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RESUMO
 O presente artigo tem o objetivo de mostrar algumas concepções e análises de textos, debatidos nas reuniões do PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência), como também atividades práticas desenvolvidas no Colégio
Estadual Tobias Barreto, que faz parte do programa, a respeito do papel do ensino do espanhol nas escolas.
Baseamo-nos para a elaboração desse trabalho, primeiramente nos documentos oficiais que regem a educação no
Brasil como PCEM, OCEM, PCN+, como também em textos que tratam sobre a formação dos professores para o ensino
do espanhol, sobre a interculturalidade presente no ensino-aprendizagem e o papel do material didático nas aulas.
Palavras-chaves: Ensino; Espanhol; Interculturalidade.
 
RESUMEN
El presente artículo tiene el objetivo de mostrar algunas concepciones y análisis de textos, debatidos en las reuniones
del PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), como también actividades prácticas desarrolladas
en el Colégio Estadual Tobias Barreto, que forma parte del programa, al respecto del papel de la enseñanza del español
en las escuelas. Nos basamos para la elaboración de ese trabajo, primeramente en los documentos oficiales que rigen
la educación en el Brasil como PCEM, OCEM, PCN+, como también en textos que tratan sobre la formación de
profesores para la enseñanza del español, sobre la interculturalidad presente en la enseñanza aprendizaje y el papel del
material didáctico en las clases.
Palabras clave: Enseñanza; Español; Interculturalidad.

Introdução
 
A lei 11.161, de 05 de agostode2005, determina a obrigatoriedade do ensino de espanhol, como língua estrangeira nas
escolas públicas e privadas no ensino médio. A partir dessa lei as escolas tiveram um prazo de 5 anos, para a
organização com relação a estrutura e a contratação imediata de professores.A lei foi fundamental para o ensino de
Espanhol no Brasil, pois sabemos que a hegemonia do inglês como língua estrangeira nas escolas era presente. Com
isso, as escolas de Sergipe em sua maioria já inseriram a língua em seus currículos, no caso das escolas públicas
somente o ensino médio que ofertam o ensino do espanhol de maneira obrigatório.
O ensino do espanhol nas escolas possibilita ao aluno conhecer uma nova língua estrangeira, como também outras
culturas, desenvolvendo cada vez más seu potencial para sua vida depois de todas as etapas de ensino. Essa inserção
foi importante, pois estamos cercados de vários países que falam essa língua, e esse contato é significativo para abrir
novos caminhos de conhecimento e aprendizado, além de proporcionar uma nova visão de mundo nos estudantes.
Outro fator importante dentro dessa perspectiva de ensino de espanhol, é a formação profissional dos futuros
professores dessa LE. É fundamental para uma formação adequada, o vínculo da teoria com a prática. Nesse âmbito
destacamos a importância do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), que é uma programa
que possibilita aos futuros professores, uma participação efetiva com à docência, e com as práticas pedagógicas. Ele
insere os graduandos nas escolas públicas, com a iniciativa de aperfeiçoar esses futuros profissionais na sua formação,
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são desenvolvidas atividades didático-pedagógicas com a orientação de professores supervisores das escolas públicas.
Dessa forma podemos perceber como é significativo para o futuro professor, estar inserido no ambiente do seu futuro
trabalho, como também é possível perceber as metodologias utilizadas pelos professores, materiais didáticos utilizados
e o como se dá o contato entre professor-aluno. A partir de toda essa perspectiva, abordaremos aspectos sobre a
formação de professores de espanhol, sob o ponto de vista de Daher e Santana (2010), além da importância da
interculturalidade nas aulas defendida por Matos (2014), bem como o papel do discente na elaboração de materiais
didáticos para suas aulas, com o texto das autoras Barros e Costa (2010).
Assim, nosso trabalho está dividido em dois momentos. Será apresentado no artigo, as bases teóricas descritas nos três
primeiros seguintes tópicos: o primeiro consiste na apresentação dos documentos oficiais que regem o ensino no país;
na sequência,tratamos sobre a formação dos professores e a importância da interculturalidade nas aulas, em seguida
ressaltaremos o papel do material didático e a importância da sua escolha ou criação. Como parte prática, focaremos no
último tópico nos relatos e explicações sobre as atividades desenvolvidas no projeto PIBID no Colégio Estadual Tobias
Barreto.
 
 

1.  O ensino do espanhol com base nos documentos oficiais
 
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) é a lei que estrutura a educação brasileira, e a mais importante, quando
se refere à educação. Podemos destacar na LDB na seção IV, do Art. 35. Do II, como as escolas devem preparar os
alunos no ensino médio.
 
II- A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
 
Nessa seção da lei, podemos identificar os objetivos do ensino médio para os estudantes fica evidente, o papel da
escola de formar cidadãos críticos como também formar alunos para o mercado de trabalho. Por outro lado, além da
questão do trabalho, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCEM (2000), explicam que:
 
É preciso pensar-se o ensino e a aprendizagem das Línguas Estrangeiras Modernas no Ensino Médio em termos de
competências abrangentes e não estáticas, uma vez que uma língua é o veículo de comunicação de um povo por
excelência e é através de sua forma de expressar-se que esse povo transmite sua cultura, suas tradições, seus
conhecimentos”. (2000,p.30)
 
Percebemos que a partir dessa concepção dos PCEM, aprender uma língua estrangeira é significativa, pois
conhecemos uma nova cultura, aprendemos a nos comunicar, e não ficamos presos apenas a conhecer a estrutura da
língua, ou seja, aprender apenas gramática, devemos vincular outras habilidades, como também conhecer a cultura em
que está língua está inserida.
Em outras palavras, aprender uma língua estrangeira é ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos, essa
aprendizagem não só é importante para o mercado de trabalho, mas para a vida, futuros profissionais críticos, com uma
visão ampla e preparados para serem inseridos na sociedade.
 As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCEM (2006) nos traz um capitulo exclusivo para o
ensino de espanhol nas escolas, essas orientações refletem sobre a “interculturalidade”, que deve estar presente no
ensino dessa língua. O ensino deve ser baseado nessa concepção de língua e cultura, pois isso leva esse
conhecimento essencial nesse processo de ensino- aprendizagem.
 
Enfim, as ideias arroladas apontam para recuperação do papel crucial que o conhecimento de uma língua estrangeira,
de um modo geral e do Espanhol em particular, pode ter nesse nível de ensino; levar o estudante a ver-se e constitui-se
como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, a diferença, ao reconhecimento da diversidade. (p.133)
 
Consideramos assim que o espanhol tem essa função importante, pois uma língua estrangeira é um instrumento
imprescindível de comunicação com o mundo, é uma possibilidade de ampliação do universo cultural para os alunos,
por isso é essencial trabalhar sempre com a cultura dessa nova língua estrangeira.
 

1. Formação de professores de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE)
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Um ponto fundamental que devemos refletir é a formação profissional dos futuros professores de língua estrangeira.
Daher, e Sant’Anna em seu artigo nos explicam que:
 
 Nossa experiência nos permitir observar, ainda que as disciplinas dos cursos de licenciatura em Letras não costumam
incorporar discussões sobre a formação para o trabalho do profissional professor de línguas estrangeiras, pois a maior
parte das disciplinas desse curso preocupa-se com conteúdos sobre língua e literatura, ignorando ou não valorizando a
relevância da articulação entre tal conteúdo e a atividade a ser realizada em situação de trabalho. (2010, 64)
 
As autoras defendem o papel das universidades na formação adequada dos futuros professores de língua estrangeira.
Na citação delas percebemos que os cursos deixam um pouco de lado a parte pedagógica, trabalhando mais com
língua e literatura. É notável que para uma formação adequada, é indispensável para os graduandos a relação entre
teoria e a prática. É um momento essencial para esses futuros professores, estar inseridos e ter contato com o ambiente
escolar, pois possibilitará um conhecimento de vários aspectos de seu campo de trabalho, com a realidade de uma
escola, com os alunos e com as metodologias de ensino utilizadas nas aulas.
Outro ponto essencial quando se trata de formação de professores de ELE, é sobre a formação intercultural. MATOS
(2014) em seu artigo intitulado “Formação Intercultural de Professores de espanhol e Materiais Didáticos” reflete que:
 
A realidade complexa e os desafios que constituem o sistema educativo demandam um novo perfil do professor e uma
formação que o respalde. É necessário a formação de docentes comprometidos, competentes, capazes de educar, de
ensinar valores em um contexto de constantes mudanças e com alunos culturalmente heterogêneos. (167)
 
Sabemos que muitas vezes a realidade de algumas escolas e de alguns professores, é o ensino exclusivo estruturalista
de trabalhar apenas com a gramática. A partir desse instrumento focam apenas questões de regras, sem mostrar a real
função de aprender uma língua estrangeira. Por isso, devemos romper com essa visão tradicional de ensino, e tentar
trabalhar nas aulas de uma forma que os alunos possam vivenciar esse diálogo intercultural, ou seja, esse
conhecimento das diversidades culturais dos países hispânicos, esse diálogo entre culturas diferentes que muitas vezes
estão carregados de estereótipos, que é essencial para formação crítica dos alunos como também para os futuros
professores.
 

1. Materiais Didáticos no ensino do Espanhol
 
Nesse processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, um fator que merece destaque, são os materiais
utilizados nas aulas. Barros e Costa refletem em seu artigo que:
A questão com o qual nos defrontamos, portanto, é: quais podem ser os fundamentos teóricos e as pautas para
preparar materiais que facilitem o desenvolvimento linguístico do aluno e ao mesmo tempo estimulem o pensamento
crítico e contribuam para a formação do senso de cidadania e da autonomia intelectual? (2010, p.87)
 
Percebemos que através da leitura desse artigo – acima citado- o professor de língua estrangeira deve sempre trabalhar
de uma forma contextualizada. É fundamental que o professor seja capaz de escolher ou criar seu próprio material
didático, levando em consideração as necessidades e realidades de cada aluno, como também saber relacionar os
conteúdos gramaticais com a interculturalidade. Ainda para as mesmas autoras:
 
Quando falamos em materiais didáticos, geralmente pensamos em primeiro lugar nos livros que costumam ser adotados
como principal fonte de conteúdos e exercícios na implementação de uma disciplina. Esses manuais às vezes adquirem
tanta importância que acabam sendo a única referência para a elaboração do planejamento de curso, e nesses casos, o
professor normalmente apenas transpõe para o plano os conteúdos apresentados no índice do livro. (2010, p.88)
 
Entendemos que os materiais didáticos são ferramentas que auxiliam o professor no processo de ensino-aprendizagem,
dessa forma é importante lembrar que e tentar desmitificar a relação que muitos professores ainda fazem de material
didático com livros didáticos tentar encarar o livro como um dos muitos recursos que podem ser utilizados nas aulas.
É interessante também, trabalhar com textos autênticos, pois assim mostrar o uso real da língua aprendida, vídeos,
películas, imagens, ou seja, levar para suas aulas uma diversidade de gêneros textuais, sempre mostrando sua função
dentro de cada contexto apresentado, lembrar também que os temas devem atrativos e transversais, que desperte o
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interesse e a curiosidades dos estudantes, desenvolvendo neles um senso crítico, que é essencial para sua vida como
cidadão.
 

1. O Espanhol na Escola: Uma experiência PIBID
 
O PIBID é um projeto que tem o objetivo de proporcionar aos futuros professores, uma participação e experiência em
seu futuro ambiente de trabalho. Vinculado à Universidade Federal de Sergipe, possibilita o contato dos graduandos
com os alunos da rede estadual de Sergipe, como no caso o Colégio Estadual Tobias Barreto, localizada na cidade de
Aracaju.  O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores, promovendo a
inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas com a
orientação de um professor supervisor.
Dessa forma, nosso objetivo nessa etapa do artigo é relatar algumas das atividades desenvolvidas no Colégio Estadual
Tobias Barreto, que faz parte do PIBID de Letras Espanhol há mais de um ano. Possui 8 alunas pibidianas,
supervisionadas pela professora Elda Rosa Rodrigues Ribeiro da Silva. Nesse trabalho descreveremos uma oficina que
foi aplicada em todas as turmas do ensino médio, ao todo 14 turmas.
Inicialmente debatemos e discutimos textos nas reuniões do projeto, com isso decidimos focar e levar para a sala de
aula, a questão da interculturalidade, pois é um tema muito relevante que vem sendo debatido no ensino do espanhol.
Visando diminuir os estereótipos e reducionismos que muitas vezes os livros didáticos trazem, decidimos criar uma
oficina, para auxiliar o ensino do espanhol nas aulas, com o objetivo de trazer informações sobre a cultura de países
hispânicos e interligar com assuntos da nossa cultura. Por isso, escolhemos trabalhar com a América Latina, tendo
como base teórica o texto da autora Ana Pizarro (2004) que trata sobre a América latina e suas aéreas culturais.
O tema escolhido para a oficina foi “Latinos en los Estados Unidos”, com esse tema desenvolvemos todo o trabalho com
relação ao preconceito que os latinos sofrem nos Estados Unidos e depois fizemos uma ponte com o preconceito que os
nordestinos sofrem quando saem da sua região para viverem no sul ou sudeste do país.
Dessa forma, primeiramente trabalhamos com mapas da América Latina e dos Estados Unidos, para que eles
pudessem conhecer e aprender sobre a localização, os países que fazem parte, depois trabalhamos com imagens que
levasse a interpretação dos estudantes sobre o tema do preconceito. Após todo o debate e discussões, os alunos
analisaram um texto que falava do crescimento da população latina nos Estados Unidos e o efeito que esse crescimento
está causando.
Nesse primeiro momento, percebemos o interesse dos alunos sobre o tema. Alguns não sabiam identificar os países
nos mapas, com isso, participaram com perguntas sobre a localização desses países da América Latina, sempre
atentos as informações, como também debateram algumas imagens de reivindicações dos latinos para legalização nos
Estados Unidos. Como apresentamos a oficina em espanhol, percebemos a atenção que eles tinham, para
compreender o idioma, isso foi um ponto muito positivo, pois observamos que eles conseguiram debater e lançar suas
opiniões sobre o determinado assunto.
Em um segundo momento, apresentamos imagens retiradas do “Facebook” sobre acontecimentos do Brasil recentes de
preconceito contra nordestinos e todos os problemas que enfrentam por conta disso.  Depois, seguimos com vídeos de
programas de entretenimento que demonstravam como os nordestinos são vistos em regiões do sul e sudeste.
Decidimos retratar o tema do preconceito contra os nordestinos, pois identificamos vários acontecimentos nas redes
sociais sobre o determinado tema, que foi recente nos vários meios de comunicação por conta das eleições de 2014 no
Brasil. Como é um assunto muito polêmico e que encaixava bem com a nossa proposta de fazer um elo com a cultura
dos latinos nos Estados Unidos, decidimos levar e tentar mostrar como esse tema é visto e debatido nesse sentido em
meio a sociedade. Foi incrível perceber a reação dos alunos quando assistiram os vídeos, todos ficaram surpreendidos,
e alguns até indignados com a falta de respeito e o preconceito que os nordestinos são vistos e tratados nas regiões
sudeste e sul. Nesse momento, abrimos debates, e eles conseguiram demonstrar suas opiniões, a respeito de tudo que
foi assistido.
Para concluir com a nossa atividade, pensamos em uma produção em que os alunos pudessem expor suas opiniões
sobre o tema do preconceito e da xenofobia, presente na sociedade. Foi um momento de interação entre eles, pois
distribuímos materiais como cartolina, lápis de cor, para a produção de cartazes com frases contra esses tipos de
preconceito que acontecem não só no Brasil, mas em outros países.
Para auxiliar na elaboração dos cartazes, distribuímos imagens de xenofobia e preconceito contra os nordestinos,
retiradas da internet, para compor o cartaz com a frase que eles teriam que elaborar, determinamos que essa frase seria
em espanhol. Dessa forma, com o nosso auxilio eles criaram as frases, e organizaram os cartazes com as imagens
distribuídas. Após a elaboração cada grupo apresentou seu cartaz e leu sua frase para os demais colegas. Levamos os
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cartazes para as correções, e depois devolvemos para cada grupo. Nossa proposta era que eles fossem expostos no
Colégio só que não conseguimos a liberação por parte da coordenação, pois o prédio da escola estava passando por
uma reforma.
O resultado da oficina foi muito satisfatório, pois os alunos puderam conhecer a cultura de países hispânicos, debateram
sobre o tema proposta, conseguiram produzir cartazes expondo suas opiniões, como também perceber a importância de
se trabalhar com língua e cultura juntas e com uma boa oportunidade de conhecimento. Fizemos essa ponte entre a
cultura do Brasil e a dos países Latinos, pois queríamos contemplar a proposta intercultural, confrontando a realidade de
cada sociedade, para que o aluno entenda e perceba melhor o outro.
É interessante que os professores se preocupem com a questão da interculturalidade. Valorizar o elo de diversas
culturas deve ser uma proposta presente no ensino do espanhol, trabalhando com uma região tão próxima do Brasil que
muitas vezes é desconhecida por muitos. Sugerimos que os professores se preocupem e tentem levar a
interculturalidade para suas aulas, pois é um momento em que proporciona aos alunos conhecer um pouco da
pluralidade cultural dos países hispânicos, como também promovendo a quebra de estereótipos e preconceitos que
possam existir, ajudando e estimulando a cidadania e a reflexão crítica desses estudantes.
Com isso percebemos a relevância da execução do projeto PIBID, não só para os alunos, mas para a formação dos
futuros professores, permitindo um aprendizado prático, desenvolvendo estratégias e metodologias eficazes para o
ensino, em que podemos vivenciando todo esse contexto. Ressaltamos ainda a importância de criar materiais didáticos,
que estimulem a reflexão crítica de cada aluno, demonstrando a importância de aprender uma nova língua como no
caso o espanhol.
 

1. Considerações Finais
 
A partir de todas as leituras feitas nas reuniões do PIBID, podemos perceber o valor que estudar uma língua estrangeira
tem para a vida. É fundamental saber o papel do espanhol nas escolas, por isso, é significativo para um graduando de
letras, saber e analisar todas as orientações presentes nos documentos oficiais da educação. Destacamos também
como o PIBID é importante a formação dos acadêmicos oferecendo a prática educacional muito antes de terminar o
curso.
Por isso, é destacado nos textos apresentados, a relevância e as reflexões sobre a formação e a qualidade dessa
formação para os futuros profissionais de Língua Estrangeira Nesse sentido podemos destacar também as disciplinas
pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, pois dessa forma, os graduandos conseguem adquirir um contato
real com o seu futuro ambiente de trabalho e com todas as habilidades para trabalhar com o processo de
ensino-aprendizagem e refletir sobre as práticas pedagógicas de ensino.
Ressaltamos também como foi significativo criar e aplicar a oficina nas aulas de espanhol, tanto para os alunos como os
futuros professores, determinando o papel do professor como mediador nesse processo de ensino. Nessa perspectiva, é
interessante saber criar e trazer materiais para as aulas, que levem uma reflexão maior dos alunos e não somente
trabalhar com gramática, regras e memorizações.
Por fim, destacamos a importância de trabalhar de uma forma que leve o aluno a refletir sobre questões do cotidiano,
estimulando sua reflexão crítica e auxiliando na construção da sua cidadania.
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