola em situação-alvo, juntamente com os obtidos junto 

aos professores, foram, da mesma forma, selecionados, separados e agrupados e, 

então, comparados em relação ao uso da língua em contexto de trabalho, suas 

necessidades e expectativas. 

No capítulo seguinte, apresento os resultados e a discussão dos dados deste 

estudo de caso. 
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CAPÍTULO 3: Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 

 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música 
não começaria com partituras, notas e pautas. 
Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe 
contaria sobre os instrumentos que fazem a música. 
Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma 
me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas 
bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas.Porque as 
bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas 
ferramentas para a produção da beleza musical. A 
experiência da beleza tem de vir antes. 
 

Rubem Alves (2009) 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir os resultados da análise de 

dados, alicerçada nos pressupostos teóricos apresentados no Capítulo 1, intitulado 

Fundamentação Teórica, juntamente com os procedimentos de análise 

apresentados no Capítulo 2, Metodologia da Pesquisa. 

 As perguntas norteadoras da presente pesquisa são:  

 Quais são as necessidades dos alunos do curso de Gestão 

Empresarial em relação à língua espanhola? 

 Que avaliação os alunos fazem do curso? 

 Que subsídios os resultados oferecem para a reelaboração do plano de 

curso vigente? 

 

Para alcançar esses objetivos, em primeiro lugar apresento e discuto o perfil 

dos alunos. Em seguida, as necessidades, na perspectiva dos alunos e professores 

que atuam como gestores no mercado profissional. Discuto, ainda, a avaliação do 

plano de curso segundo os próprios alunos e a coordenadora do curso de Gestão 

Empresarial.  

Ao final do capítulo, faço uma síntese, relacionando a proposta pedagógica 

do curso de Espanhol vigente aos dados da primeira parte :necessidades dos alunos 

e dos professores que atuam no mercado profissional. A partir desses dados, realizo 

uma síntese da avaliação e apresento uma proposta de redesenho do plano de 

curso vigente. 
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3.1 Os alunos do IV semestre do curso de Gestão Empresarial 

 

Apresento, a seguir, os dados sobre os alunos do curso de Gestão 

Empresarial coletados a partir da aplicação do questionário (Q1) às duas turmas, 

totalizando 73 alunos que cursavam o IV semestre do curso de Gestão Empresarial. 

Ressalto que os dados analisados na presente seção fornecerão subsídios para a 

avaliação do plano de curso vigente. Relembro que a disciplina Espanhol está 

presente apenas no IV e VI semestres dos três anos de curso, conforme já 

apresentado no capítulo de Metodologia. 

 

 

3.1.1 Perfil dos alunos do IV semestre de Gestão Empresarial 

 

Em relação à idade dos alunos pertencentes ao IV semestre do curso de 

Gestão Empresarial, conforme demonstrado na tabela abaixo, observamos que 

estão na faixa de 21 a 25 anos. Há também um número grande de alunos com 

menos de 20 e mais de 26 anos de idade, somando-se a uma minoria que está entre 

31 a 50 anos de idade. 

 

Tabela 7: Faixa etária 

Faixa etária Quantidade 

Menos de 20 18 

21 a 25 39 

26 a 30 10 

31 a 35 2 

36 a 40 3 

41 a 45 0 

46 a 50 1 

Mais de 51 0 

N = 73 
         

 

A tabela a seguir ilustra a atuação dos alunos de Gestão Empresarial em 

relação ao mercado de trabalho. 
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Tabela 8: Atuação no mercado de trabalho 

Atuação – mercado de trabalho Quantidade 

Sim 47 

Não 26 

N = 73 

 

Os dados revelam que um número expressivo de alunos já está inserido no 

mercado de trabalho. No entanto, quando questionados oralmente sobre o tipo de 

ofício que praticavam, foi constatado que esses alunos não exerciam nenhuma 

função vinculada à área de Gestão Empresarial, fator esse limitante para a obtenção 

de outras informações relevantes quanto ao uso da língua espanhola no mercado de 

trabalho. 

Em relação à experiência dos alunos com a língua espanhola, foram 

evidenciadas muitas diferenças, pois os dados apresentavam um número 

considerável de alunos (43) que nunca teve contato com a língua. Em contrapartida, 

uma minoria (15) já havia estudado a língua em institutos particulares (colégios ou 

curso de idiomas.)  

Houve evidência, também, de 6 alunos que tiveram formação no Centro de 

Estudos de Línguas (CEL) pertencente à rede Estadual de Ensino e 19 participantes 

que descreveram ter tido experiências diversas de ensino-aprendizagem do 

espanhol, sendo elas apresentadas como estudos individuais, convívio social e 

outros. Ressalto que, para essa pergunta, o participante pôde escolher mais de uma 

opção, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 9: Experiência com língua espanhola 

Experiência com língua espanhola Quantidade 

Nunca estudei Espanhol 43 

Estudei em escolas de idiomas 5 

Estudei no projeto de Centro de Estudos de Línguas (CEL) 6 

Estudei em colégio particular 10 

Estudei fundamentalmente sozinho 3 

Aprendi no meu convívio social 3 

Estive em um país de Língua Espanhola 3 

Outros 10 

N = 7316 

                                                 
16

 Destaco que para esta questão os participantes puderam optar por responder mais de uma 
alternativa. 
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          Ainda em relação ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira, a grande 

maioria dos participantes descreveu como positiva a experiência que haviam tido até 

o momento. Conforme ilustrado na tabela abaixo, dos 73 alunos entrevistados, 16 

manifestaram ter tido uma experiência regular e somente 1 teve uma experiência 

ruim. 

 

Tabela 10: Experiência de ensino-aprendizagem de língua estrangeira 

Experiência de E-A de língua 
estrangeira 

Quantidade 

Muito positiva 23 

Positiva 33 

Regular 16 

Ruim 1 

N = 73 
                           

 

A seguir, trago informações referentes à frequência de uso da língua 

espanhola pelos participantes fora da sala de aula, ou seja, no contexto diário e no 

contexto profissional. Essas informações estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 11: Uso do Espanhol fora da sala de aula 

Uso do Espanhol fora da sala de aula Quantidade 

Sim 23 

Não 50 

N = 73 

 

Conforme dados apresentados, dos 73 alunos pesquisados 50 admitem não 

fazer uso da língua espanhola fora da sala de aula; já 23 responderam de forma 

afirmativa, que fazem uso da língua em várias situações do cotidiano, como mostra a 

tabela 12, a seguir: 
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  Tabela 12: Situações de uso do Espanhol fora da sala de aula 

Uso do Espanhol fora da sala de aula Quantidade 

Falando pessoalmente ou pela internet (skype, voip, etc.) 11 

Escrevendo (chat, e-mail, Orkut, etc.) 12 

Trabalhando (e-mail profissional, chamadas telefônicas, etc.) 2 

Assistindo à TV (filmes, séries, novelas, telejornais) 16 

Ouvindo música 18 

Viajando 2 

Lendo (revistas, jornais, livros, etc.)  8 

N = 2317 

 

Os dados revelam que as situações de uso do espanhol contemplam 

atividades não relacionadas ao ambiente profissional, pois somente 2 dos 23 alunos 

que admitem utilizar a língua fora da sala de aula afirmam fazer uso dela no 

trabalho. No entanto, lembro que esses alunos não atuam profissionalmente na 

função de gestores, fator esse considerado como primordial para dados referentes 

ao uso da língua espanhola nesta pesquisa. Entretanto, algo interessante foi saber 

que há alunos que usam a língua em atividades do cotidiano, prioritariamente as que 

estão relacionadas ao lazer e ao uso de tecnologia, como internet, telefone e 

televisão.  

A seguir, apresento dados referentes ao uso de espanhol em disciplinas 

específicas do curso de Gestão Empresarial, conforme ilustrado na tabela abaixo: 

 
Tabela 13: Uso do Espanhol em disciplinas específicas do curso de Gestão Empresarial 

Uso do Espanhol em disciplinas do 
curso de Gestão Empresarial 

Quantidade 

Sim 2 

Não 71 

N = 73 

 

Quando questionados sobre o uso do espanhol em disciplinas específicas do 

curso de Gestão Empresarial, somente 2 dos 73 alunos responderam que já fizeram 

uso do idioma; os outros 71 alunos responderam não à pergunta. 

Quanto à importância de aprender o espanhol para o mercado profissional de 

Gestão Empresarial, a tabela 14, a seguir, mostra os resultados: 

 

 

                                                 
17

 Destaco que nesta questão os respondentes puderam marcar mais de uma alternativa. 
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Tabela 14: Importância do Espanhol para a vida profissional 

Importância do Espanhol na vida 
profissional 

Quantidade 

Sim 69 

Não 3 

N = 7218 

 

Dos 73 alunos, 69 consideram importante aprender espanhol para atuar no 

mercado de trabalho. Destaco que mesmo devido ao fato de os alunos não atuarem 

como profissionais da área de Gestão Empresarial e, de certa forma, não utilizarem 

o idioma em suas atividades no mercado de trabalho, foi expressiva sua 

manifestação quanto à importância da língua para atuação no mercado profissional. 

 Por fim, foi possível constatar que os alunos pertencentes ao IV semestre do 

curso de Gestão Empresarial são, em grande maioria, jovens adultos entre 21 a 25 

anos, que atuam de forma expressiva no mercado de trabalho. No entanto, esses 

participantes não atuam profissionalmente como gestores, limitando assim a 

utilização dos dados referentes ao uso da língua espanhola nessa área profissional. 

 Para finalizar, foi possível constatar que os alunos pertencentes ao IV 

semestre do curso de Gestão Empresarial são, em grande maioria, jovens adultos 

entre 21 e 25 anos, que atuam de forma expressiva no mercado de trabalho. No 

entanto, esses participantes não atuam profissionalmente como gestores, limitando, 

assim, a utilização dos dados referentes ao uso da língua espanhola nessa área 

profissional. Revelou-se que a grande maioria dos alunos não possui experiência 

prévia de ensino-aprendizagem de língua espanhola, mas parte deles (23) faz uso 

do idioma em atividades pertencentes ao seu cotidiano. Os participantes também 

destacaram, de maneira expressiva, não fazer uso de língua espanhola em 

atividades de cunho acadêmico. Esses dados são relevantes para justificar subsídios 

referentes à avaliação do plano vigente. 

 A seguir apresento informações referentes às necessidades dos alunos, de 

professores e da coordenadora do curso de Gestão Empresarial. Ressalto que, para 

a obtenção dos dados referentes aos alunos, foi necessário realizar uma pesquisa 

com a turma de alunos egressantes. 

 

 

                                                 
18

 Para esta questão um participante não respondeu a nenhuma alternativa. 
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3.1.2 Necessidades dos alunos 

 

Em relação ao uso do espanhol no mercado de trabalho, um dos pontos mais 

importantes para a presente pesquisa foi saber das representações dos alunos com 

relação à prática e à execução de certas tarefas da vida profissional. Vale retomar o 

fato de que, como a grande maioria dos alunos que cursavam o IV semestre do 

curso de Gestão Empresarial não havia tido, até então, contato com o mercado de 

trabalho da área, foi necessário recorrer a informações disponíveis com os alunos 

concluintes do curso de Gestão, neste caso, pertencentes ao VI semestre. Com isso, 

foram coletadas, por meio do Q2, informações de 17 alunos concluintes, 

constatando-se que 2 desses alunos atuam como profissionais da área de Gestão 

Empresarial em empresas multinacionais da região do Vale do Paraíba. 

A primeira parte do questionário forneceu dados relativos à inserção do aluno 

no mercado de trabalho, como função e uso do espanhol na execução de algumas 

tarefas profissionais. De acordo com informações apresentadas no Q2, dos 17 

alunos concluintes do curso de Gestão Empresarial, 15 atuam de forma efetiva no 

mercado de trabalho. 

Quanto à importância de aprender espanhol para atuar no mercado 

profissional, é evidente que apesar da grande maioria - 15 dos 17 respondentes - 

ainda não fazer uso do idioma na vida profissional, todos os alunos participantes 

responderam de forma afirmativa, considerando que o espanhol é importante para a 

vida profissional. 

A seguir, apresento dados referentes às necessidades da situação-alvo, de 

acordo com a experiência de dois alunos que afirmam atuar no mercado profissional, 

com tarefas realizadas em espanhol. 

 

 

3.1.2.1 Identificação das necessidades da situação-alvo, sob a perspectiva dos 

alunos concluintes que atuam no mercado de trabalho 

 

Conforme já mencionado anteriormente, foram dois os alunos participantes 

que forneceram dados relevantes sobre as tarefas realizadas em espanhol no 

mercado de trabalho, na área de gestão. Ambos os alunos são do sexo masculino, 

sendo o primeiro denominado A1 (Analista de Documentação Técnica, que atua em 
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uma empresa multinacional de origem alemã), exerce atividades relacionadas ao 

uso de espanhol pelo menos a cada 15 dias. Já o outro participante, denominado A2 

(Analista de Comércio Exterior em uma empresa multinacional de origem 

australiana), executa atividades relacionadas ao Espanhol com muita frequência, 

pelo menos uma vez por semana. 

Para mais detalhes sobre a atuação desses alunos como gestores no 

mercado de trabalho, estes participaram, após a aplicação do questionário intitulado 

Q2, de uma entrevista semiestruturada elaborada com perguntas que buscavam 

informações diretas sobre as tarefas executadas em língua espanhola no cotidiano 

profissional.  

Apresento um quadro explicativo confrontando as necessidades da situação-

alvo e a sua freqüência informação esta obtida com entrevista semiestruturada, 

conforme relatadas pelos participantes A1 e A2. O quadro ilustra, separadamente, as 

tarefas executadas em língua espanhola pelos alunos entrevistados. Dessa forma, 

são evidenciados as semelhanças e os diferentes usos da língua em situação-alvo. 

 
 

Tarefas Frequência 
A1 (Analista de 
Documentação 

Técnica) 

A2 (Analista de 
Comércio Exterior) 

Receber e negociar com 
fornecedores estrangeiros 

Semanalmente  X 

Manter contato telefônico 
em Espanhol com clientes 
ou da matriz 

Semanalmente  X 

Participar de 
videoconferências / 
conference calls em 
espanhol 

Semanalmente  X 

Dar informações sobre 
produtos para futuros 
clientes do exterior 

 A cada 15 dias X X 

Comprar produtos no 
exterior 

Semanalmente  X 

Escrever e-mails para 
clientes/ matriz no exterior 

Pelo menos a cada 
15 dias 

X X 

Escrever ou analisar 
relatórios em língua 
espanhola 

A cada 15 dias X X 

Traduzir manuais técnicos 
do espanhol 

A cada 15 dias X  

Discutir sobre eventuais 
problemas de 
funcionamento de máquinas 

A cada 15 dias X  

Organizar/ conduzir e/ou 
participar de reuniões com 
clientes estrangeiros 

Semanalmente  X 

Estabelecer contato para 
futuros clientes ou negócios 
no exterior 

Semanalmente  X 

Lidar com reclamações de 
clientes estrangeiros 

Semanalmente  X 

Quadro 9: Comparativos de necessidades da situação-alvo, segundo A1 e A2 
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Como já apresentado anteriormente, os dois alunos participantes A1 e A2 que 

atuam como gestores trabalham em áreas bem distintas. Apesar disso, verificou-se 

que três das tarefas realizadas em espanhol em seus locais de trabalho são 

semelhantes, ou seja: dar informações sobre produtos, escrever e-mails e também 

escrever e analisar relatórios, conforme apresentado no quadro acima. 

Nesse caso em particular, é possível inferir que o fato de os alunos atuarem 

em funções distintas e específicas (como Analista de Documentação Técnica e 

Analista de Comércio Exterior) pode interferir diretamente no tipo de necessidade da 

situação-alvo em questão. 

Com as entrevistas, foi-nos fornecida uma descrição das tarefas que eles 

executavam, em espanhol, no dia a dia empresarial. As respostas estão 

apresentadas abaixo: 

 

A1: 

Escrever e-mails para fornecedores na Espanha; leitura de normas 
e procedimentos em espanhol; distribuição de manuais técnicos 
em Espanhol; tradução de terminologias. Escrever e-mail com 
filiais da empresa e fornecedores. Ler: e-mails, manuais e 
documentos técnicos.  

A2: 
Falar ao telefone, escrever e-mail, reuniões e negociações. 
Falar/ouvir – tratando de assuntos pertinentes à empresa, 
treinamentos, reuniões etc.  

Quadro 10: Descrição de tarefas realizadas em espanhol 

 

Podemos observar que as tarefas são distintas, sendo as afirmações de A1 

marcadas, com maior incidência, pelo uso de habilidades comunicativas como: 

produção e compreensão escrita, sendo essas exemplificadas com os seguintes 

excertos: Escrever e-mails para fornecedores..., leitura de normas e 

procedimentos em espanhol..., Escrever e-mail com filiais da empresa e 

fornecedores. Já as atividades apresentadas por A2, são indicativas de tarefas com 

maior incidência nas habilidades comunicativas de produção e compreensão oral, 

como, por exemplo, Falar ao telefone..., Falar/ouvir – tratando de assuntos 

pertinentes à empresa, treinamentos, reuniões etc. 

Isso revela que, dependendo da função exercida pelo profissional, ele faz uso 

de diferentes habilidades da língua. 

Os participantes também foram questionados durante as entrevistas, por meio 

de perguntas cujo objetivo era determinar o tipo de interlocutores com os quais os 

alunos utilizavam a língua espanhola. Eis os depoimentos: 
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A1: Gerentes, Supervisores e equipe de Comércio Exterior.  

A2: 
Utilizo o Espanhol com todos os níveis da empresa, desde 
operadores até o presidente. 

Quadro 11: Interlocutores no uso do espanhol 

 

Os depoimentos foram esclarecedores, pois ambos relataram que fazem uso 

do idioma com públicos diversificados na empresa, sendo esses interlocutores 

atuantes desde a área de produção à estratégica e administrativa.  

O participante denominado A1 utiliza o idioma com uma classe mais restrita 

da empresa, ou seja, departamento de Gerência, Supervisão e Comércio Exterior. Já 

o aluno denominado A2 afirmou fazer uso da língua com um público bem 

diversificado da empresa, passando do setor de produção aos níveis superiores de 

gestão. 

Os alunos foram, ainda, questionados quanto às maiores dificuldades 

encontradas durante as tarefas realizadas em espanhol, junto a esses interlocutores. 

Os relatos são apresentados a seguir: 

 

A1: 

A dificuldade, na verdade, acontece, pois os espanhóis não têm o 
costume de falar inglês. O mais difícil nesses casos é discutir 
sobre termos técnicos que, muitas vezes, são motivos de gozação 
no Brasil. Exemplo: Dispositivo de Montagem da Grua = Trepado 
de la grua.  

A2: 
Dificuldades com o ritmo da fala e com o uso de gírias da parte 
dos nativos.  

Quadro 12: Dificuldades com interlocutores, no uso do espanhol 
 

Os relatos revelam que, no primeiro depoimento, as dificuldades são mais 

pontuais, por se tratar de um universo mais delimitado, ou seja, o de terminologias 

técnicas, pois, como já foi mencionado anteriormente, o participante A1, atua na 

área de documentação técnica. Segundo afirmações do participante há problemas 

de ordem cultural que afetam na execução de tarefas. 

De acordo com o excerto acima, apresentado por A1, podemos evidenciar 

que o uso de termos técnicos, como, por exemplo, trepado de la grua, pode ser 

associados à problemática dos falsos cognatos, fator que, além de implicar em 

particularidades da língua, também implica em fatores de ordem cultural, pois o uso 

de determinados termos, quando não compreendidos, pode causar problemas de 

comunicação e constrangimentos entre os profissionais. Isso, devido às 

semelhanças pertencentes aos idiomas Espanhol e Português, acentuando, assim, a 
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necessidade da precisão e do conhecimento dos termos a serem utilizados, por se 

tratar de uma tarefa de tradução. 

Já no segundo relato, o aluno expressa dificuldades com relação ao ritmo e 

ao uso coloquial da língua, salientando dificuldades ligadas a fatores culturais, como 

é o caso das “gírias”. Trata-se, portanto, de um conteúdo mais amplo, tendo que ser 

levado em consideração o país de origem, nesse caso específico, o Chile, país 

onde, segundo o aluno entrevistado A2, está localizada uma grande planta da 

empresa na qual trabalha e com quem mantém contatos frequentes. 

Por último, foi indagado junto aos 2 alunos o que eles esperavam de um curso 

de Espanhol que atendesse às suas necessidades. A seguir, os relatos: 

 

A1: 

Espero que o curso seja muito prático, com aplicações de 
gramática e ortografia com base em documentos e situações do 
dia a dia. A conversação é muito importante, principalmente para 
perder a inibição com a língua.  

A2: 
Desejo aprender o Espanhol do dia a dia, almejo falar Espanhol 
como um nativo.  

Quadro 13: Expectativas relacionadas ao curso de espanhol 
 

Primeiramente, destaco que em nenhum momento os alunos foram 

abordados com o tema Línguas para Fins Específicos, no entanto, o primeiro aluno 

(A1) apresenta noções do que seria um curso de línguas para fins específicos, por 

considerar a importância da utilização de materiais recorrentes do seu cotidiano, 

nesse caso, “documentos”, e a importância da contextualização da gramática. Já o 

participante denominado (A2) não expressa nenhum interesse específico, mas sim 

interesses muito gerais e de pouca aplicação para a sua atual ocupação profissional, 

como comprovado no relato “... espanhol do dia a dia”. 

 A seguir, serão apresentados dados referentes às necessidades do uso da 

língua espanhola em dois aspectos distintos: o primeiro, relacionado ao ambiente 

acadêmico e, para isso, foram levantadas questões junto aos professores das 

disciplinas específicas do curso de Gestão Empresarial; e o segundo, relacionado às 

necessidades do mercado profissional.  

Assim, apresento dados obtidos de acordo com a experiência de dois 

professores que afirmam atuar no mercado profissional por meio de tarefas 

realizadas em espanhol, na área de Gestão Empresarial. 
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3.1.3. As necessidades dos alunos segundo os professores de outras 

disciplinas do curso de Gestão Empresarial 

 

Pelo fato de a presente pesquisa avaliar o plano de curso vigente, foram 

questionados também os professores de disciplinas específicas do curso de Gestão 

Empresarial. Para que isso fosse possível, um questionário foi aplicado a 13 

docentes que lecionavam disciplinas técnicas no curso de Gestão Empresarial, 

visando ao fornecimento de informações sobre o uso de textos e necessidades 

dessa língua na disciplina que ministravam e nas atividades acadêmica e 

profissional.  

Com relação à relevância da disciplina Espanhol no curso de Gestão 

Empresarial, segundo afirmação de todos os professores de outras disciplinas, tal 

ensino tem relevância para o curso. Na tabela 15 apresentamos os dados: 

 

Tabela 15: Relevância da disciplina Espanhol para o curso de Gestão Empresarial 

Relevância do Espanhol Quantidade 

Sim 13 

Não 0 

N = 13 

 

A seguir, foram questionados sobre o uso da língua espanhola nas aulas 

ministradas por eles no curso de Gestão Empresarial. A tabela 18, a seguir, 

apresenta os resultados dos depoimentos: 

 

Tabela 16: Uso de material didático em espanhol em outras disciplinas 

Uso de material didático em espanhol Quantidade 

Sim 4 

Não 9 

N = 13 

 

Os resultados revelam que 9 dos 13 professores afirmam não fazer uso de 

materiais em espanhol na disciplina que lecionam; no entanto, 4 afirmam fazer uso 

de material em espanhol. Em sequência, foi questionado qual o tipo de material em 

espanhol é utilizado nessa disciplina. Foram apresentadas opções e a tabela 19, a 

seguir, mostra as respostas: 
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Tabela 17: Tipo de material utilizado em espanhol 

Tipo de material em espanhol Quantidade 

Artigos acadêmicos 2 

Resumos de trabalhos científicos 0 

Artigos jornalísticos e/ou específicos da área de interesse 2 

Apostilas técnicas 1 

Outros 0 

N = 5 

 

Dentre os materiais utilizados, 3 professores indicam fazer uso de artigos 

acadêmicos, artigos jornalísticos e/ou específicos da área de interesse. Somente 1 

professor afirmou utilizar uma apostila técnica em espanhol. 

Acredito que os dados obtidos a partir do questionário para os professores 

indicam que a disciplina Espanhol parece ter pouca relevância no curso de Gestão 

Empresarial; pois, um número bem reduzido de professores faz uso dessa língua em 

suas disciplinas, consideradas como específicas no curso. Isso, de certa forma, 

contribui com a informação de que o plano de curso da disciplina Espanhol não 

precisa contemplar, de forma pontual, atividades relacionadas a textos específicos 

da área, como apostilas técnicas, manuais e outros.  

A seguir, apresento uma análise referente aos dados fornecidos pelos 

professores que atuam no mercado profissional como gestores e usam o espanhol 

na execução de algumas tarefas de seu cotidiano profissional. 

 

 

3.1.3.1 Identificação das necessidades da situação-alvo sob a perspectiva dos 

professores atuantes no mercado de trabalho 

 

Nesta seção, identifico, sob a perspectiva de dois professores das disciplinas 

técnicas do Curso de Gestão Empresarial, as tarefas-alvo executadas em relação às 

funções de trabalho, pertinentes a algumas das possíveis funções de um Gestor, 

fazendo uso de espanhol. 

Apresento, em seguida, uma comparação entre semelhanças e diferenças, 

sob o enfoque dos professores e dos alunos que atuam como Gestores no mercado 

de trabalho, em relação às tarefas apresentadas. 
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 Os dois professores são aqui identificados como P1 e P2. Ambos atuam como 

supervisores. P1 atua na área de Compras e P2, na área de Tecnologia da 

Informação. Os dois atuam em empresas multinacionais, uma de origem alemã e 

outra, brasileira. 

Com relação ao uso de espanhol em tarefas do cotidiano profissional, os 

professores apresentaram respostas diversificadas. Transcrevo seus relatos a 

seguir: 

 

P1: 
Atender telefone, falar com fornecedores do MERCOSUL, receber 
visitas. Reuniões, conversas, viagem, e-mail, etc. 

P2: 
Uso a língua espanhola para e-mails, telefone com o pessoal da TI 
da Espanha, contato com o pessoal da Argentina, além de 
Fornecedores e clientes. 

Quadro 14: Tarefas do cotidiano profissional relacionadas ao espanhol 

 

Pelas respostas dos informantes, é possível afirmar que ambos executam 

diversas tarefas em língua espanhola, tais como: participação em reuniões, 

conversas por e-mail ou em viagens, leitura e escrita de e-mails para fornecedores e 

clientes internacionais, além de falar ao telefone. Ressalto que todas essas 

atividades estão relacionadas às seguintes habilidades comunicativas: produção e 

compreensão escrita e produção e compreensão oral. Outro fator a ser ressaltado 

está relacionado à origem dos interlocutores, pois ambos admitem fazer uso da 

língua com hispano-americanos. 

Em outra questão presente na entrevista, procurei saber o que a empresa 

esperava que eles conseguissem realizar em espanhol. Transcrevo a seguir os 

depoimentos: 

 

P1: 
Comunicação, interpretação e expressão de maneira formal e 
cordial. 

P2: Somente contatos com os fornecedores. 
Quadro 15: Expectativas da empresa em relação ao espanhol 

 

Nota-se que existe uma menor exatidão nas informações apresentadas por 

P1; já em relação a P2, este apresenta dados mais pontuais com relação aos 

interesses da empresa e ao uso da língua espanhola. Nesse caso, é necessário 

retomar as respostas apresentadas na pergunta anterior, sobre as expectativas da 

empresa com relação ao conhecimento do espanhol, na qual o professor em 
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questão afirma utilizar o espanhol em situações de correspondência eletrônica e em 

chamadas telefônicas. 

Sobre quem são os interlocutores nas tarefas executadas por meio da língua 

espanhola, os participantes apresentaram as seguintes respostas:  

 

P1: 
Uso com profissionais de todo o nível, operacional, tático e 
estratégico. 

P2: Somente clientes e fornecedores. 
Quadro 16: Interlocutores nas tarefas realizadas em espanhol 

 

Quanto aos interlocutores, percebe-se que P1 utiliza o espanhol com 

diferentes tipos de profissionais, indo desde os pertencentes ao nível operacional até 

os pertencentes ao nível estratégico. É importante ressaltar que a área de atuação 

do respondente, nesse caso, Compras, proporciona essa variação de contatos com 

diferentes tipos de interlocutores. Em contrapartida, P2 apresenta um público mais 

restrito de interlocutores. Ressalto que esse profissional atua em uma área distinta 

da de P1, podendo ser essa a causa provável para o número mais restrito de 

interlocutores em suas tarefas. 

Em suma, com relação às tarefas apresentadas, elas coincidem em grande 

parte com as apresentadas pelos alunos, conforme veremos a seguir, pois estes já 

atuam no mercado de trabalho como gestores, em cargos e em áreas distintas das 

apresentadas na presente seção.  

Podemos constatar que há funções muito semelhantes e tanto professores 

como alunos as exercem em espanhol. São elas: atender chamadas telefônicas; 

realizar contatos com fornecedores e ou clientes, participar de videoconferências ou 

conference calls e também escrever e-mails. No entanto, foram verificadas duas 

tarefas pertinentes somente a um dos alunos, A1: traduzir manuais técnicos do 

espanhol e discutir sobre eventuais problemas de funcionamento de máquinas. 

Também duas tarefas pertinentes somente ao A2, foram destacadas: estabelecer 

contato para futuros clientes estrangeiros e lidar com reclamações de clientes 

estrangeiros. Destaco que, em ambos os casos, as tarefas apontadas como 

exclusivas de A1 e A2 estão estritamente relacionadas à área de atuação de cada 

profissional em questão. 

Em resumo, é possível verificar que algumas tarefas realizadas em espanhol 

são coincidentes em determinadas funções, neste caso especial, na área de 
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Comércio Exterior, representada por A2 e na área de Compras, representada por 

P1. Outras tarefas foram mais restritas a algumas práticas, neste caso em especial a 

área de Analista de Documentação Técnica, representada por A1. Essas tarefas 

foram voltadas para a prática de tradução e discussão de funcionamento de 

maquinário. E por fim, as tarefas que foram mais frequentes, independente da área 

de atuação do profissional, foram: manter contato telefônico, coincidente nas tarefas 

exercidas por P1, P2 e A2, e escrever e-mails, tarefa essa considerada como a mais 

frequente e presente em todas as áreas de atuação profissional de um gestor. 

 

 

3.2 Avaliação da Disciplina Espanhol 

 

Conforme apresentado anteriormente, desde que esse curso teve início, em 

2008, nenhuma pesquisa formal havia sido conduzida para conhecer as reais 

necessidades desses alunos. O curso atual, no que diz respeito ao seu 

planejamento e aplicação, foi fruto do esforço de muitos professores que não 

conheciam, ao certo, como a língua deveria ser utilizada na situação-alvo. 

Apresento, a seguir, avaliações referentes à disciplina Espanhol, ministrada 

no curso de Gestão Empresarial, primeiramente, na perspectiva dos alunos e, 

depois, na perspectiva da coordenadora do curso. 

 

 

3.2.1 Avaliação da disciplina Espanhol segundo os alunos de Gestão 

Empresarial 

 

Na segunda parte do questionário, os alunos fizeram uma breve avaliação 

das aulas de Espanhol por eles vivenciadas, revelando as lacunas da disciplina e os 

desejos quanto a ela. O conteúdo programático que constava no plano de ensino 

vigente consistia de uma apostila baseada em um livro de uma editora espanhola 

voltada para Espanhol nos Negócios. 

A seguir, apresento os dados referentes à autoavaliação de cada aluno em 

relação às habilidades trabalhadas na disciplina Espanhol do IV semestre de Gestão 

Empresarial: 
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Tabela 18: Autoavaliação em relação às habilidades trabalhadas na disciplina Espanhol 

Habilidades Pouco Razoavelmente Bem N 

Lê  7 46 20 73 

Fala 38 33 2 73 

Escreve 44 25 4 73 
Compreende 
oralmente 12 34 27 73 

          
           

 

Em relação ao ponto de vista dos alunos quando questionados sobre seu 

nível de aprendizado adquirido durante um semestre de curso, os dados 

apresentados são bem positivos, pois dos 73 alunos respondentes, 46 acreditam 

que leem razoavelmente; 20 estão seguros dessa habilidade e somente 7 acreditam 

que têm pouca habilidade em leitura. 

Já quando questionados sobre a habilidade oral, os dados revelam que 

somente 2 dos 73 alunos estão seguros em ter um bom desempenho; 38 alunos, ao 

contrário, manifestam não estar aptos para a habilidade e outros 34 consideram falar 

razoavelmente o idioma.  

Em relação à prática escrita, 44 dos 73 alunos respondentes consideram que 

têm pouca habilidade; 25 alunos consideram-se com habilidade razoável e 4 

afirmam estar bem preparados. Finalmente, quando questionados sobre a habilidade 

de compreensão oral, 34 dos 73 alunos afirmaram ter domínio razoável nessa 

habilidade; 27 consideram-se bem preparados e 12 afirmam ter pouco domínio. 

Em resumo, destaco as habilidades leitora e de compreensão oral como 

sendo as mais apontadas pelos alunos com maior desempenho. As habilidades oral 

e escrita são, portanto, as consideradas de menor desempenho. 

A seguir, apresento dados que revelam as habilidades comunicativas que os 

alunos gostariam que tivessem sido mais desenvolvidas na disciplina Espanhol. Para 

essa pergunta foi permitido que os participantes optassem por mais de uma 

alternativa. 
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Tabela 19: Atividades preferidas pelos alunos na disciplina Espanhol 

Habilidades preferidas Quantidade 

Oral 56 

Auditiva 26 

Escrita 19 

Leitora 14 

N = 7019 

 

 É possível observar que a habilidade de produção oral é a preferida dos 

alunos, embora seja também considerada como uma das mais difíceis, de acordo 

com a tabela 19, apresentada anteriormente. Na sequência, os alunos apontaram a 

habilidade de compreensão oral, acompanhada das habilidades de produção e 

compreensão escrita.  

Embora a maioria dos alunos respondentes ainda não faça uso da língua 

espanhola em seu trabalho, foi-lhes questionado sobre atividades que eles 

gostariam que o curso tivesse desenvolvido com vista a ajudá-los na vida 

profissional, conforme mostra a tabela 20, a seguir: 

 

Tabela 20: Atividades desejadas para a disciplina Espanhol, que auxiliariam na vida profissional 

Atividades desejadas 
(Para esta questão: 1 mais desejada e 5 menos desejada) 

1 2 3 4 5 

Leitura geral (textos de revistas, livros, jornais) 23 21 18 2 7 

Leitura para o trabalho (e-mails, relatórios, 
documentos) 

21 16 17 12 5 

Leitura para a faculdade (artigos, teses, apostilas) 14 17 18 11 7 

Aulas de conversação (em geral) 45 11 4 5 7 

Prática escrita (cartas, e-mails, textos em geral) 15 10 15 17 10 

Tradução de textos técnicos 13 8 13 22 13 

Exercícios gramaticais 17 21 15 9 9 

 

 Primeiramente foi constatado que um dos alunos participantes não respondeu 

a essa pergunta e outros 5 não manifestaram respostas em algumas opções 

apresentadas.  

 Quando questionados sobre a prática de atividades relacionadas à leitura 

geral, 44 participantes a classificaram como uma atividade de grande preferência e 

de auxilio para a vida profissional.  

                                                 
19

 Nessa questão, três participantes não apresentaram respostas. 
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 Já em relação à prática de leitura para o trabalho, sendo destacadas aqui 

textos extraídos de um contexto específico de negócios, como: e-mails, relatórios e 

documentos, 37 participantes consideram essa atividade como sendo de grande 

preferência para a vida profissional. 

 Com relação à leitura para a faculdade, um dado interessante foi levantado, 

pois somente 67 respondentes apresentaram respostas, sendo que, desse total, 31 

participantes a consideram uma atividade relevante. 

 Quando questionados sobre a importância da atividade oral na vida 

profissional, 56 alunos a consideram como sendo a de maior importância; os outros 

16 participantes apontaram a mesma atividade como sendo de média e pouca 

importância para a vida profissional. 

 A prática escrita foi marcada por 67 participantes assim como a atividade de 

leitura acadêmica. Desses participantes, 21 a consideram como de grande 

importância para a vida profissional e 27 apontaram essa atividade como sendo de 

pouca importância.  Com relação a atividades de tradução, 21 dos 69 respondentes 

consideram essa atividade como sendo de grande importância para a vida 

profissional. 

 Por último, quando questionados sobre atividades relacionadas à gramática 

do espanhol, 38 respondentes consideram essa atividade como muito importante 

para a vida profissional; no entanto, 18 respondentes não consideram essa atividade 

como relevante para o trabalho. 

É mais uma vez verificada a preferência pela habilidade oral na disciplina 

Espanhol. Isso coincide com habilidades comunicativas que os alunos buscam 

desempenhar para executar bem e obter melhor desempenho no mercado 

profissional. A seguir, apresento alguns exemplos extraídos do questionário Q1: 

 

Porque é importante saber nos comunicar com as pessoas em outras 
línguas. (A23) 
Porque é importante se fosse a uma entrevista em espanhol. (A14) 

 

Outro fator muito utilizado como justificativa para a escolha dessa habilidade 

foi o fato da mesma ser considerada pelos alunos como sendo a mais difícil e a de 

menor incidência em sala de aula. Para comprovar a presente afirmação, apresento 

os exemplos abaixo: 
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Porque tenho dificuldade. (A5) 
Porque tenho dificuldade em falar. (A16) 
Porque é muito importante e foi (ao meu ver) pouco trabalhada. (A33) 
Porque eu não consegui me expressar. (A18) 
Porque tivemos poucas oportunidades para praticas de diálogos. (A30) 
Porque foi pouco desenvolvida. (A7) 
Porque foi a menos explorada. (A20) 

  

Outro dado interessante apresentado como justificativa pelos alunos foi o fato 

da atividade oral proporcionar ações de superação e descontração para questões 

como timidez e dificuldades de expressão oral: 

 

Porque desejo perder o “medo” de hablar. (A1) 
Porque ajuda a desinibir a fala. (A3) 
Porque ajuda a fala. (A60) 
Porque ajuda a perder o medo. (A41) 
 

Em seguida, a habilidade auditiva foi apontada pelos alunos como sendo a 

segunda de maior importância dentre as outras sugeridas. São elas: leitura e escrita. 

As justificativas mais recorrentes descritas pelos alunos estão relacionadas ao ritmo 

da fala associada à dificuldade de compreensão. Abaixo, apresento exemplos 

extraídos do questionário Q1: 

 
Porque é muito difícil compreender quando falam rapidamente. (A2) 
Porque é uma língua rápida então necessita prática. (A55) 
Porque eles falam muito rápido. (A22) 
Porque eles falam muito rápido e precisamos nos acostumar. (A70) 

 

Outro argumento utilizado pelos alunos foi a relação entre fala, compreensão 

e comunicação. Segundo alguns participantes, a compreensão oral auxilia na prática 

oral. Abaixo apresento alguns exemplos: 

 
Porque ouvindo conseguimos falar e entender. (A9) 
Porque ouvir é o básico para se comunicar. (A11) 
Porque ajuda a corrigir pronúncia e na melhor compreensão. (A32) 
Porque creio que ouvindo, falamos melhor. (A47) 
Porque é mais fácil de assimilar. (A13) 
Porque acho que ajuda a complementar a oral. (A35) 

 
A seguir, apresento dados referentes à habilidade escrita, que, segundo os 

participantes da presente pesquisa, foi a terceira habilidade preferida pelos alunos 

para a disciplina Espanhol. Dos 70 respondentes, somente 19 apontaram a prática 

escrita como sendo uma habilidade importante para ser trabalhada no curso. 
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Segundo os próprios alunos, essa habilidade está relacionada ao mercado de 

trabalho. A seguir, apresento exemplos que confirmam o argumento: 

 

Porque num trabalho poderá nos ajudar. (A8) 
Porque mais do que necessário. Indispensável. (A12) 
Porque o mercado exige. (A29) 
Porque é importante em minha carreira profissional utilizarmos. (A31) 
Porque para fazer provas, concursos e seletivas para trabalho. (A40) 

 

 Outro argumento apresentado foi o fato de considerarem a prática escrita 

como uma habilidade que auxilia/reforça a aquisição de outras habilidades da língua, 

atrelada à dificuldade e à aplicação da Gramática. 

 

Porque ajudaria a fixar melhor o idioma. (A63) 
Porque assim desenvolveria mais minha gramática. (A10) 
Porque dificuldades para escrever e gramática. (A3) 
Porque é meu ponto fraco. (A21) 
Porque tenho dificuldade. (A37) 
Porque tenho maior facilidade em aprender idiomas escrevendo. (A52) 

 

Por fim, a habilidade leitora foi a menos considerada pelos participantes, 

sendo que, dos 70 respondentes somente 14 apontaram essa habilidade como 

relevante para a disciplina. Os argumentos de maior incidência para a escolha estão 

apresentados nos exemplos seguintes: 

 

Porque foi a habilidade menos trabalhada em sala de aula, e acredito 
que tenha a mesma importância que as outras. (A7) 
Porque é importante treinarmos a leitura. (A19) 
Porque facilita a compreensão do idioma. (A24) 
Porque é preciso saber ler sem cometer erros de compreensão. (A38) 
Porque desenvolveria mais meu vocabulário. (A56) 
Porque fixaria melhor a matéria. (A51) 

 

De acordo com os excertos apresentados, os alunos relacionam e justificam 

sua preferência pela compreensão escrita pelo fato de a habilidade atuar como 

auxílio na compreensão e fixação do idioma, além de desenvolver vocabulário e 

outras habilidades da língua. 

A seguir, apresento as atividades consideradas como sendo as de maiores 

dificuldades em relação ao ensino-aprendizado de espanhol. Para essa pergunta, 

permitiu-se que os participantes optassem por mais de uma alternativa. Os dados 

são apresentados na tabela 21, abaixo:  
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Tabela 21: Habilidades que oferecem maior dificuldade 

Maior dificuldade Quantidade 

Oral 34 

Auditiva 30 

Escrita 31 

Leitora 0 

N = 72 

 

Em linhas gerais, a habilidade oral é, mais uma vez, considerada pelos alunos 

como a mais difícil. Dentre os argumentos estão a falta de prática e uso da língua e 

a questão do “medo” e timidez, além da dificuldade. A seguir apresento exemplos 

sobre essa questão: 

 

Porque tenho o tal “medo”. (A4) 
Porque é difícil deixar a timidez. (A17) 
Porque por não ter tanto contato com a língua. (A25) 
Porque não me acostumei ainda. (A39) 
Porque não tive nenhum contato antes com a língua. (A15) 
Porque não tenho praticado muito. (A53) 
Porque não desenvolvi esta habilidade. (A59) 
Porque é difícil colocar em prática todas as informações recebidas. 
(A43) 

 

 Alguns argumentos utilizados pelos alunos revelaram que a semelhança entre 

os idiomas, no caso, Português e Espanhol, também seria um fator de grande 

dificuldade para o desenvolvimento da habilidade de produção oral. A seguir, 

apresento exemplos sobre essa questão: 

 

Porque pensar em português e depois traduzir em espanhol é difícil. 
(A68) 
Porque me confundo entre Português e Espanhol. (A64) 
Porque ás vezes confundimos algumas palavras com o português. 
(A44) 

 

A segunda habilidade apontada como sendo a de maior dificuldade para os 

alunos foi a prática escrita. Os argumentos revelam a dificuldade de compreensão, 

pois os alunos associam a escrita diretamente à gramática, às semelhanças com o 

português e à falta de vocabulário, conforme podemos ver nos exemplos abaixo: 

 
Porque gramática para quem nunca estudou é a parte mais difícil. 
(A28) 
Porque a gramática é difícil. (A6) 
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Porque é muito fácil confundir o português com o espanhol. (A54) 
Porque falta de prática e conhecimento. (A45) 
Porque confundo com o português. (A46) 
Porque tenho dificuldade em alguns verbos e palavras. (A66) 
Porque tenho dificuldades. (A71) 
Porque tenho pequeno conhecimento da escrita das palavras. (A61) 
Porque há muitas regras diferentes, acentos onde não costumamos usar. 
(A47) 
Porque se escreve diferente do que se fala.  (A58) 
Porque não possuo um grande vocabulário. (A26) 

 

Em terceiro lugar, foi destacada a habilidade auditiva, considerada pelos 

alunos como a terceira habilidade que oferece maior dificuldade no ensino-

aprendizagem de espanhol. Dentre os 72 participantes, 30 destacaram essa 

habilidade. Os principais fatores apontados foram: dificuldade de compreensão e 

ritmo acelerado dos discursos orais pronunciados pelos nativos de língua espanhola. 

A seguir, apresento exemplos que comprovam a justificativa dada pelos alunos: 

 
Porque tenho dificuldade em entender o que dizem. (A27) 
Porque dificuldade em ouvir conversação de áudio. (A34) 
Porque se fala muito rápido. (A49) 
Porque ouvir nativos confunde um pouco. (A42) 
Porque ás vezes se fala muito rápido e sibilante. (A48) 
Porque preciso ouvir mais de uma vez para poder entender bem. (A67) 
Porque os espanhóis falam muito rápido e quase não movimentam os 
lábios. (A36) 

 

É notável que a habilidade leitora não foi considerada como empecilho pelos 

alunos. Uma possível inferência para o resultado apresentado pode estar 

relacionada ao fato dessa habilidade, em particular, ser pouco trabalhada durante as 

aulas, afirmação esta já mencionada anteriormente.  

Quanto à satisfação dos alunos em relação à disciplina Espanhol, oferecida 

durante o semestre, as respostas estão apresentadas na seguinte tabela: 

 

Tabela 22: Satisfação em relação à disciplina Espanhol 

Satisfação em relação à disciplina Espanhol Quantidade 

Sim 69 

Não 3 

N = 72 
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As respostas acima revelam que a grande maioria, 69 dos 73 alunos, está 

satisfeita com a disciplina. Ressalto que nessa pergunta um dos participantes não 

apresentou resposta e 3 participantes afirmaram não estar satisfeitos com a 

disciplina. 

Buscando uma avaliação mais específica, os alunos foram questionados por 

meio de uma pergunta aberta quanto à satisfação em relação às aulas de língua 

espanhola. Mais uma vez, um dos participantes se absteve de resposta. 

Um número expressivo de participantes relacionou a satisfação das aulas à 

imagem do professor, ou seja, à didática, aos fatores pessoais como a interação, o 

planejamento das aulas, o direcionamento do conteúdo e a fluência do professor, 

fatores decisivos para a apresentação das seguintes respostas, extraídas do 

questionário Q1 e exemplificadas, a seguir: 

 

Sim, porque a professora é ótima. (A54) 
Sim, porque a professora é simpática e o conteúdo é bom. (A21) 
Sim, a professora é boa e eu me esforcei. (A9) 
Sim, porque foi bem planejado o conteúdo e muito bem ministrado pela 
professora. (A45) 
Sim, porque foi muito bom aprender algo que eu nunca tinha visto, e a 
professora ensina muito bem. (A70) 
Sim, porque a qualidade de conhecimento e fluência da professora 
Sim, porque a professora é ótima. (A8) 
Sim, porque a professora sabe passar conteúdo e tenta direcionar para 
nossa área. (A16) 
Sim, porque as aulas foram ministradas de forma coerente. (A10) 
Sim, porque a docente domina a matéria e sabe passar o conteúdo. 
(A22) 
Sim, porque a professora foi dedicada e procurou repassar o que foi 
possível. (A13) 
Sim, porque a professora é ótima. (A3) 

 

Outro fator considerado pelos alunos como satisfatório nas aulas de espanhol 

está relacionado aos recursos e às abordagens de ensino utilizados, como mostram 

os exemplos, a seguir: 

 

Sim, porque foi um curso muito bom e dinâmico,tirei muito proveito. 
(A70) 
Sim, porque atendeu minhas expectativas ao meu ver foram divertidas 
e dinâmicas. (A34) 
Sim, porque tivemos práticas orais, auditivas. (A5) 
Sim, porque aprendi mais a língua e os costumes dos povos de língua 
espanhola. (A15) 
Sim, porque são focados para o mercado de trabalho. (A68) 
Sim, porque foi bem planejado o conteúdo e muito bem ministrado pela 
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professora. (A22) 
Sim, porque são focadas para situações de trabalho. (A1) 
Sim, porque são focados para o mercado de trabalho. (A6) 

 

 Por último, ressalto que muitos alunos afirmaram estar satisfeitos com o curso 

e usaram como principal argumentação a questão da expectativa pessoal em 

relação à disciplina. Os exemplos a seguir mostram isso: 

 

Sim, porque esperava menos e não achava que haveria material didático. 
(A14) 
Sim, porque são muito boas e correspondem as expectativas. (A16) 
Sim, porque nunca tinha aprendido espanhol e aprendi de acordo com 
o tempo um conhecimento satisfatório. (A21) 
Sim, porque minhas expectativas foram superadas. (A25) 
Sim, porque superou minhas expectativas. (A36) 
Sim, porque atendeu minhas expectativas. (A34) 

 

Em relação aos alunos que não estavam satisfeitos com a disciplina, a 

justificativa apontada foi o tempo de curso. Ambos relataram que, apesar de ter sido 

um curso satisfatório, poderia ser estendido a outros semestres do curso de Gestão. 

Seguem alguns exemplos: 

 
Não, porque acho que deveríamos ter tido aulas em mais semestres. 
(A41) 
Não, porque gostaria que tivéssemos mais aulas, com mais horas. (A47) 

 

Ainda com relação à avaliação da disciplina, também foram questionados, no 

questionário Q1, em forma de pergunta aberta, os aspectos positivos e negativos da 

disciplina juntamente com o que o aluno gostaria que tivesse sido desenvolvido 

durante o curso. Ressalto que essa questão foi respondida por 3 dos 73 

participantes; outros 20 não manifestaram nenhum argumento negativo com relação 

à disciplina e 8 não redigiram nenhum excerto com relação a atividades desejadas 

para as aulas de espanhol.  

Em relação aos pontos positivos afirmados pelos alunos, os dados revelaram 

que a grande maioria mostrou satisfação com o trabalho realizado pela professora e 

também com relação às tarefas que envolviam atividades orais e auditivas. Houve 

destaque também em relação aos recursos didáticos utilizados nas aulas 

ministradas e também em relação aos conteúdos. A seguir, apresento um quadro 

ilustrativo contendo os principais aspectos apresentados pelos alunos: 
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Pontos Positivos 

  Exemplos 
Núm. de 

ocorrências 

1  Das aulas auditivas e orais. 10 

2 
A professora dar todas as aulas em espanhol, o modo 
dinâmico das aulas, os exercícios práticos são muito 
utilizados no dia-a-dia. 

34 

3 
Aprender a ler em Espanhol e a começar uma conversa em 
público. 

1 

4 Aprender um pouco de Espanhol. 2 

5 Aprender um pouco mais sobre a cultura. 1 

6 
Atividades que saíam da rotina de uma aula comum, como 
vídeos e música; e do fato da professora sempre falar 
Espanhol. 

1 

7 Aulas de gramáticas e áudios-visuais. 3 

8 
De conviver mais com um idioma de extrema importância 
para a minha profissão. 

1 

9 Derrubar a barreira em torno do espanhol. 1 

10 
Dos exercícios, das aulas dadas em sala, da prova, práticas 
auditivas, música (dança), tudo. 

1 

11 Dos vídeos, músicas, leituras. 2 

12 
Elaboração de avaliação, práticas auditivas e músicas 
apresentadas. 

2 

13 Exercícios que trabalham a gramática. 1 

14 Falar, escutar, ler e escrever textos em espanhol. 5 

15 Tudo. 3 

16 
Vivenciar situações do dia-a-dia e saber lidar com essas 
situações. 

2 

  Total 70 

Quadro 17: Aspectos positivos apresentados pelos alunos 

 

A seguir, apresento os dados referentes aos aspectos negativos 

apresentados pelos alunos. Os dados foram extraídos de excertos do Q1: 
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Pontos Negativos 

  
Exemplos 

Núm. de 
ocorrências 

1 
 Alguns exercícios bem “bobinhos” que não agregaram mais 
conhecimento. 1 

2  Atividades em grupo. 1 

3  Da seriedade quanto a chegada, atrasos. 1 

4  Dos vídeos onde o diálogo é muito rápido. 2 

5  Escrever, pois sinto dificuldade. 1 

6  Falar pouco. 2 

7 
 Falta de equipamento de áudio que atrasou as aulas várias 
vezes. 1 

8  Gramática 3 

9  Reposições aos sábados, porque é muito difícil para eu ir. 6 

10  Tempo reduzido. 34 

11  Ter mais atividades de grupo 1 

12 
 Ter que mudar de sala quase todos os dias das aulas de 
Espanhol. 1 

  Total 54 
Quadro 18: Aspectos negativos apresentados pelos alunos 
 

É notável que, mais uma vez, o tempo reduzido de horas/aula foi considerado 

pelos alunos como algo negativo. Em seguida, os alunos destacaram as reposições, 

a Gramática e o número reduzido de atividades que envolvesse a habilidade oral. 

A seguir, apresento sugestões apontadas pelos alunos para as aulas da 

disciplina Espanhol, no curso de Gestão Empresarial. 

Sugestões 

  
Exemplos 

Núm. de 
ocorrências 

1  Atividades de entretenimento 9 

2 
 Aulas de conversação e mais exercícios e principalmente que 
tivesse aulas durante todo curso. 

17 

3  Aulas no laboratório de informática. 1 

4 
 Houvesse mais atividades auditivas e orais, pois ambas são 
essenciais para a comunicação. 

4 

5  Mais tempo de aula. 20 

6  Mais traduções de materiais. 1 

7 Praticar mais. 2 

8 Que houvesse mais exercícios de compreensão entre nós alunos. 4 

9 
Ter mais atividades de grupo das aulas bem visuais, dinâmicas e 
participativas. 

1 

11 Ter mais atividades relacionadas a Gestão Empresarial. 4 

12 Ter mais aulas voltadas para a gramática espanhola. 2 

  Total 65 
Quadro 19: Sugestões para a disciplina Espanhol 
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A partir dos exemplos acima, podemos observar que há uma grande 

incidência pela prática de atividades que envolvam a habilidade oral, atrelada a uma 

proposta de aumentar carga horária da disciplina. Em seguida, foram apontadas 

atividades que envolvem habilidades de compreensão e prática oral. 

Em resumo, a avaliação dos alunos sobre o curso de Espanhol revelou que a 

habilidade oral é a mais evidenciada. O primeiro ponto a ser destacado está 

relacionado a ser essa a habilidade mais almejada pelos alunos, mesmo sendo 

considerada como a de maior dificuldade de aprendizagem e também como a de 

maior notoriedade com relação ao mercado profissional.  

Os alunos também destacaram as habilidades auditiva e escrita como 

importantes e, ao mesmo tempo, de difícil aprendizagem. Por fim, apontaram a 

habilidade leitora como a menos trabalhada durante o curso e, talvez por isso, 

atrevo-me a inferir que, devido a esse motivo, os alunos a consideraram como sendo 

a que menor oferece dificuldade de aprendizagem. 

Quanto à avaliação do conteúdo, a grande maioria relatou ter sido este 

relacionado a um cotidiano específico de trabalho, fator considerado positivo para 

eles. Uma minoria destacou a necessidade de serem trabalhados conteúdos 

denominados básicos de aprendizagem em línguas.  

Outros participantes levantaram questões a respeito da quantidade de 

conteúdos ministrados durante o curso, afirmando que houve um excesso de 

conteúdos, fator esse considerado como prejudicial para a disciplina. 

A maioria dos alunos acredita que o curso de Espanhol foi satisfatório, 

principalmente com relação à metodologia e à didática apresentadas. O 

desenvolvimento e o fato de falar todo o tempo em língua espanhola foi o ponto 

positivo mais citado das aulas. Já o ponto negativo mais citado foi o  fator tempo  

reduzido das aulas e a gramática. 

As sugestões mais apontadas para as aulas de Espanhol foram as 

relacionadas ao estímulo de práticas de conversação e à abordagem de conteúdos 

relacionados a Gestão Empresarial e ao entretenimento. 

Acredito que os dados obtidos a partir dos questionários respondidos pelos 

alunos indicam a necessidade de uma revisão da proposta pedagógica do curso de 

Espanhol vigente, como será explicado adiante. 
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3.2.2 Avaliação da disciplina Espanhol segundo a coordenadora  

 

A entrevista com a coordenadora do curso de Gestão Empresarial da 

Faculdade de Tecnologia, que ocupa o cargo há mais de 10 anos, também forneceu 

dados referentes à sua visão quanto aos objetivos da disciplina para a formação dos 

alunos, às necessidades dos alunos e ao conteúdo programático, ementa e carga 

horária da disciplina.  

 

3.2.2.1 Da ementa e do conteúdo programático 

 

Quanto à importância da língua espanhola no curso de Gestão Empresarial e 

também com relação à elaboração das ementas para a disciplina de língua 

estrangeira, a coordenadora acredita que o conteúdo de Espanhol é indispensável 

para atuar no mercado profissional e que a ementa sugere o oferecimento de um 

conhecimento básico do idioma para ser aplicado no dia a dia. Seguem abaixo suas 

considerações: 

 

Excerto 1 

O objetivo maior deve priorizar o mercado profissional, seja ele qual for, 
pois é o que nós devemos priorizar; depois, a formação do aluno com 
relação à cultura, e, por último, a formação acadêmica. 
 
A grande preocupação na elaboração da ementa foi com o conhecimento 
básico, mas voltado para a prática do dia a dia, considerando o pouco 
tempo de aula. O aluno precisa ser capaz de entender e se fazer entender 
no contato básico. 

 

O depoimento da coordenadora revela que a disciplina deve contemplar 

primeiramente as necessidades profissionais alicerçadas aos conteúdos do 

cotidiano, pois ela acredita que o conhecimento de espanhol é indispensável na 

atuação profissional de um gestor.  

A coordenadora também apresentou informações referentes à carga horária 

da disciplina e, para isso, ela sugere conteúdos condizentes com as práticas do 

cotidiano dos negócios. Enfatizou, também, a questão da relação comunicativa que 

o aluno terá de enfrentar. Nesse sentido, destaco a seguinte afirmação:  
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Excerto 2 

“(...) O aluno precisa ser capaz de entender e se fazer entender no 
contato básico.” 

 

Ainda com relação às ementas da disciplina Espanhol, a coordenadora 

revelou serem claras, atendendo à proposta e ao objetivo do curso que, de acordo 

com o que já foi apresentado anteriormente e retomado em linhas gerais, trata-se de  

“Conhecer e usar a Língua Espanhola moderna como instrumento de acesso a 

informações pertinentes à atuação profissional”. Seu relato confirma isso: 

 

Excerto 3 

“As ementas estão muito boas, atendendo à proposta e ao objetivo do 
curso, que é ensinar o básico utilizado no dia a dia.” 

 

Foi também questionado junto à coordenadora qual sua opinião sobre a nova 

proposta do ensino de línguas nas Faculdades de Tecnologia, que, dentre algumas 

modificações, traz como nova proposta a unificação das ementas de línguas para os 

novos cursos tecnológicos, desconsiderando, assim, as particularidades de cada 

Curso. Seguem suas considerações: 

 

Excerto 4 

Na minha opinião, com as ementas unificadas perdemos um pouco o foco 
dos cursos, que é preparar o aluno para o mercado de trabalho. O ensino 
do Espanhol também devia seguir esse princípio, permitindo ensinar as 
especificidades de cada curso. 

 

A coordenadora salienta, nesse relato, que os alunos precisam aprender a 

língua espanhola contextualizada, de acordo com a realidade de cada curso 

oferecido. 

Com relação à origem da disciplina na grade curricular do curso de Gestão 

Empresarial, a coordenadora afirmou que sempre esteve incorporada ao programa 

curricular do curso, mesmo estando atribuída a ela poucas horas. O grande motivo 

da incorporação da disciplina na grade curricular foi o Mercosul, conforme podemos 

comprovar em seu relato, abaixo: 

Excerto 5 

Desde o começo do curso de Gestão, sempre oferecemos Espanhol. Era 
uma carga horária pequena, mas que permitia iniciar os alunos na língua 
espanhola. Com a implantação dos novos cursos, conseguimos aumentar 
um pouco a carga horária. O principal motivo do oferecimento de Espanhol 
é o Mercosul. 
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Quando questionada sobre a carga horária da disciplina Espanhol, a 

coordenadora não soube justificar o motivo exato da distribuição da disciplina em 

dois semestres. Salienta somente que a carga horária de todos os cursos oferecidos 

pelas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo já vêm preestabelecidas. 

Eis seus comentários sobre esse assunto: 

 

Excerto 6 

Não há nenhum fato comprovado que justifique a atribuição dessas aulas 
em dois semestres. Porque não foi realizado nenhum estudo para 
investigar as reais necessidades. O que ocorre, na verdade, é que os 
cursos já vêm elaborados pela matriz, ou seja, a estrutura curricular é fixa. 
Assim, as unidades não têm muita influência para decidir sobre isso, pois o 
formato vem de cima para baixo 

 

Com relação ao conteúdo da disciplina Espanhol, a coordenadora apresenta 

as seguintes observações: 

 

Excerto 7 

O conteúdo deve priorizar atividades que contemplem a oralidade e a 
leitura, pois, na minha opinião, é onde ocorre a maioria das atividades 
profissionais que exigirão uso do Espanhol. A parte auditiva é mais 
acessível para nós que somos brasileiros. E quanto à escrita, acredito que 
não há grandes problemas para um falante de espanhol entender, ainda 
mais se tratando de assuntos recorrentes ao cotidiano de uma empresa. 

 

No depoimento acima podemos reconhecer que, segundo a coordenadora, há 

necessidades para as práticas que contemplam as habilidades oral e leitora, pois, 

segundo ela, são as que incidem com maior frequência em atividades profissionais. 

Ela enfatiza a facilidade da habilidade auditiva por parte dos falantes de português e 

justifica seu ponto de vista a esse respeito. Além disso, atribui às semelhanças entre 

os idiomas Espanhol e Português um fator decisivo para a eficácia na aprendizagem 

dessa segunda língua, o Espanhol 

Sobre a habilidade escrita, a coordenadora também acredita que as 

semelhanças entre os idiomas contribuirão para a compreensão de informações 

recorrentes no cotidiano profissional. 

Em suma, a avaliação da disciplina, segundo a coordenadora, contribuiu com 

informações referentes às expectativas que a Instituição tem para com o curso de 

espanhol oferecido. Foi ressaltado, segundo relatos da própria coordenadora, que a 
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faculdade privilegia um curso com base em fins específicos, direcionado a 

necessidades particulares do contexto de negócios. 

Segundo a coordenadora, as habilidades comunicativas deverão ser 

contempladas; no entanto, há necessidade de explorar ainda mais a habilidade de 

produção oral.  

Com relação aos documentos - ementas, objetivos e planos de curso - da 

disciplina Espanhol, não há aspectos relevantes a serem reelaborados.  

 

3.3 Plano de curso de Espanhol: proposta de redesenho  

 

Inicio a seção, apresentando uma breve avaliação do plano de curso da 

disciplina de Espanhol I vigente, seguido dos resultados desta pesquisa que servirão 

de subsídios.  

 

3.3.1 A disciplina Espanhol 

 

Como já dito na Introdução da presente pesquisa, a motivação para o estudo 

realizado surgiu a partir da reflexão sobre minha prática como docente das 

disciplinas Espanhol I e II, do curso de Gestão Empresarial. Vale lembrar que a 

Instituição não dispõe de uma coordenadora da área de Língua Estrangeira, mas 

mantém, hoje, somente uma professora de língua espanhola e três de língua 

inglesa. 

 

 

3.3.2 Da ementa 

 

Nesta seção apresento uma breve avaliação da ementa da disciplina 

Espanhol, que regeu todo o conteúdo programático desenvolvido para o curso de 

Gestão Empresarial. Segue a ementa da disciplina Espanhol I, extraída do plano de 

curso vigente de Gestão Empresarial, fornecida pela Faculdade de Tecnologia para 

o desenvolvimento do presente estudo. 
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Ementa 
Primeiras noções de língua espanhola: léxico-semânticos; morfossintáticos; 
fonológico-fonéticos e prosódicos. Redação técnica. Recursos discursivos. 
As variantes peninsulares e americanas do Espanhol observadas através de 
diferentes situações. As línguas da Espanha. As línguas da América. 
Aprofundar o aprendizado nas disciplinas sequentes. 

Quadro 20: Ementa da disciplina de Espanhol I 

 

É sabido que uma ementa universitária, em geral, deve apresentar, de forma 

sucinta, as ideias gerais que serão abordadas ao longo da disciplina. Ressalto que a 

presente ementa foi elaborada por uma ex-professora da disciplina e apresentada a 

mim para poder desenvolver o programa de curso, ou seja, o conteúdo 

programático. 

A partir das ideias apresentadas na presente ementa, é possível inferir tratar-

se de uma disciplina que se propõe a trabalhar com conteúdos de nível básico, pelo 

fato de ser iniciada com a expressão “Primeiras noções de língua espanhola...”. As 

ideias nela contidas também enfatizam o trabalho com habilidades que abordem as 

práticas escrita, auditiva e oral, sendo demarcadas no seguinte fragmento: “(...) 

Redação técnica. Recursos discursivos. As variantes peninsulares e americanas do 

Espanhol observadas através de diferentes situações. As línguas da Espanha. As 

línguas da América (...)”. 

Outra grande evidência exposta na ementa é a abordagem das variantes 

americanas durante o curso ministrado. 

O objetivo da disciplina é apresentado no quadro a seguir: 

 

Objetivo 
Conhecer e usar a Língua Espanhola moderna como instrumento de acesso 
a informações pertinentes à atuação profissional. Compreender em que 
medida os enunciados refletem a cultura e os aspectos sociais de quem os 
produzem e de que forma podem ser interpretados. Fazer com que o aluno 
em contato com a língua espanhola se inicie numa prática de interpretação e 
de reflexão sobre a sua heterogeneidade, tanto na Península Ibérica quanto 
na América.  

Quadro 21: Objetivos da disciplina Espanhol I 

 

O objetivo do curso é claro e direto, salientando a necessidade de se 

trabalhar o espanhol com ênfase no âmbito profissional, destacando também o 

trabalho com questões que relacionem a cultura e os aspectos sociais do falante de 

espanhol.  
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No entanto, não há evidência das habilidades linguísticas que deverão ser 

privilegiadas durante o curso. Há somente uma sensibilidade com relação a 

questões sociais e culturais, exemplificada no seguinte fragmento: “... Fazer com que 

o aluno em contato com a língua espanhola se inicie numa prática de interpretação e 

de reflexão sobre a sua heterogeneidade, tanto na Península Ibérica quanto na 

América”. 

 

 

3.3.3 Do conteúdo programático  

 

Para a elaboração do conteúdo programático, tive como base pesquisas e 

consultas em livros didáticos publicados por editoras espanholas, nos quais as 

propostas focalizavam um ensino de línguas a partir de um contexto profissional.  

Vale ressaltar que, quando elaborei o presente programa de curso, ainda não 

estava inserida no programa de mestrado LAEL. Assim, não dispunha de nenhum 

tipo de conhecimento ou estudo sobre a abordagem de Línguas para Fins 

Específicos. Toda a elaboração do conteúdo programático partiu, portanto, de 

minhas crenças como docente de Língua Espanhola Geral, alicerçadas na ementa 

da disciplina Espanhol I. Para a elaboração sistemática do conteúdo programático, 

agrupei os conteúdos em três categorias: linguísticos, comunicativos e culturais. 

Os conteúdos linguísticos são apresentados no quadro a seguir: 

 

Adjetivo 
Qualificativos e gentílicos 
Artigos definidos e indefinidos 
Demonstrativos 
Numerais cardinais 
Ordinais até 100 
Universais: poco, mucho, muy..., también, tampoco 
Pronome sujeito (c. reto) 
„Voseo‟/ „tutueo‟ 
pronome interrogativo („qué‟; quén/quiénes; cuánto...) 
advérbios e locuções adverbiais de lugar, de tempo, de quantidade, 
afirmativas, negativas 
verbos regulares: presente, pretérito e futuro  
verbos irregulares mais frequentes: presente, pretérito e futuro  
Formas com voseo 
Ser, estar, haber, ir 

Quadro 22: Conteúdo linguístico do plano de curso vigente 
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Ressalto que grande parte do conteúdo foi baseado em consultas 

bibliográficas de livros didáticos com enfoque nos níveis A1 e A2, segundo o Marco 

de Referência Europeu. Um dos objetivos dessa seção é promover uma análise 

contrastiva entre elementos linguísticos advindos do português e do espanhol. 

A segunda categoria, denominada comunicativa, visa trabalhar atividades que 

estimulem a prática da habilidade oral entre os alunos. O maior objetivo é fazer com 

que o aluno seja capaz de compreender e emitir enunciados referentes às 

informações básicas das relações sociais da vida cotidiana, no âmbito tecnológico. A 

seguir, apresento o quadro 8: 

 
Expressar aprovação ou reprovação/ desagrado 
Expressar gosto 
Expressar interesse 
Relacionamento social simples 
Saudar  
Dar ordem/obedecer 
Pedir e aceitar ajuda 
Desculpar-se 
Agradecer 
Felicitar  
Iniciar, manter e concluir conversa face a face 

Quadro 23: Conteúdo comunicativo do plano de curso vigente. 
 

Mais uma vez, ressalto que todos esses conteúdos estão pautados no Marco 

de Referência Europeu, considerando alunos no nível A1 e A2. Essas atividades 

eram ministradas por meio de atividades dinâmicas, como dramatizações e 

assistência a vídeos ilustrativos. 

A terceira e última categoria, denominada como cultural, tem como enfoque a 

contextualização em relação às culturas hispano-americana e ibérica. O objetivo, 

nesse caso, era o de promover uma visão da cultura hispânica livre de estereótipos 

e preconceitos, visando à formação de um profissional que, conhecendo o pluralismo 

cultural e linguístico hispânico, pudesse estabelecer relações com sua própria 

cultura. A seguir, apresento os conteúdos culturais, no quadro 9: 

 
Cultural 
Conhecimentos gerais dos países hispânicos, etnias, leis, meios de 
transporte, arquitetura, relação entre colegas, com clientes, com chefes, 
calendário e dias festivos, hábitos de alimentação, convenções/formas de 
comportamento à mesa; educação: instituições, níveis de ensino, sala de aula 
+ vocabulário relativo à sala de aula (material, mobiliário, Informação e meios 
de comunicação (internet, telefone, jornais e TV).  
Quadro 24: Conteúdos culturais do plano de curso vigente 
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 Embora os dados apresentados na presente seção já tenham sido discutidos 

em subseções anteriores do presente capítulo, retomo as tarefas apresentadas, com 

o objetivo de levantar subsídios para a elaboração do plano de curso vigente. 

Para melhor visualização das tarefas coletadas junto aos alunos e 

professores, apresento um quadro ilustrativo: 

 
Tarefas A1 

(Analista de 
Documentação 

Técnica) 

A2 
(Analista de 
Comércio 
Exterior) 

P1 
(Supervisor de 

Compras) 

P2 
(Supervisor 

de TI) 

Receber e negociar com 
fornecedores estrangeiros 

 x X  

Manter contato telefônico em 
Espanhol com clientes ou da 
matriz 

 X X X 

Participar de videoconferências 
/ conference calls em espanhol 

 X X  

Dar informações sobre produtos 
para futuros clientes em 
espanhol 

 X X  

Comprar produtos no exterior  x X  

Escrever e-mails para clientes/ 
matriz no exterior 

X X X X 

Escrever ou analisar relatórios 
em língua espanhola 

X    

Traduzir manuais técnicos do 
espanhol 

X    

Discutir sobre eventuais 
problemas de funcionamento de 
máquinas 

x    

Estabelecer contato para 
futuros clientes no exterior 

 x   

Lidar com informações de 
clientes estrangeiros  

 x   

Quadro 25: Comparativo de necessidades de situação-alvo segundo professores e alunos 

 

 A partir das tarefas apresentadas acima, observamos que as habilidades 

comunicativas estão relacionadas e distribuídas de acordo com as funções e tarefas 

a serem desempenhadas pelos profissionais em questão. Segundo o quadro 

ilustrativo, a tarefa comum realizada por todos os profissionais da área de gestão 

que fazem uso do espanhol está relacionada à prática da produção escrita, neste 

caso, a redação de textos eletrônicos, via e-mail. 

 Ao comparar os dados acima com as atividades do plano de curso da 

disciplina de Espanhol I vigente, constato que o plano não contempla a prática de 

atividades que estejam relacionadas a produção escrita de e-mails, embora o plano 

contemple atividades que estão relacionadas a este tipo de prática, no entanto a 

mesma é trabalhada de forma geral, sem especificações de contexto. 



88 

 A segunda habilidade apresentada está relacionada a produção oral e escrita, 

nesse caso, manter contato telefônico. Essa tarefa foi eleita por 3 dos 4 profissionais 

entrevistados. As outras tarefas eleitas também envolvem as mesmas habilidades 

comunicativas. São elas: dar informações sobre produtos, compras de produtos, 

negociações e participação em vídeo-conferências. 

 Outras tarefas, relacionadas especificamente às habilidades de compreensão 

escrita, estão associadas à prática de tradução e interpretação de manuais técnicos. 

Atividade esta exercida por um dos profissionais entrevistados. 

  A partir dos resultados indicados no quadro, cabe ressaltar que, de acordo 

com as tarefas desempenhadas por profissionais da área de gestão, as que são 

realizadas requerem primeiro o uso de produção escrita, segundo o uso de produção 

e compreensão oral e a menos utilizada é a de compreensão escrita. 

 Ao reelaborar o curso de espanhol, será necessário estabelecer sua extensão 

com base no número de habilidades comunicativas a serem contempladas, 

identificadas na análise de necessidades realizada, bem como refletir sobre o 

verdadeiro papel do professor, do aluno e, também, sobre o conteúdo a ser 

trabalhado, tudo conforme os parâmetros estabelecidos por Dudley-Evans e St.John 

(1998). 

Em resumo, acredito que esse esboço apresentado nesta seção, que 

pretende trabalhar tarefas executadas em espanhol por profissionais de Gestão 

Empresarial em um contexto de negócios, possa contribuir para a formação de 

profissionais que desenvolvam atividades nessa área específica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 
mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo. 
 

Paulo Freire (1981) 

 

 

 Os resultados desta pesquisa indicam que, para que as reais necessidades 

da situação-alvo sejam contempladas, há de se fazer algumas reformulações no 

plano de curso vigente. Os objetivos a serem alcançados, segundo o plano de curso, 

apresentam-se de forma muito ampla. Embora os dados desta pesquisa também 

tenham identificado a necessidade de falar, verificamos que atualmente o plano não 

contempla, de forma adequada, essa habilidade. É necessário, portanto, que tanto 

as atividades quanto o material proposto para capacitar o aluno para o 

desenvolvimento dessa tarefa sejam re-analisados e, se necessário, substituído. 

 As atividades de comunicação oral merecem uma análise cuidadosa, pois, de 

acordo com os dados provenientes dos alunos, professores e coordenadora, essa é, 

sem dúvida, a habilidade que deverá ser melhor estruturada pelo fato de ser a mais 

valorizada. 

 Aprender a se comunicar em situações muitas vezes genéricas com colegas 

de classe, como ela é efetuada atualmente, não parece garantir que o aluno irá ser 

capaz de interagir em situações que requerem e são preestabelecidas pela situação-

alvo. Segundo dados desta pesquisa, os alunos precisam saber falar para conversar 

com estrangeiros, receber e fazer ligações internacionais, que demandam, portanto, 

atividades que propiciem o desenvolvimento de competências específicas. 

Foi possível observar que o plano de curso dá grande ênfase ao 

desenvolvimento da produção auditiva e escrita (técnica). Os dados desta pesquisa 

revelaram que as tarefas que requerem essas habilidades fazem parte do contexto 

de trabalho dos alunos de Gestão Empresarial. Há necessidade de mudança e 

adequação, tanto nas atividades quanto no material proposto para capacitar o aluno 

para o desenvolvimento dessas tarefas. 

http://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
http://pt.wikiquote.org/wiki/Mundo
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 Verifico que, com 40 horas semestrais disponíveis para o curso de espanhol e 

a partir dos dados sobre as necessidades da situação-alvo levantados através desta 

pesquisa, é possível iniciar um projeto de re-estruturação do curso, levando-se em 

conta, desde o seu início, a possibilidade de se utilizar situações concretas 

vivenciadas pelos alunos em serviço ou mesmo com contribuições fornecidas pelos 

professores que também atuam no meio profissional como gestores. 

 Essa possibilidade certamente irá contribuir não só para que se alcance o 

conhecimento linguístico necessário para tarefas específicas da situação-alvo, mas 

também irá viabilizar a aprendizagem da língua através de situações mais 

significativas para os alunos do curso de Gestão Empresarial, constituindo-se, dessa 

forma, como um fator motivacional de grande importância para futuros alunos. 

 Em relação ao conhecimento da língua espanhola, os dados obtidos por meio 

dos questionários mostram que a grande maioria desses alunos está satisfeita com a 

estrutura e o modo como o idioma tem sido ensinado. 

 Além do perfil dos alunos que compõem o grupo, referente à situação de 

aprendizagem, esses dados revelam particularidades quanto às suas crenças e 

expectativas. Embora a maioria dos alunos tenha revelado que não tem contato com 

espanhol no trabalho atual, com exceção de dois, quando questionados sobre a 

relevância da língua, a maioria dos alunos de Gestão Empresarial acredita que o 

conhecimento da língua espanhola contribui em relação a melhores oportunidades 

no mercado profissional.  

Em suma, acredito que os alunos estão, em grande parte, satisfeitos com o 

plano de curso vigente, pelo fato de apresentarem respostas positivas em relação à 

avaliação do curso. No entanto, é evidente que algumas habilidades deverão ser 

melhor estruturadas pois deverão ser pautadas em atividades oriundas da situação-

alvo, a saber: tarefas de produção e compreensão oral e prática escrita.  

Acredito que este estudo de caso traz possíveis contribuições para a área de 

Línguística Aplicada, principalmente para o grupo GEALIN e para as disciplinas 

Espanhol I e II, oferecidas hoje no curso de Gestão Empresarial. Contribui, ainda, 

para a formação de professores de Línguas para Fins Específicos, pelo fato de 

oferecer informações relevantes do uso da língua espanhola em contextos diversos 

da área de Gestão Empresarial, uma vez que desconheço pesquisas que focalizam 

necessidades linguísticas de profissionais que atuam na área de gestão, exercendo 
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funções na área de Comércio Exterior, Compras, Tecnologia da Informação e 

Documentação Técnica. 

A presente pesquisa contribui principalmente com a própria professora-

pesquisadora, por possibilitar um repensar sobre o curso em andamento e sobre sua 

prática pedagógica, no sentido de dar ao curso, a partir de agora, condições para 

atender às reais necessidades dos alunos, indo ao encontro delas e das lacunas e 

desejos desses alunos. 

Este trabalho fez uma análise de necessidades para avaliar o plano de curso 

vigente na disciplina Espanhol ministrada no IV semestre do curso de Gestão 

Empresarial, contando com subsídios dos alunos do VI semestre, que 

proporcionaram a identificação das tarefas-alvo e das habilidades comunicativas. 

Além disso, buscou subsídios a partir dos resultados da análise de necessidades 

para eleição de possíveis habilidades na disciplina Espanhol ministrada no curso de 

Gestão Empresarial. Outra possibilidade é um redesenho da disciplina oferecida em 

outros cursos da mesma instituição. 
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Anexo 1 
 
Q1: Questionário 1  
Este questionário tem como objetivo coletar dados referentes ao Ensino-
Aprendizagem e uso da Língua Espanhola na formação escolar do aluno do Curso 
Superior de Gestão Empresarial da FATEC- Guaratinguetá – SP. Pedimos que haja 
seriedade nas respostas oferecidas para que os dados sejam os mais precisos 
possíveis. Sua participação será muito importante para o desenvolvimento desta 
pesquisa. 
Nome:______________________________________________________________ 
 
Sexo: (    ) masculino   (   ) feminino Telefone ou 
celular:___________________________________ 
E-mail:___________________________________________________________ 
Turma:______________________________________Período:_______________ 
 
1.Assinale com um X a alternativa que mais se aproxima de sua idade: 

a. (  ) Menos de 20 
b. (  ) 21 a 25 
c. (  )  26 a 30 
d. (  ) 31 a 35 
e. (  )  36 a 40 
f.  (  )  41 a 45 
g. (  )  46 a 50 
h. (  )  Mais de 51 

2.Você trabalha? 
(  ) Sim. Quantas horas?________________________________ 
(  ) Não 

 
3. Assinale com um X a(s) alternativa(s) que corresponda(m) a sua experiência com 
a Língua Espanhola: 

a. (   ) Nunca estudei Espanhol 
b. (   )  Estudei em escolas de idiomas 
c. (   )  Estudei no  projeto de Centro de Estudos de Línguas (CEL) 
d. (   )  Estudei em colégio particular 
e. (   )  Estudei sozinho 
f.  (   )  Aprendi no meu convívio social 
g. (   )  Estive em um país de Língua Espanhola 
h. (   )  Outros 
Cite________________________________________________________ 
 

4.Como foi sua experiência com o aprendizado de línguas estrangeiras até hoje? 
Assinale com um X sua resposta e se necessário marque mais de uma alternativa: 

a. (  ) muito positiva   
b. (  ) positiva  
c. (  ) regular   
d. (  ) ruim    
 

5. Assinale com um X a alternativa que corresponde ao seu nível. Com este curso de 
espanhol você considera que: 



101 

a. Lê  Pouco  (    ) Razoavelmente (   ) Bem   (    ) 

b. Fala Pouco  (    ) Razoavelmente (   ) Bem   (    ) 

c. Escreve Pouco  (    ) Razoavelmente (   ) Bem   (    ) 

d. Compreende 
oralmente 

Pouco  (    ) Razoavelmente (   ) Bem   (    ) 

 
6. Você faz uso do espanhol fora da sala de aula? Assinale com um X sua resposta 
: 

 (   ) Sim        
 (   ) Não 

 
Se sim onde?..................................................................................... 
 
7. Se sua resposta à questão anterior foi “sim” em que situações você usa o 
espanhol fora da sala de aula? Assinale com um X uma ou mais alternativas se 
necessário. 
a. (    ) falando pessoalmente ou pela internet (skype, voip etc) 
b. (    ) escrevendo (chat, e-mail pessoal, Orkut etc.) 
c. (    ) trabalhando(e-mail profissional, chamadas telefônicas etc.) 
d. (    ) assistindo  TV (filmes, séries, novelas, telejornais) 
e. (    ) ouvindo música 
f.  (    ) viajando 
g. (    ) lendo (revistas, jornais, livros,etc.)  
 
8. Assinale com um X com que frequência você usa a língua espanhola atualmente 
para executar as atividades seguintes: 

Atividades Frequentemente 
(1 vez por 
semana ou mais) 

Várias 
vezes 
(A cada 15 
dias) 

Pouco 
(Uma vez 
por mês ou 
menos) 

Nunca 

Lazer     

Estudos     

Uso de 
internet 

    

Ler textos 
sobre 
assuntos de 
minha área 
de trabalho 

    

Traduzir 
textos 
técnicos 

    

Ler textos 
diversos 

    

 
9. Assinale com um X uma ou mais alternativas se necessário. Com relação à 
comunicação oral em língua espanhola você: 
a ( ) nunca teve oportunidade e não conseguiria se tentasse. Porque.................. 
b ( ) nunca teve oportunidade, mas conseguiria se tentasse. Porque.................... 
c ( ) acha que não deve se arriscar, se não souber falar direito. Porque........ 
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d ( ) acha que deve sempre se arriscar, mesmo correndo risco de falar errado. 
Porque... 
 
10.Você está satisfeito com o conteúdo oferecido nas aulas do curso de Língua 
Espanhola ministrado durante seu curso de Gestão Empresarial? Justifique sua 
resposta. 

 
11. Você utiliza a língua espanhola em outras disciplinas do curso de Gestão 
Empresarial, assinale com um X sua resposta: 
 (   ) Sim 
 (   ) Não 

 
12. Se sua resposta foi afirmativa à questão 11, com que frequência você utiliza a 
língua espanhola em outras disciplinas do curso de Gestão Empresarial. Assinale 
com um X sua resposta e se necessário marque mais de uma alternativa: 

Para ler Sempre                
(1 vez por 
semana ou 
diariamente) 

Frequentemente   
(a cada 15 dias 
ou 1 vez por 
mês) 

Pouco                  
(1 vez por 
semestre) 

Nunca 

Artigos 
científicos 

    

Artigos de 
jornais ou 
revistas sobre 
sua formação 
tecnológicas 

    

Livros/ 
apostilas sobre 
conteúdos da 
disciplina 

    

Textos com 
instruções 

    

 
13. Quais atividades você gostaria que tivessem sido desenvolvidas na disciplina de 
Espanhol que o ajudariam na vida profissional? Assinale com um X os números de 1 
a 5, sendo 1 a mais preferida e 5 a menos preferida. 
Atividades: 
a.Leitura geral (textos de revistas, livros, jornais) 
(  ) 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
b.Leitura para o trabalho (e-mails, relatórios, documentos) 
(  ) 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5                   
c.Leitura para a faculdade (artigos,teses, apostilas)  
(  ) 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
d.Aulas de conversação (em geral)          
 (  ) 1(   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
e. Prática escrita (cartas, e-mails, textos em geral)       
 (    )1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
f. Tradução de textos técnicos                  
(    )1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
g.Exercícios gramaticais           
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 (    )1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 
 
14. Em relação aos recursos tecnológicos utilizados para a aula de Língua 
Espanhola qual ou quais dele(s) você acredita ser mais importante(s)para o melhor 
desempenho das aulas? Numere de 1 a 4, sendo 1 o de maior importância e 4 o 
de menor. 
a. (   ) datashow e recursos audivisuais  
b. (   ) quadro – branco  
c. (   ) material impresso  
d. (   ) material auditivo   
e. (   ) uso da plataforma 4 learn. 
f.  (  ) outros, 
quais?____________________________________________________________ 
 
15. Complete: 
Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu gostei 
de:............................................................................................................................... 
Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu não gostei  
de................................................................................................................................ 
Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu gostaria 
de................................................................................................................................ 
 
16. Quais das habilidades abaixo você gostaria que tivessem sido mais 
trabalhadas em seu curso?Assinale com um X uma ou mais alternativas se 
necessário. Justifique sua resposta. 
a. (   ) oral, 
porque......................................................................................................................... 
b. (   ) auditiva, 
porque......................................................................................................................... 
c. (   ) escrita, 
porque......................................................................................................................... 
d. (   ) leitora, 
porque......................................................................................................................... 
 
17. Qual das habilidades abaixo, lhe oferece maior dificuldade. Assinale com um X 
uma ou mais alternativas se necessário. 
a. (   ) oral, porque............................................................................................. 
b. (   ) auditiva, porque.............................................................................................. 
c. (   ) escrita, porque................................................................................................. 
d. (   ) leitora, porque.......................................................................................... 
 
18. Como você classifica seu desempenho? Assinale com um X, sendo 
1:excelente; 2:bom;3:razoável;4: fraco. 
a. (   ) oral, porque......................................................................................... 
b. (   ) auditivo, porque................................................................................ 
c. (   ) escrito, porque....................................................................................... 
d. (   ) leitor, porque.......................................................................................... 
 
19. Você está satisfeito com as aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial, 
assinale com um X a alternativa que corresponda a sua resposta: 
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(  ) Sim. Porque....................................................................... 
(  ) Não. Porque............................................................................................. 
 
20.Você acha que dois semestres com 2 aulas por semana, totalizando 20 horas 
semestrais e 40horas anuais,sejam suficientes para desenvolver um bom curso de 
espanhol? Assinale com um X sua resposta. 
(  )Sim. Porque............................................................................................... 
(  )Não. Porque.............................................................................. 
 
21. Quais conteúdos você gostaria que tivessem sido trabalhados em seu curso de 
Espanhol? Justifique sua 
resposta......................................................................................................................  
 
22. Você acha que o Espanhol é importante para sua vida profissional?Assinale com 
um X sua resposta: 
(   ) Sim. Porque............................................................................................ 
(   ) Não. Porque..................................................... 
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Anexo 2 
 
Q2: Questionário 2                           
Nome:__________________________________________________________ 
Sexo:    (  ) masculino   
  (  ) feminino 
E-mail:_________________________________________________________ 
Turma:_________________________________________________________ 
 

1. Você está inserido no mercado de trabalho atualmente?Assinale com um X a 

alternativa correspondente a sua resposta: 

           (   ) Sim 
           (   ) Não 
 

2. Se sua resposta foi afirmativa à questão 1, qual é o cargo/ posto que você 

ocupa em seu trabalho? 

 
_____________________________________________________________
_____________________ 
 

3. Você acha que o fato de ter conhecimento da Língua Espanhola foi um 
diferencial em sua contratação? 
(   ) Sim 
(   ) Não  
(   ) Não se aplica 
 
4.Você utiliza língua espanhola em seu trabalho? 
(  ) Sim 
(  ) Não 

 
5. Caso você tenha respondido SIM à questão 4, assinale com um X , as 

tarefas que você realiza em seu local de trabalho que demandam 

conhecimento de Língua Espanhola. Assinale mais de uma alternativa, se 

necessário: 

 

Tarefas  

01. Receber e/ou negociar com fornecedores estrangeiros   

02. Manter contato telefônico em espanhol com clientes ou da matriz   

03. Organizar/conduzir e/ou participar de reuniões com clientes 
estrangeiros 

 

04. Dar informações sobre produtos para futuros clientes do exterior  

05. Estabelecer contato para futuros clientes ou negócios no exterior  

06. Lidar com reclamações de clientes estrangeiros  

07. Negociar preços e/ou prazos de entrega com clientes estrangeiros  

08. Comprar produtos no exterior  

09. Vender ou expor produtos de sua firma em feiras especializadas  

10. Explicar o funcionamento de produtos vendidos ou fabricados pela 
firma 

 

11. Discutir sobre eventuais problemas de funcionamento de máquinas  
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12. Escrever e-mails para clientes/ matriz no exterior  

13. Escrever ou analisar relatórios em língua espanhola  

14. Desembaraçar produtos em alfândega oriundos de países de língua 
espanhola 

 

15. Participar de videoconferências/ conference calls em espanhol  

16. Traduzir ou ler manuais técnicos do espanhol  

17. Instruir novos fornecedores estrangeiros  

18. Multiplicar conteúdo adquirido em curso/treinamento em língua 
espanhola 

 

 
6.Com que frequência você desempenha as tarefas assinaladas acima? 
 

a) Frequentemente(1 vez por semana ou mais) 
b) Várias vezes (A cada 15 dias)  
c) Pouco (uma vez por mês ou menos) 
d) Nunca 

_______________________________________________________________ 
7.Qual é a área/setor em que você desempenha essas tarefas? 
_______________________________________________________________ 

 
Sobre o curso de língua espanhola da FATEC 
 
 

8.O curso de Língua Espanhola que você está cursando na FATEC contribui para 
o melhor desempenho de algumas tarefas em seu trabalho? Assinale com um X a 
alternativa correspondente a sua resposta: 
(  ) não trabalho 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____ 

 
9. Em espanhol você considera que: 
 

a. Lê  Pouco  (    ) Razoavelmente (    ) Bem   (    ) 

b. fala Pouco  (    ) Razoavelmente  (    ) Bem   (    ) 

c. escreve Pouco  (    ) Razoavelmente (    ) Bem   (    ) 

d. compreende Pouco  (    ) Razoavelmente (    ) Bem   (    ) 

 
10. Complete: 
a) Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu gosto 
de....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
b) Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu não gosto 
de....................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
c) Nas aulas de Espanhol do curso de Gestão Empresarial eu gostaria 
de....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
11. Quais das habilidades abaixo são trabalhadas em seu curso? 
a. (   ) oral 
b. (   ) auditiva 
c. (   ) escrita 
d. (   ) leitora 
 
12. Qual dessas você tem mais dificuldade,assinale com um X apenas uma 
alternativa: 
a. (   ) oral, 
porque............................................................................................................................ 
b. (   ) auditiva, 
porque............................................................................................................................ 
c. (   ) escrita, 
porque............................................................................................................................ 
d. (   ) leitora, 
porque............................................................................................................................ 
 
13. Você está satisfeito com o conteúdo  das aulas de Espanhol do curso de Gestão 
Empresarial, assinale com um X a alternativa que corresponda a sua resposta: 
(  ) Sim. 
Porque............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
(  ) Não. 
Porque............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
14. Quais os conteúdos você gostaria que fossem trabalhados em seu curso de 
Espanhol, durante este semestre? Justifique sua resposta. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
15. Você acha que aperfeiçoando seu Espanhol terá mais chance de promoção em 
sua vida profissional? 
(  ) Sim. 
Porque............................................................................................................................ 
(  ) Não. 
Porque............................................................................................................................ 
 
16. Você acha que o Espanhol é importante para sua vida profissional? 
(   ) Sim. 
Porque............................................................................................................................ 
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(   ) Não. 
Porque................................................................................................................... 
 
Questionário elaborado por Regiane Souza Camargo Moreira, aluna do Programa de 
Mestrado da PUC- SP, adaptado de Maria Ângela P.C.G. Masin (2008), Ângela 
Brunetti, Elaine Baltazar de Araujo Montanhez, Esdras P.da Silva, Luciana Penna, 
Márcia Mathias Pinto (2002), Silvia T.Serafin, Jorge Onodera (2009). 
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Anexo 3 
 
Q3: Questionário 03  
 
Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre os professores das 
disciplinas técnicas do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Guaratinguetá – 
SP para reestruturação do plano de curso e conteúdo programático da disciplina de 
Língua Espanhola. Este questionário é parte da Dissertação de Mestrado em 
Linguística Aplicada desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC – SP). Sua participação será muito importante para o desenvolvimento desta 
pesquisa. 
 
Nome:__________________________________________________________ 
Sexo:  (  ) masculino     
 (  ) feminino 
Telefone:________________________  Celular:___________________ 
E-mail:________________________________________________________ 
Disciplina(s) que leciona no curso de Gestão Empresarial:__________________ 
 

1. Assinale com um X a alternativa que mais se aproxima de sua idade: 

a.(   ) 25 a 35 anos.     
b.(  ) 36 a 45 anos. 
c.(  ) 46 a 55 anos.  
d.(  )  56 a 65 anos .      
e.(   ) mais de 66 anos. 
 

2. Preencha o quadro abaixo de acordo com a sua formação e o que se pede.    

Assinale com um ( X ) os cursos referentes a sua formação acadêmica, se 
necessário marque mais de uma resposta: 
 
a. Graduação (  )  

b. Especialização (  ) 

c. Mestrado (  )  

d. Doutorado (  ) 

 
2.1 Preencha as seguintes informações sobre seu último programa de Pós 
Graduação: 
a.Instituição:___________________________________________________       
b.Programa:____________________________________________________    
c.Área de concentração:______________________________________________ 
d.Ano de conclusão:_________________________________________________         
e. Ano previsto de conclusão:__________________________________________ 
 

3. Você  já estudou Língua Espanhola? Assinale com um (X) a alternativa 

correspondente a sua resposta: 

a.(   ) Sim 
b.(   ) Não 
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4. Se sua resposta foi afirmativa à questão anterior, responda por quanto tempo 

você estudou língua espanhola? Assinale com um (X) a alternativa 

correspondente a sua resposta e preencha quantas alternativas forem 

necessárias no quadro abaixo: 

    

Tipo de Instituição Participantes Tempo 

   

a.Escola de idiomas  (   )   

b.Professor particular(   )   

c.Curso no exterior    (   )   

d.Morei no exterior     (   )   

 
5. Assinale com um X se você possui algum certificado de proficiência em 

Língua Estrangeira. 

a.(   ) Sim       
b.(   ) Não 

Em caso afirmativo preencha o quadro abaixo: 
Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira 

Nome:____________________________________________________ 
Ano de obtenção:_____________________________________________ 
 

6. Assinale com um X se você exerce outra profissão além do magistério: 

a.(   ) Sim        
b.(   ) Não 

Em caso afirmativo, responda: 
qual?_______________________________________ 
 

6.1. Caso a resposta da pergunta 5, Assinale com um X se você exerce outra 
profissão além do magistério, tenha sido “sim”, você usa Espanhol nessa 
outra profissão? 

a.(   ) Sim        
b.(   ) Não 
 

7. Você acredita ser relevante a disciplina de Língua Espanhola no curso de 

Gestão Empresarial? 

a.(   ) Sim      
b.(   ) Não 

 
8. Você utiliza algum material didático em Espanhol em suas aulas? 

a.(  ) Sim  
b.(  ) Não 

 
9.Se a resposta foi afirmativa para a questão anterior, especifique que tipo de 
material é utilizado? Assinale com um (X) e se necessário marque mais de uma 
alternativa: 

a.(   ) Artigos acadêmicos. 
b.(   ) Resumos de trabalhos científicos. 
c.(   ) Artigos jornalísticos e/ou específicos  da área de interesse. 



111 

d.(   ) Apostilas técnicas. 
e.(   ) Outros. 

Quais?_______________________________________________________ 
 

Questionário elaborado por Regiane Souza Camargo Moreira, aluna do 
Programa de Mestrado (LAEL) da PUC- SP, adaptado de Maria Ângela P. C. G. 
Masin (2008). 
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Anexo 4 
 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada Professor/ Alunos  
 

 
1. Descreva detalhadamente quais são as tarefas que você executa em língua 

espanhola no dia-a- dia de seu trabalho.(ex: falar ao telefone, escrever e-
mails...) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

2. Na sua opinião, o que a empresa em que você trabalha espera que você seja 
capaz de realizar em língua espanhola? Indique detalhadamente abaixo: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. O que você espera de um curso de espanhol que atenda as suas 
necessidades? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Quais pessoas você utiliza o espanhol na empresa? Ex: gerente, supervisor, 
fornecedores... 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

5. Caso utilize espanhol com essas pessoas que dificuldades você encontra? 
Indique-as abaixo.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

6. Descreva as tarefas que você executa “utilizando o espanhol” e com quem 
você utiliza a língua nas habilidades abaixo: 
 
Ouvir:_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Falar:_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Falar-ouvir 
(conversar):____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Escrever: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Ler: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Suas informações são muito valiosas para minha pesquisa. Muito obrigada 
pela sua contribuição ao responder este questionário. 
 
Regiane Camargo – PUC - SP 
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Anexo 5 
 

Roteiro da entrevista semiestruturada com a coordenadora do  
Curso de Gestão Empresarial  

 
1.Qual é a sua formação acadêmica? 
 
2.Há quanto tempo você está nesse cargo? 
 
3.A instituição faz um levantamento de adequação das disciplinas técnicas ao 
mercado de trabalho? Se o faz, qual é a frequência? 
 
4. A Instituição mantém um canal de comunicação com as empresas que 
contratam os egressos do curso de Gestão? 

 
5.A Instituição mantém contato com ex-alunos para saber sobre o 
aproveitamento dos ensinamentos do curso de Gestão Empresarial no mercado de 
trabalho? 
 
6.Qual o objetivo do curso de GE quanto a conhecimento e habilidades a serem 
Priorizados em Língua Estrangeira? 
  
7. Qual foi o critério adotado para definição das disciplinas componentes da 
Grade curricular desse curso: o mercado de trabalho ou a Instituição? 
 
8. Por que a língua espanhola faz parte do currículo do curso? 
 
9. Quais são os objetivos da disciplina de língua espanhola no curso de 
Gestão?(necessidades profissionais, acadêmicas ou pessoais para a formação do 
aluno?) 
 
10. Por que a disciplina de Língua Espanhola está presente em somente dois, ou um 
semestre e a de Língua Inglesa em mais? 
 
11. O que o conteúdo programático da disciplina de Espanhol do curso de Gestão 
Empresarial deve contemplar? 
 
12. Em sua opinião, para quê os alunos do curso de Gestão Empresarial 
necessitarão do espanhol quando estiverem no mercado de trabalho? 
 
13. Quais são as possíveis tarefas em que eles terão de fazer utilizando a língua 
espanhola?No mercado de trabalho e na FATEC. 
 
14. Quais são as habilidades (oral, escrito, leitor ou auditivo) em Língua Espanhola 
que você julga serem mais importantes para os alunos? E para os profissionais do 
mercado 
 
15. Os alunos fazem ou já fizeram observações sobre a disciplina de Espanhol com 
o senhora? Se sim como eles avaliam a disciplina? 
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Anexo 6 
 

Roteiro da entrevista semiestruturada com a coordenadora do  
Curso de Gestão Empresarial  II 

 
 
Quando a disciplina de Espanhol foi incorporada ao programa curricular? Por quê? 
 
Como foram elaboradas as ementas da disciplina de Espanhol do curso de Gestão? 
 
Qual a sua opinião sobre as ementas da disciplina de Espanhol do curso de Gestão? 
Elas estão coerentes com o plano de curso? Por quê? 
 
 
Você está de acordo com a implantação das ementas unificadas para os novos 
cursos? Por quê? 
 
O que o conteúdo programático da disciplina de Espanhol deve contemplar? Por 
quê? 
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