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RESUMO
A pesquisa tem como principal objetivo revelar as contraversões das línguas estrangeiras, neste caso o
espanhol. Nesta perspectiva busca detectar quais são os verdadeiros problemas que envolvem a
aprendizagem nos primeiros anos escolares de uma criança. Objetiva também falar da inclusão da língua
espanhola, olhando através da pesquisa para entender o que a lei diz sobre os espanhóis, bem como procura
analisar várias maneiras de aplicar o idioma espanhol através de um eixo transversal já que relaciona com
disciplinas como a música, teatro, dança.. Observando através da linguagem teórica em nosso país, o
desenvolvimento do projeto terá os seus fundamentos científicos na utilização da teoria de Piaget (1967). O
presente trabalho mostra a possibilidade de ensinar o idioma espanhol aos meninos e meninas das escolas
primárias no Estado de Alagoas.

Palavras-chave : Espanhol para crianças; Educação em Alagoas.

RESUMEN La investigación tiene como objetivo principal develar las controversias de lenguas extranjeras, en
este caso el español. ¿Cuáles son los verdaderos problemas que involucran el aprendizaje en los principales
años de un niño . Hablar de la inclusión de la lengua española, mirando a través de la investigación para
entender lo que dice la ley sobre los españoles, en busca de las diversas formas de aplicar el idioma español
tratandose de un eje transversal que está relacionado con disciplinas como la música, el teatro, la danza,
entre otros. Mirando por médio del lenguaje teórico en nuestro país, el desarrollo del proyecto tendrá sus
basamentos científico em La utilización de la teoría de Piaget (1967).El presente trabajo muestra la
posibilidad aprender el idioma Español en los niños niñas de las escuelas primarias en el Estado de Alagoas

Palabras clave: Español para los niños y niñas; La educación en Alagoas.

INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva analisar a preocupação de pesquisadores em encontrar a forma como se aborda a
língua espanhola no currículo escolar, uma vez que deve estar presente nas escolas desde o ensino
fundamental. No Estado de Alagoas onde a pesquisa será desenvolvida evidenciamos a pior taxa de
analfabetismo do país. Esta pesquisa abordou perguntas sobre a inclusão do idioma estrangeiro nas escolas
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do Estado, foi realizada uma revisão das teorias do desenvolvimento da aprendizagem de acordo com Piaget
(1967). Esta também descreve a realidade que atualmente vive a educação no Estado, principalmente ao que
se refere ao ensino de espanhol, porque na verdade, não há muito tempo é que o espanhol foi incluído nas
escolas do Estado de Alagoas. E esse é um dos fatores influenciam o surgimento das principais dificuldades.

1. Ensino de línguas estrangeiras :

1.1. História e metodologia

Há muito tempo havia uma necessidade de contato com estrangeiros de vários setores: parceiros econômicos
ou militares. É de lá que vem a necessidade do ensino e aprendizagem de outros idiomas. Em 1500, com a
chegada dos colonizadores, os portugues começaram a ensinar aos índios de modo informal, pelos jesuítas.
Mais tarde, foi considerada a primeira língua estrangeira falada no Brasil, 1750, com a expulsão dos jesuítas,
o Português tornou-se a língua oficial. Em Capanema Reforma em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas
(1882-1954), os materiais norte-americanos, franceses e ingleses estiveram presentes no antigo ginásio. No
colegial, os dois primeiros permaneceram, mas o espanhol substituiu o latim, em 1945 lançou um manual
espanhol, e Becker (1910-1994), que foi durante muito tempo a única referência no ensino do idioma. E do
argentino naturalizado brasileiro, tornou-se um dos pioneiros da pesquisa em 2005, a Lei n º 11.161, que
estabelece o ensino obrigatório do espanhol. Conselhos Estaduais devem desenvolver padrões para a medida
entrar em vigor dentro de cinco anos, de acordo com a particularidade de cada região
(FONTE: HISTÓRIA DA LINGUA DE ENSINO NO BRASIL - PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PROJETO
LINGUÍSTICA APLICADA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ) Segundo Germain (1993) como prova da existência
do ensino de uma segunda língua por volta do ano 3000, os acadianos adotaram o sistema de escrita dos
sumérios e aprenderam o idioma dos povos conquistados .

A partir do século XVIII, os textos tornam-se o objeto de estudo; versão do exercícios / gramática substituirá
os termos anteriores, tiradas de isolamento da língua materna.
Existem várias maneiras (métodos) de ensino de línguas estrangeiras que têm sido realizadas nos últimos
anos. (Mencionaremos alguns)

• A metodologia tradicional: historicamente, a parte mais antiga de ensinar as línguas clássicas, como grego e
latim. Seu objetivo era o acesso aos textos literários e um domínio da gramática normativa,

• Direct Metodologia (dec.40) objetivos de ensino de línguas estrangeiras foi o vocabulário. Com o princípio
fundamental era aprender em contato direto com a língua-alvo.
• Comunicativa Metodologia: centraliza o ensino de línguas estrangeiras na comunicação, que ensina os
alunos a se comunicar em uma língua estrangeira e adquirir a proficiência na comunicação.

Muitos elementos contribuem para a aprendizagem de uma língua estrangeira, o melhor deles é estar
motivado para aprender. Mas independentemente da metodologia utilizada, é necessário que o aluno esteja
disposto a aprender e assumir alguma responsabilidade pela sua aprendizagem.

2. Inclusão da língua espanhola no currículo do ensino fundamental no Estado de Alagoas .

A dificuldade está presente em escolas públicas e privadas do estado de Alagoas . A lei de diretrizes LDB
menciona claramente o direito ao conhecimento dos alunos no calendário escolar incluíram a língua
espanhola. De acordo com a lei federal 11.161 A partir do dia 05 de agosto de 2005 a oferta da língua
estrangeira é obrigatoria no ensino médio, isso vale para as escolas públicas e privadas. Segundo a
professora Simone Rinaldi, "Por falta de condições, a maioria das escolas públicas são obrigadas a cumprir
apenas as diretrizes mínimas e oferta oficial curso do idioma estrangeiro, quase sempre com o idioma Inglês,
somente a partir do sexto ano. "

No estado de Alagoas, onde a educação em um contexto geral, encontra-se em condições precárias oferecidas
pelo Estado para a implementação da língua espanhola nos primeiros anos da década de escolas é quase
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impraticável. De acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n º 9394) já tinha em Art.
36, inciso III que na prestação de uma língua estrangeira moderna no ensino médio. Ao começar nosso
desafio, o Estado afirma que é obrigatória como língua estrangeira na escola secundaria, não o ensino
primário, por isso é difícil para inserir a língua no currículo escolar no estado de Alagoas.

Ainda sublinhando a professora Simone Rinaldi: "Nas escolas privadas, muitas delas começaram a oferecer
mais dramaticamente na última década, o idioma Inglês como língua estrangeira, inclusive nos primeiros anos
do ensino fundamental. Mais recentemente alguns deles optaram pela inclusão de uma segundo idioma, na
maioria dos casos, a língua espanhola.” Acreditamos em nossa pesquisa que a realidade em nosso estado é
muito diferente, ademais das escolas públicas e privadas têm também têm que incluir a língua espanhola. Os
Professores Simone Rinaldi e estado Gretel Fernández Eres no trabalho:

[ ...] O texto legal recomenda que o currículo da educação básica , há uma difusão
de fundamentais interesses sociais, direitos e deveres dos cidadãos , o respeito ao
bem comum e à ordem democrática , que promove os valores e trabalho de
orientação . Ser incluído nos currículos das línguas estrangeiras no ensino básico [...]
( SIMONE e Gretel )

Diga a fim de que os futuros professores de colegas espanhóis enfrentaram juntos na formação de um
dificiltarefa de governar o estado de Alagoas . Tratando de não se alienar as propostas dos líderes do governo
propostas fazendo uma pausa para controlar a si mesmo, seus ideais .

3. O que diz a lei sobre " O DIREITO DO ESPANHOL "

O espanhol já é a terceira língua mais falada no mundo , superada somente pelo Mandarim e Inglês . O
projeto de lei de criação da " lei do espanhol " é um projeto de lei número 3.987/00 , que foi aprovado em 7
de julho de 2005 por membros da câmara e tornou-se Lei Federal n º 11.161 pela sanção de Presidente Luis
Inácio Lula da Silva em 5 de agosto do mesmo ano.

Devido ao grande crescimento da língua espanhola começou a discutir a possibilidade de uma segunda língua
estrangeira eletiva. Chegar à chamada "lei espanhola", a lei foi apresentada pelo então deputado Atila Lira, a
05 de agosto de 2005 e assinada pelo então presidente Inácio Lula da Silva. Portanto, a criação de vários
pontos de interrogação quando se manisfetaram alguns professores.

Fernandez (2005 , p.24) "Esta oferta é claramente inadequada espanhol, e especialmente para os recursos
técnicos e professores qualificados. " Fernandez explica que o ponto negativo é o grande quantidade de
estudantes do ensino público no país, é incompatível com o número de professores formados. Este número é
ainda mais assustador no estado de Alagoas, onde o contexto educacional é precário. A Universidade do
Estado de Alagoas, em sua primeira oferta de cursos em espanhol foi de 50. Hoje a oferta no mesmo curso é
pelo menos a metade, deixando nosso estado ainda mais desprovido de professores de língua espanhola (LE)
.

4. Literatura latino-americano a trabalhar no processo de ensino / aprendizagem de espanhol

O ensino-aprendizagem LE torna-se mais difícil quando o aluno não tem a experiência necessária para
desenvolver as habilidades de leitura escrita e oral. Assim torna-se necessário que o professor possa
desenvolver métodos para explorar temas como fonética, vocabulário e gramática da língua-alvo para
permitir o desenvolvimento dessas habilidades desde os primeiros níveis de aprendizagem de línguas. É
exatamente essa dificuldade um fator negativo na implementação da língua espanhola no currículo do ensino
fundamental no Estado de Alagoas, o que faz com que o direito de iniciar tal jurisdição ainda nos primeiros
anos escolares seja um grande desafio. No caso de uma segunda língua é um desafio ainda maior para o
educador encontrar metodologias apropriadas e eficazes em seu processo de aprendizagem .

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/uma_reflexao_sobre_a_importancia_da_lingua_espanhola_na_educacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Assim a educação básica é um processo de suma importancia, através do qual são adquiridas as bases
necessárias para o desenvolvimento e apropriação de novos conhecimentos.

5. Como trabalhar a língua espanhola nos anos primários

A criatividade é muito importante para qualquer pessoa que deseja manter a atenção de seus alunos. A
literatura juvenil hispânica é um grande exemplo disso, já que através da magia poética pode animar o aluno
a usar sua criatividade fazendo com se unam ao longo da história dos personagens, brincando com seus
sentimentos, medo ou alegria. Brincar com os seus sentimentos, seja o medo ou a alegria. Brincar com a
realidade que se identifica com a história que está sendo contada. Segundo Yunes ( 1988) "É a arte de
inventar, fingir, enganar ao mostrar decepção" que pode levar o aluno a utilizar sua imaginação liberando sua
criatividade.
O uso de várias ferramentas pelos professores de língua espanhola é eficaz e o trabalho pode ser melhorado
quando eles trabalham em sala de aula de literatura juvenil hispânica, uma vez que colabora com o
desenvolvimento da criatividade, já que as histórias permitem a participação dos jovens, através da criação
de textos, do uso do vocabulário, da inserção de fatos reais ou imaginários para se discutir e/ou aplicar a
realidade, uma vez que (os jovens) enfrentam problemas muito complexos, o egoísmo, a fraternidade,
lealdade, falsidade, inveja e outros aspectos das realidade humana. Rabbit ( 1987 ) destaca a importância da
literatura juvenil hispana : " ... É uma arte: o fenômeno da criatividade que mostra o mundo, o homem, a
vida, através da palavra. Soprar os sonhos e vida prática, o imaginário e real; e sua tarefa possível /
impossível. . " (Coelho,1987)

A história, como um todo, incentiva os alunos a gostar de ler e um excelente recurso para incentivar a escrita
da mesma produção. Com essas histórias os professores podem e devem ser exploradas para expandir o
conhecimento do vocabulário de seus alunos, através da dinâmica no lugar já e da criatividade de cada
professor e classe com os alunos.
A interação social e compartilhamento de conhecimento entre as crianças (ano Piaget).

6 . Recursos educacionais com o uso das atividades recreativas na aprendizagem da língua espanhola :

Estabelecer material lúdico na aprendizagem da língua espanhola é algo inovador. Utilize o jogo através da
história, e estes podem auxiliar o professor em sala de aula.
Na Grécia e Roma antigas eram jogos educativos e ensino da língua do século XIX pelo desenvolvimento
comercial e de expansão dos meios de comunicação e, portanto, se os jogos para o ensino de línguas
estrangeiras (Kishimoto surgir 1998 p.15).
Jogos educativos no ensino de idiomas são fundamentais, uma vez que o estabelecimento de uma interação
muito mais tradicionais formas entre o aluno eo educador.
EX: jogo da memória, leitura e teatro de fantoches.

Trabalhar os números, dias da semana, meses do ano, com cores primárias, secundárias e terciárias, jogos
como bingo de seguir as palavras cruzadas usando jogos e conteúdos divertidos aplicar para cada sala vai
fazer os alunos algo chocante, especialmente quando se trata de crianças do ensino fundamental . O caminho
é feito à mão com os temas: animais, cores , cidades , isso vai incentivar o aluno a usar espontaneamente a
língua espanhola.

TEMA ANO DE ENSINO OBJETIVO DO JOGO AVALIAÇÃO

NOME DE FRUTAS 3° ANO

INDENTIFICAR OS
NOMES DAS
FRUTAS NA

AUXILIAR OS
ALUNOS DURANTE
O JOGO LENDO AS
INSTRUÇÕES COM
TODA TURMA E
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LÍNGUA
ESPANHOLA

DEPOIS CORRIGIR
ERROS
INDIVIDUALMENTE.

De acordo com a infância de Piaget que as crianças desenvolvem a aprendizagem , jogos e brincadeiras são
na vida das crianças desde uma idade. (PIAGET1998).
Alegria pode ser utilizada como uma ferramenta importante nas aulas de planejamento inseridos, é essencial
para a aprendizagem de meninos e meninas da escola primária. Entendemos que há muitas dificuldades, a
maioria enfatizar a necessidade de a língua espanhola na escola primária. [...] A formação lúdica é baseada
em premissas que o valor a criatividade, a sensibilidade cultivadas, buscando calor, alimento da alma,
proporcionando
aos educadores futuras experiências de lazer [...] (Santos, 1997, P. 14).

O professor de línguas , hoje, é uma tarefa difícil, além de se preocupar com o básico, depois da formatura,
você tem que preparar individualmente tentando profissionalizar para visitar sua classe para diferenciar de
outros à procura de novas maneiras de manter o atenção dos alunos, agora, além de ser muito inteligente,
muito criativo, exigindo educadores atuais e futuras adquirir mais conhecimento, sendo necessário buscar
uma especialização na área da pedagogia.
Podemos definir como jogos, atividades recreativas: jogos simbólicos, motor, sensório-motora, cognitiva ou
intelectual. Metafórica, individual ou coletiva, jogos de palavras, palavras, políticas, adultos, crianças,
animais, um salão e uma série de outros que mostram a multiplicidade de fenômenos que inclui a categoria
de jogo, cada um dos quais realiza sua forma, tais como jogos, apesar de ter recebido o mesmo nome cada
um tem as suas especificidades, as suas regras dentro do contexto social em que vivem. (Kishimoto, 2003).

JOGO: uma atitude inteira como uma atividade estruturada que envolve regras.
PIADA: não há nada mais para jogar.
BRINQUEDOS: uma divertida ferramenta que ajuda à diversão.
JOGO: jogar infantilmente
JOGO: Esta é uma atividade física ou intelectual que integra um conjunto de regras e definir um vencedor
indivíduo (ou grupo) e um perdedor .

Levar o seu filho a desenvolver a sua criatividade, a razão e o intelecto, através da arte do jogo, mostrando
que é possivel uma educação diferenciada no espanhol.
Para Piaget (1976), o jogo é a construção de conhecimento e as crianças desde pequenas, estrutura de seu
tempo e espaço usando objetos, e desenvolver a noção de causalidade, a representação é lógica e,
eventualmente,

Conclusão

Os Estudos realizados nesta pesquisa destacam a necessidade de se inserir a língua espanhola no ensino
fundamental, entende-se que a capacidade intelectual da criança desde os primeiros anos de vida.
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