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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo relatar o papel do espanhol nas escolas, bem como analisar por meio de
questionários a importância da experiência da prática docente na graduação para a formação do professor de línguas. O
Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) revela-se de grande importância para a formação dos acadêmicos de
licenciatura em Língua Espanhola em virtude da prática da docência ser imprescindível para a qualificação profissional
do futuro professor. Os resultados evidenciam que o espaço do PIBID permite aos alunos o aprendizado prático,
baseado na diversidade de atividades, nas reflexões sobre a importância do idioma, nas leituras, no uso das quatro
habilidades a cada situação e principalmente, na interculturalidade. Teoricamente nos fundamentamos em Paraquett
(2009), Barros e Costa (2011) além dos documentos PCN (1998 e 2002) e OCEM (2006).
Palavras-chave: PIBID; Formação; Espanhol.
 
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo relatar el papel del español en las escuelas, bien como analizar por medio de
cuestionarios la importancia de la experiencia de la práctica docente en la graduación para la formación del profesor de
lenguas. El Proyecto de Iniciación a la Docencia (PIBID) se revela de gran importancia para la formación de los
académicos de licenciatura en Lengua Española en virtud de la práctica de la docencia ser imprescindible para la
calificación profesional del futuro profesor. Los resultados evidencian que el espacio del PIBID permite a los alumnos el
aprendizaje práctico, basado en la diversidad de actividades, en las reflexiones sobre la importancia del idioma, en las
lecturas, en el uso de las cuatro habilidades a cada situación y principalmente, en la interculturalidad. Teóricamente
hemos considerado en Paraquett (2009), Barros y Costa (2011), además de los documentos PCN (1998 y 2002) y
OCEM (2006).
Palabras clave: PIBID; Formación; Español.
 

INTRODUÇÃO
 
A formação de professores tem sido pauta frequente de inúmeras discussões no âmbito acadêmico. A Universidade,
como formadora, está preocupada com a qualidade profissional dos graduandos e professores atuantes, o que reflete
na eficácia do ensino e em consequência, com a situação real da educação básica. Diante desse cenário, surgem
parcerias entre escola e universidade, um bom exemplo é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência -
PIBID - que tem a intenção de promover a interação entre o ensino superior e a educação básica, nos ambientes de
ensino-aprendizagem. O PIBID atua nas diversas licenciaturas, nesse trabalho nos centraremos na área do espanhol.
O espanhol está cada vez mais estudado no Brasil, isso ocorre por causa da implementação da lei 11.161que obriga as
escolas de ensino médio a inserir essa disciplina em seus currículos.Podemos perceber que há uma enorme vontade
por parte dos professores, estudantes e pesquisadores de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) de que essa
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disciplina também seja integrada no ensino fundamental.Através da demanda do mercado de trabalho e também pelo
interesse em ensinar, surgem novos professores em busca de contribuir para um ensino de qualidade. Esse ensino não
só visa o ensino da gramática, mas através de textos, busca trazer aos alunos a questão da interculturalidade que o
espanhol nos proporciona. Segundo Márcia Paraquett (2009) a interculturalidade busca aproximar os contextos à
realidade dos alunos, para que possam transformá-los em pessoas mais críticas e reflexivas, preparando-os não só
para o mercado de trabalhos, mas para a formação da cidadania.
Nesse contexto, este artigo está foi desenvolvido para relatar os benefícios do PIBID através das leituras e debates
sobre o papel do espanhol na escola, interculturalidade, formação de professores de línguas e o papel de material
didático nas aulas. Para disso, confeccionamos um questionário e aplicamos a um grupo de pibidianos para podermos
analisar se as expectativas destes estão sendo superadas com a prática docente. Percebemos com a aplicação do
questionário que o PIBID proporciona vários benefícios, um dos mais apontados é a união entre a teoria e a prática, fato
que põe o licenciando em contato direto com as vivências e conflitos de sua futura profissão.
Para melhor desenvolver nosso trabalho, esse artigo está dividido em quatro capítulos. O primeiro trata da educação e
das leis e documentos que favorecem o ensino do espanhol visando à formação de cidadãos críticos e reflexivos. O
segundo relata a opinião de autores sobre a formação de professores e a importância de trabalhar a interculturalidade
em sala de aula. Na sequência, expõe o papel do material didático em sala de aula e a importância de identificar a
necessidade de incrementá-lo ou não, de acordo com a proposta da aula a ser trabalhada. Pensando nesses temas que
são tão importantes para a formação docente, o último capítulo foi dedicado a retratar o projeto PIBID, seus objetivos e,
com a ajuda do questionário aplicado, poderemos perceber o quanto esse projeto influencia na formação dos alunos
participantes, dando a oportunidade de cada um expor a sua opinião e chegarmos à conclusão se esse projeto atende
ou não às expectativas dos graduandos.
 
A EDUCAÇÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996), o currículo do ensino médio deve instigar aos alunos a
pensarem como cidadãos críticos e estimulá-los a se inserirem na sociedade, melhorando seu conhecimento, não só em
nível de língua e comunicação, como também em relação à cultura. Vejamos:
 
Art. 36º. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação,
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; (p. 14)
 
Por meio dessa perspectiva, aprendemos sobre a importância do exercício da cidadania em parceria com a escola e a
ação do professor, pois esse é um dos principais interesses dos docentes, como também um assunto discutido em
outros documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio PCEM (2000):
 
As propostas de mudança qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem no nível médio indicam a
sistematização de um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar,
argumentar, negociar significados, cooperar, de forma que o aluno possa participar do mundo social, incluindo-se aí a
cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos. (p. 05)
 
Já em relação ao uso das línguas estrangeiras como formação da cidadania, também se refere o Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio PCEF (1998), quando menciona que:
 
A aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental não é só um exercício intelectual em aprendizagem de
formas e estruturas lingüísticas em um código diferente; é, sim, uma experiência de vida, pois amplia as possibilidades
de se agir discursivamente no mundo. O papel educacional da Língua Estrangeira é importante,desse modo, para o
desenvolvimento integral do indivíduo, devendo seu ensino proporcionar ao aluno essa nova experiência de vida.
Experiência que deveria significar uma abertura para o mundo, tanto o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o
mundo distante, em outras culturas... (p. 38)
 
Podemos aplicar a citação, não só em relação ao ensino fundamental, como a todos os níveis de ensino, pois existe
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uma preocupação dos professores em fazer com que os alunos tenham o contato com outras culturas, para que a partir
daí, possam fazer um comparativo com sua própria cultura e desenvolver essa questão da cidadania para tornar os
alunos mais reflexivos.
O foco principal da inclusão do espanhol como língua estrangeira não é somente ter uma disciplina a mais no currículo
como obriga a lei 11.161 de 2005, mas sim que as escolas e os professores usem essa disciplina, como forma de
ampliação de conhecimentos, de enriquecimento de diversidades de culturas, visto que a proposta maior das escolas é
preparar os alunos para o mercado de trabalho, para o mundo, fazendo-os alunos mais cidadãos com a consciência
mais crítica e reflexiva.
Para encerrar essa ideia do exercício da cidadania, há um fragmento das Orientações Curriculares do Ensino Médio
(OCEM, 2006), que faz uma reflexão de tudo que já foi dito:
 
...o ensino médio deve atuar de forma que garanta ao estudante a preparação básica para o prosseguimento dos
estudos, para a inserção no mundo do trabalho e para o exercício cotidiano da cidadania, em sintonia com as
necessidades político-sociais de seu tempo. (p. 18)
 
Ou seja, mais uma vez o documento reforça o que aprendemos, pois a educação não envolve apenas ensinar e
aprender conjuntos de regras, desenvolver compreensão leitora ou habilidade escrita e oral, mas também conhecer as
diferentes culturas, aprendendo a respeitá-las, saber ser crítico quando necessário, a refletir sobre determinados
assuntos e principalmente, a ouvir e respeitar as opiniões contrárias.
 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ELE
 
Para poder executar tudo que foi discutido no capítulo anterior, é fundamental pensar na formação dos professores de
línguas estrangeiras. Na graduação, mais importante que aprender sobre um idioma novo, é aprender a ensiná-lo, pois
na maioria das vezes a instituição nos prepara a partir de muitos estudos e teorias, mas quando partimos para a prática,
sentimos uma enorme dificuldade em desenvolver o nosso aprendizado. Essa é a reflexão trazida por Carmen Daher e
Vera Sant’Anna. Vejamos:
 
... a formação do professor de ELE costuma ser orientada pelo que se sabe sobre aprender línguas e não sobre como
ensiná-las. Nossa experiência nos permite 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,
p. 64)
 
Nessa perspectiva, além de aprender a ensinar a língua, também é importante aprender a exterminar os estereótipos e
preconceitos que muitas vezes cercam os profissionais dessa área, pois como defende Márcia Paraquett (2009), “...
enseñar y aprender lenguas extranjeras es una oportunidad increíble de promover la interacción entre mi mundo y este
mundo mágico que me llega y que me permite verme y sentirme parte de un todo complejo...” (p. 4). Diante disso, é
interessante que o professor, além de promover o exercício da cidadania, também se preocupem com a questão da
interculturalidade, pois como nos explica a mesma autora:
 
... la noción de América Latina como identidad es incorrecta, discriminatoria, groseramente simplificadora y, en última
instancia, prejuiciosa y colonialista. Conozco bastante el mundo para saber que, en Europa y en Estados Unidos, según
una aplastante mayoría de personas, América Latina es un vago lugar al otro lado del mundo, donde se juega al fútbol,
gobiernan generales con el pecho cubierto de medallas aspaventosas, se baila lambada, se habla español, se destruyen
selvas, hay indios caníbales y un sinfín de imágenes exóticas… (p. 4)
 
É isso que o espanhol nos proporciona, um elo com diversas culturas, principalmente em relação aos países da América
Latina que estão tão próximos do nosso país, em uma região à qual também fazemos parte.
 
O PAPEL DO MATERIAL DIDÁTICO EM SALA DE AULA
 
Além dos professores estarem preparados para saber lidar com a diversidade cultural, inserindo conteúdos gramaticais
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e relacionando-os com a interculturalidade em suas aulas, é fundamental que os materiais didáticos usados por eles
também sejam elaborados para dar o suporte necessário aos professores.
Sabemos que muitos docentes (e alunos) ainda pensam que material didático é somente o livro didático que a escola
adota como recurso de ensino e se esquecem de que esse material pode ser considerado todo e qual objeto que sirva
como instrumento para o ensino-aprendizagem de línguas. Como nos explica Barros e Costa em seu artigo:
 
Os materiais didáticos são as ferramentas de trabalho do professor; sem eles, podemos afirmar, as possibilidades de
desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem reduzem-se drasticamente. Trata-se, portanto, de um
componente fundamental para o estudo da língua e sua escolha é um passo importante, já que se devem considerar
requisitos coerentes com o propósito do professor e da instituição, com os objetivos e necessidades dos alunos, bem
como com as diretrizes apontadas pelas leis e pelos documentos que regem a educação brasileira (LDB, PCN, OCEM).
(2010, p. 88)
 
Além disso, os autores ainda nos revelam que material didático pode ser considerado qualquer instrumento (impresso,
sonoro, visual etc.) utilizado como meio para ensinar, aprender, e/ou aprofundar algum conteúdo. Ou seja, o papel do
professor está justamente saber lidar com o livro didático adaptando-o quando necessário com o auxílio de novos
recursos e de outras tecnologias, para que suas aulas tenham a maior quantidade de conhecimentos, além de trazer
mais informações ou quem sabe atualizar as existentes.
Acreditamos que se juntarmos as orientações das leis e dos documentos, com a base teórica adquirida com o estudo
dos textos e sabendo usar os materiais adequados e o melhor método de ensino para determinada situação, estaremos
aptos a um ensino de qualidade visando à consciência crítica, o senso de cidadania e a autonomia dentro e fora da sala
de aula.
 
O PROJETO PIBID E O LEGADO DEIXADO POR ESSA EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA
 
Pensando em tudo que possa ser útil para a formação de professores, o PIBID contribui para aperfeiçoar e valorizar
essa formação e em parcerias com as escolas da educação básica, esse programa concede bolsas a alunos de
licenciatura participantes de Instituições de Educação Superior (IES) para que os mesmos possam ser inseridos no
contexto escolar, desenvolvendo atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um
professor da escola.
De acordo com o site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do
Ministério da Educação (MEC), os objetivos do programa são:
·         Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
·         contribuir para a valorização do magistério;
·         elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre
educação superior e educação básica;
·         inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades
de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
·         incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros
docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e
·         contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.[i]
 
Com base nesses objetivos, foi aplicado um questionário aos bolsistas do PIBID para saber se suas expectativas e seus
objetivos, como futuros professores, foram alcançados com esse projeto. O projeto PIBID espanhol na Universidade
Federal de Sergipe – UFS – possui hoje 120 bolsistas de iniciação à docência, 12 bolsistas supervisores e 6 bolsistas de
coordenação de área. Aqui apresentaremos o resultado de uma pesquisa interpretativa realizada com 18 bolsistas de
iniciação à docência, assim, será uma pequena amostragem de todo grupo participante.
Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, para responderem as oito questões elaboradas. Por análise,
renomeamos os participantes em números, a fim de preservar a identidade destes. A idade dos participantes varia de 19
à 42 anos e metade deles são do curso de Letras Português-Espanhol e a outra metade, do curso de Letras Espanhol.
Quase todos responderam que fazem parte do PIBID há mais de um ano, apenas um respondeu que só está há 11
meses no projeto e outro respondeu que está há 2 anos.
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A primeira pergunta feita foi se o PIBID contribuiu na formação docente do entrevistado e as respostas foram muito
semelhantes. Todos responderam que sim, que o PIBID contribuiu e/ou contribui para a formação, principalmente em
relação à oportunidade de vivenciar a prática nas escolas públicas, pois alguns ainda não tiveram estágio
supervisionado e os que tiveram, alegam que não foi suficiente. Dentre as respostas desta pergunta, a que mais
chamou a atenção foi:
 
Contribuiu para que eu tivesse um contato com o cotidiano escolar, antes mesmo do termino da graduação. Uma maior
interação nas aulas da universidade e um olhar mais crítico, nas práticas pedagógicas.  As experiências vivenciadas e
as trocas de conhecimentos ocorridas em diversos momentos, que, além de proporcionar um amadurecimento
intelectual, ampliam o olhar dos bolsistas sobre a profissão docente, seus campos de atuação, e, sobretudo, a respeito
do papel social do educador, permitindo que os adquiram um olhar mais crítico, reflexivo acerca da sua formação e da
realidade apresentada nas escolas públicas. (Participante 4)
 
Em relação à formação de professores, foi perguntado sobre o que o entrevistado aprendeu com os textos lidos e
debatidos nas reuniões com o (a) coordenador (a). Como a entrevista foi realizada com pessoas de grupos de diferentes
coordenadores, obtivemos muitas respostas distintas, mas no geral, todos aprenderam sobre os documentos que regem
o ensino do espanhol, sobre a interculturalidade, sobre a formação de professores. O que mais chamou a atenção foi
que a maioria citou que aprendeu sobre a elaboração e análise de materiais didáticos e isso é muito importante para o
futuro docente.
Foi perguntado também se a atuação do professor da escola condiz com as expectativas dos entrevistados. A maioria
demonstrou satisfação com seu professor supervisor, mas percebe-se que alguns alunos ainda não estão satisfeitos.
Entre os argumentos estão: alguns professores utilizam métodos tradicionais e estruturalistas, focando apenas na
gramática; ou ao contrário, focam muito na questão cultural, passando inúmeras atividades, mas acabam deixando
assuntos gramaticais de lado, fazendo com que os alunos aprendam sobre a cultura dos países hispânicos, mas não
aprendam nada sobre a estrutura da língua espanhola.
 
Francamente, muito se pode discutir sobre a atuação do professor regente da escola, uma vez que ele foge totalmente
aos preceitos apresentados pelos documentos oficias e ao papel de um educador de língua estrangeira. Em suma, o
docente somente leciona de uma maneira estrutural, em foco na gramática da língua. (Participante 7)
 
Em relação a essa constatação, percebe-se que o PIBID atua não apenas na formação inicial do professor. Na medida
em que os graduandos levam novas formas de ensinar, ajudam ao professor da escola a repensar suas práticas,
estimulando-o a elaborar aulas contextualizadas e significativas para os aprendizes. Na mesma medida, ajuda o bolsista
de iniciação à docência a executar as teorias vistas na universidade na realidade da escola pública.
Na sequência do questionário, havia uma pergunta em relação aos materiais didáticos usados em sala de aula, quais os
tipos que foram usados como recursos para as aulas e qual a importância deles. Todos responderam que usam o livro
didático para melhor planejamento das aulas, mas não abrem mão de materiais extras como textos literários ou não,
dicionários e utilizam recursos tecnológicos como data show, aparelho de som para tornar as aulas mais dinâmicas,
facilitando a compreensão leitora, oral e auditiva dos alunos.
 
Utilizei o livro didático, recursos tecnológicos como: data show, pen drive, notebook, internet, redes sociais, entre outros.
Diante dos diversos recursos tecnológicos na atualidade, é sempre bom inovar nas aulas e tentar chamar a atenção dos
alunos para que possam aprender um pouco mais da língua adicional (espanhol). (Participante 9)
 
A última questão foi se o entrevistado acredita que o PIBID o estimula a querer seguir a carreira docente e a resposta foi
“sim” em unanimidade. Alguns completaram dizendo que o PIBID os estimula a buscar novos conhecimentos, a se
atualizarem e mesmo diante das dificuldades que encontram, o carinho que recebem dos alunos faz com que eles não
desistam de seguir essa profissão.
 
Não só estimula como também conscientiza o formando a buscar métodos mais eficientes que conduza o
ensino-aprendizagem do aluno a uma maneira eficaz. (Participante 5)
 
Com certeza, a participação no PIBID é de muita importância, para prosseguir na carreira acadêmica e estimular no uso
das atividades realizadas, em prol de um ensino inovador. (Participante 1)
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Com esse questionário ficou claro que mesmo com tantas dificuldades que os pibidianos encontram nas escolas
públicas por causa da falta de recursos, da estrutura física das escolas, falta de segurança ou até mesmo, desestímulo
de alguns professores, eles não perdem a vontade de seguir a carreira docente e sempre buscam se aperfeiçoar,
buscar novos métodos de ensino e isso é muito importante para obter uma capacitação de qualidade.
 
CONCLUSÃO
 
Com base nos nossos estudos, procuramos relacionar todo o conhecimento adquirido com a prática docente que o
projeto e a graduação nos proporcionaram, pois para que os futuros profissionais possam construir sua formação, é
necessário sairmos da teoria e nos inserirmos nessa prática.
A análise dos questionários foi de suma importância para que pudéssemos perceber o quanto o projeto PIBID influencia
na formação dos discentes participantes, pois através desses questionários percebemos que os alunos cada vez mais
estão motivados a seguir a carreira docente e que o projeto contribuiu para que eles conhecessem mais a profissão que
desejam seguir, assim como os desafios que terão que enfrentar e, sobretudo que pudessem por em prática todo o
conhecimento adquirido com a graduação.
Ficou evidente também, com os questionários, que os pibidianos mesmo insatisfeitos com o método de ensino de
alguns professores ou com a falta de recursos para ministrarem as aulas, não desistem de buscar um ensino de
qualidade e sempre dão um jeito de estimular os professores. As bolsistas de Iniciação à docência oferecem ideias
novas, tentando tornar as aulas mais dinâmicas e interativas e se possível, trazendo até mesmo recursos próprios para
que nada possa impedir que as aulas não sejam ‘chatas’ ou que desmotivem os alunos.
Ressaltamos que o PIBID busca envolver os conhecimentos, a experiência e a prática dos professores da rede pública e
graduandos em letras que é bastante significativa para a formação docente destes. O projeto permite unir a teoria do
curso de graduação à prática no ambiente escolar, procurando progredir, desenvolvendo o senso crítico dos alunos,
fazendo uso de novas abordagens e métodos no ensino de Língua Espanhola. Por fim, consideramos de suma
importância e real necessidade que esse projeto continue em vigência. Para isso é fundamental abrir espaços para
todos os graduandos e ainda que o projeto assuma o papel de pré-requisito na formação do futuro professor.
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