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RESUMO 

 

 

Esta dissertação surgiu de um projeto realizado na rede oficial de ensino do município 
de Santo André (SP) no período de agosto a dezembro de 2008 junto aos professores 
inscritos no curso “Formação sobre culturas de língua espanhola e suas 
possibilidades no trabalho pedagógico”. Tal projeto teve como aspecto fundamental 
inserir os professores dos anos iniciais na língua e na cultura espanhola, assim como 
na hispano-americana, direcionando-os a adquirirem uma visão globalizada das 
novas tendências existentes na aquisição de uma segunda língua. O curso permitiu 
aos professores compartilharem experiências e aprofundarem seus estudos na 
integração cultural e linguística, por meio de metodologias e técnicas facilitadoras, 
adequadas à faixa etária dos seus alunos – crianças de 6 a 10 anos. A partir desse 
projeto, a pesquisa desenvolvida procurou teóricos para estruturar o trabalho, cuja 
pergunta norteadora “possibilidades de introduzir o ensino de uma língua estrangeira 
– no caso, o espanhol –, nos primeiros anos do Ensino Fundamental I.  Como no 
Brasil, não há um grande número de professores habilitados no ensino da língua 
espanhola, questionou-se sobre tal possibilidade, considerando ainda que as escolas 
municipais, que são as escolas que oferecem o Ensino Fundamental I, não 
apresentam em seu currículo o ensino de língua estrangeira. Com base em teóricos 
que apontam diferentes caminhos para se aprender uma língua estrangeira e frente 
ao exposto, o estudo buscou analisar os depoimentos e observações ocorridos na 
execução dos projetos individuais, que professores da rede municipal – também 
sujeitos desta pesquisa – elaboraram durante o curso. A análise dos questionários, da 
entrevista e do depoimento realizados junto a onze desses sujeitos possibilitou traçar 
o perfil de sua formação, da sua atuação e da sua trajetória profissional. Os dados 
colhidos foram analisados tendo como referencial teórico Jacques Rancière (2007) 
em referência a Jacotot e seu “Mestre ignorante”, que aborda conceitos de 
explicação, igualdade e vontade, submetendo-os à análise de conteúdo. Nesse 
contexto, foram extraídas as reflexões sobre as possibilidades de prática pedagógica 
na vivência dos professores durante a execução do projeto. O estudo considerou, 
após esta  experiência, que existe a possibilidade de ministrar uma formação 
continuada de língua espanhola a professores que já atuem com alunos dos anos 
iniciais. 
 
Palavras-chave: escola pública; formação de professores; Ensino Fundamental; 

ensino de língua espanhola; crianças. 

 

 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The present paper comes up from a project carried out in the Official Educational 
System of the municipality of Santo André (SP), from August to December, 2008, with 
teachers enrolled in a course entitled “Formação sobre culturas de língua espanhola e 
suas possibilidades no trabalho pedagógico“ (Training on Spanish-language cultures 
and its possibilities in the pedagogical work). The most important aspect of the project 
was to insert teachers of the lower grades in the Spanish and Hispanic-American 
language and culture, directing them to obtain a globalized vision of the new existing 
tendencies in the acquisition of a second language. In doing so, this course enabled 
students-teachers to share experiences and to deepen their studies in the cultural and 
linguistic integration by means of facilitation methodologies and techniques adequate 
to the students’ age group, children ranging from 6 to 10 years old. From this project, 
the research realized looked for theorists to structure this paper which the initial 
question is “possibilities to introduce the teaching of a foreign language – in this case, 
Spanish – in the yearly years of primary school. As there are not many teachers in 
Brazil who are qualified in teaching Spanish language, we asked ourselves about such 
possibility, considering that Municipal schools, which are the ones that offer Primary 
teaching, do not include a foreign language in their curriculums. Based on Theoretical 
that show us different ways to learn a foreign language and in front of what was 
shown, the study seeks to analyze statements and observations collected in the 
execution of individual projects that the teachers realized during the course. By the 
analysis of the questionnaire, interview and declaration conducted with eleven 
teachers of the Municipal System involved in the project, we traced their graduation 
profile, performance and professional trajectory. The data collected were analyzed 
having Jacotot and his ‘ignorant schoolmaster’ of Jacques Rancière as the theoretical 
referential; considering Jacotot’s concepts of explanation, equality and will; and 
submitted to content analysis. In this context, were extracted reflections of possibilities 
in the teachers experience during the execution of the project. The study considered 
after this experience that exist the possibility of teaching a continuing education of 
Spanish language to children for teachers who already act as teachers of the early 
years.  
 
Keywords: public schools; teacher’s training; Primary School; spanish teaching; 
children. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

Esta investigación surgió de un proyecto realizado en la red oficial de enseñanza 
pública del municipio de Santo André- (S P)en el periodo de agosto a diciembre de 
2008  junto a los profesores inscritos e n el curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”. Este proyecto tuvo como 
aspecto fundamental inserir a los profesores  que dictan clases en los primeros años 
de la educación básica, en la lengua y cultura española/hispanoamericana, 
direccionándolos para que adquiriesen una visión globalizada  de las nuevas 
tendencias  existentes en la adquisición de una segunda lengua. El curso permitió   
que los profesores compartieran  experiencias y profundizasen  sus estudios en la 
integración cultural  y lingüística, por medio de metodologías y técnicas facilitadoras, 
adecuadas a la edad de sus alumnos – niños de 6 a 10 años. A partir de este 
proyecto, la investigación desarrollada buscó teóricos para estructurar el trabajo, cuya 
pregunta inicial era “posibilidades de introducir la enseñanza de una lengua extranjera  
- en este caso el español- en los primeros años de la educación básica. Como en 
Brasil, no hay un  número insuficiente de profesores habilitados en la enseñanza de la 
lengua española, se cuestionó  a posibilidad, considerando aún  que las escuelas 
municipales, que son las que ofrecen la enseñanza básica, no presentan en su  malla 
curricular la enseñanza de ninguna lengua extranjera. Con base en teóricos que nos 
muestran distintos formas de aprender una lengua extranjera, ante lo expuesto, el 
estudió buscó analizar los testimonios y observaciones ocurridos en la ejecución de 
los proyectos individuales, que los profesores de la red municipal-sujetos de esta 
investigación – elaboraron durante el curso. El análisis de los cuestionarios, de la 
entrevista y de los testimonios  realizados junto a los once profesores posibilitó  
describir el perfil de su formación, de su actuación y de su trayecto profesional. Los 
datos que obtuvimos los analizamos basados en el referencial teórico de Jacques 
Rancière (2007) refiriéndose a Jacotot y su obra El maestro ignorante, que plantea 
conceptos de explicación, voluntad, igualdad y emancipación, sometiéndolos al 
análisis  de contenido. En este contexto se extrajeron las reflexiones sobre la 
posibilidad de la práctica pedagógica en la vivencia de los profesores durante la 
ejecución del proyecto. El estudio consideró, tras esta experiencia, que existe la 
posibilidad de impartir una formación en continuidad de lengua española a niños por 
profesores que ya actúen como profesores en los años iniciales de la enseñanza 
básica. 
 
Palabras clave: escola pública; formación de profesores; enseñanza básica; 

enseñanza de lengua española; niños. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pon en mi escuela democrática 
el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos. 

(Gabriela Mistral) 

 

 

Passei os oito anos do Ensino Fundamental numa escola chamada de 

“experimental” em Santiago, no Chile. Havia poucos alunos em sala de aula, em 

torno de 20, dois professores e sempre três ou quatro observadores. Era a década 

de 1970. Com base nos comentários que minhas colegas de bairro e eu fazíamos, 

cheguei à conclusão que a minha escola era diferente, e eu não achava esse “ser 

diferente” bom. Com o tempo descobri que nós, alunos dessa escola experimental, 

éramos “cobaias” numa época de constantes reformas educacionais que estavam 

acontecendo no país. 

O que mais me incomodava não era ser cobaia e sim a mudança 

constante dos professores. Como minha avó era surda, as minhas professoras e as 

da minha irmã a auxiliavam em tudo a que se referia às tarefas escolares. Eu era 

“louca” para ir à escola. Quando tinha quatro anos acompanhava minha avó à saída 

da escola para buscar minha irmã. Conforme recomendações médicas, eu precisava 

me exercitar e me socializar com outras crianças da minha idade. Por um semestre a 

escola me aceitou como ouvinte. Fiquei muito feliz, só que a experiência foi terrível 

para mim já que no ano seguinte tive que fazer a pré-escola de verdade. Os 

amiguinhos que eu tinha foram para o primeiro ano e começaram a me chamar de 

repetente, acabou-se a minha felicidade, até ir para o primeiro ano. 

Durante o governo de Salvador Allende (1970-1973) a ENU – Escuela 

Nacional Unificada – posicionou a educação para satisfazer as necessidades reais 

da sociedade chilena e para reformar a presença do modelo acadêmico que se 

caracterizava por centrar-se na transmissão de conteúdos. Dentre os seus objetivos, 

propôs vincular a escola ao entorno social e transformar a universidade numa 

protagonista do acontecer político, econômico, social e cultural do país. 

O modelo pedagógico de desenvolvimento social, baseado nas premissas 

pedagógicas de Paulo Freire (1970), estabelece a ideia da Formação do Homem 

Novo. A relação da escola com o entorno, oportuniza que os jovens se integrem à 
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vida cidadã, participem politicamente e debatam sobre a realidade. Para que os 

cidadãos protagonizem transformações na sociedade e possam criar e recriar suas 

vidas e seu entorno ativamente, o “apropriamento” social deve instaurar-se nestes. 

Lembro-me de que muitos adultos voltaram à escola. Foi construída uma 

escola de “lata” na vila onde eu morava, funcionava para as crianças durante o dia e 

à noite era frequentada por adultos, meus vizinhos. As crianças ficavam brincando 

na praça e os pais/alunos estudando. Nessa época Paulo Freire ministrava cursos 

de alfabetização, em Santiago, para alunos de Pedagogia e Letras das 

universidades. Os universitários vinham de todo o país para conhecer o professor 

que falava “portunhol”. Uma das mudanças que mais marcaram a minha trajetória 

pela escola, deu-se em setembro de 1973. Eu tinha dez anos e estava na 5ª série 

(atual 6º ano), e devido ao golpe militar, ficamos um mês em casa, não tínhamos 

aula, foi tudo muito confuso. Quando voltamos, vários professores não estavam mais 

lá e as aulas estavam diferentes, principalmente, as relacionadas às artes. 

Em Educação Musical deixamos de ir à sala de música, o professor não 

estava mais na escola, não havia mais piano, nem flauta, nem violão. As aulas 

teóricas também mudaram, deixamos de estudar a música folclórica do nosso país 

para nos dedicarmos exclusivamente aos hinos militares. Começamos a ensaiar 

uma estrofe do Hino Nacional, que antes nunca era cantada, para repeti-la 

incansavelmente. Vale mencionar que essa estrofe era dedicada à bravura dos 

militares. 

Em Educação Artística, podíamos desenhar bandeiras, escudos e 

militares, os heróis da pátria. Em História, reforçou-se uma representação 

eurocêntrica e hispanista, minimizando de forma significativa as origens “mestiças” e 

exaltando personagens, efemérides e fatos bélicos no contexto de uma matriz 

castrense do conceito de nacionalidade. 

Muitos livros desapareceram da biblioteca e na minha casa foram 

queimados às pressas. O diretor da escola passou a ser um militar. Na aula de 

História substituíram a professora que conhecia a “minha história” e quem a 

substituiu mandou que eu desenhasse. Ao ver meu desenho, arrancou a folha do 

meu caderno e jogou-a no lixo dizendo que estava “feio”! Tenho dificuldades na 

coordenação motora, principalmente a fina, aprendi a andar aos quatro anos, fato 

que trouxe alguns prejuízos ao meu desenvolvimento motor, mas com muito trabalho 

consegui superar várias barreiras. Meus maiores desafios como profissional são 
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marcar as notas naqueles quadradinhos pequenos do diário de classe e escrever em 

linha reta no quadro negro... 

Dos meus 10 aos 18 anos não tive nenhum aporte ou estímulo artístico na 

escola, nem na prática nem na teoria. Peças de teatro, só as clandestinas. Música 

popular, só com fones e às escondidas. A minha geração foi roubada, já que meus 

pais não podiam me proporcionar o contato com as artes, afinal era a escola pública 

que o fazia e isto foi abruptamente interrompido. Até hoje tenho desconfiança de 

militares, pois me lembram a farda do diretor da escola e de outros. O silêncio, o 

medo e a desconfiança permearam a minha adolescência dentro da escola e fora 

dela. Retiraram a Filosofia, como disciplina do Ensino Médio e fecharam as carreiras 

de História, Sociologia e outras. A “Escuela Normal” com 7.500 alunos, futuros 

professores, fechou suas portas. Meu irmão, estudante de Sociologia, foi preso. 

Graças ao meu pai, policial na época, foi liberado, caso contrário estaria morto como 

seus amigos. Formou-se rapidamente e foi convidado a se retirar do país só pelo 

fato de ser sociólogo e fazer parte de um grupo de estudantes universitários que 

realizava um trabalho com jovens operários. Isso era considerado marxismo. 

Minha mãe teve que voltar aos bancos da escola. Enfermeira desde os 

seus quinze anos – na época enfermagem não era um curso universitário e sim, 

técnico – voltou à escola para poder manter seu emprego e o salário. Meus irmãos e 

eu a ajudávamos. Foi quando descobri que gostava de ensinar castelhano, era eu 

quem corrigia os textos que ela escrevia. Continuo sendo eu quem corrige as cartas 

e e-mails que ela envia, em espanhol, claro. 

No Ensino Médio mudei de escola. Estudei próximo ao centro da cidade, 

numa escola onde se ingressava pelas médias das notas do Ensino Fundamental e 

fazendo uma prova de conhecimento específico de cada disciplina. Minha mãe não 

gostava que estudássemos nas escolas do bairro. Ali estavam as pessoas iguais a 

nós. 

Eu gastava cerca de três horas para ir à escola e voltar e ainda sentia o 

preconceito diário dos professores e funcionários que falavam mal de nós porque 

éramos dos bairros pobres da cidade. As recomendações da minha mãe eram: “Não 

conte a ninguém sobre o seu irmão e obedeça”. Hoje entendo o porquê de minha 

mãe escolher essas escolas para nós. 

Durante o Ensino Médio a professora de Castelhano e Literatura 

desapareceu como tantos outros professores. Estima-se que dos 2.279 casos 
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comprovados de mortes no período da ditadura, 324 eram estudantes (185 

crianças), 20 professores e 71 acadêmicos1. 

Os intentos de melhoria pedagógica naufragavam na própria dinâmica e 

estilo autocrático e de castigo presentes no ambiente, gerando um clima de 

instabilidade e uma cultura subjetiva nas pessoas de medo internalizado e de 

desesperança, principalmente nos setores populares, clima que paulatinamente 

ampliou-se chegando às comunidades escolares. À medida que se esclarece e se 

fortalece a ideologia nacionalista (castrense) e a sujeição a uma economia neoliberal 

vislumbra- se a organização de um sistema educativo que tem por finalidade e 

objetivo guiar sua intencionalidade em forma funcional a tais princípios (RUBILAR, 

2001). 

O substituto da professora de Castelhano foi o professor Castillo, 

baixinho, franzino de voz suave e muita paciência. Foi o primeiro professor dessa 

escola de quem ouvi um elogio ao apresentar um trabalho, eu me esforçava, mas 

eram raros os elogios a nós, “as pobres”. 

Certa vez fui entrevistada por um jornal nos jogos escolares, porém, 

quando o jornalista começou a me fazer algumas perguntas, a professora de 

Educação Física correu até nós para pedir que ele entrevistasse outra aluna “melhor 

preparada”. O jornalista perguntou se eles (professores) preparavam as alunas de 

formas diferentes. A professora ficou constrangida e o jornalista insistiu que seria eu. 

Falei muito bem da escola, embora tenha sido torturada pelas críticas. Graças à 

minha avó e à minha mãe, sempre tive segurança ao me defender. Embora fosse só 

uma adolescente, sabia quem eu era e o que representava. Por isso, esses 

acontecimentos causaram dor, mas não abalaram minha sólida estrutura. Até hoje 

acompanho as histórias da escola que tem sido alvo de muitas críticas e processos 

por discriminação às alunas que não pertencem ao bairro. É incrível que isto ainda 

aconteça num país “democrático”. 

Quando estava no segundo ano do Ensino Médio, meus pais e três dos 

meus irmãos se mudaram para o Brasil. Fiquei morando com alguns amigos do meu 

irmão, que estava na França, e com minha cunhada, que não conseguia ir ao 

encontro desse meu irmão. Vivíamos no terror, nossa casa foi invadida várias vezes 

                                                 

 
1
 Extraído do informe chileno “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” de 1991. 
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à procura de material “marxista”. Eles (militares) tinham a ficha do meu irmão e não 

nos deixavam viver tranquilos. 

Terminei o Ensino Médio e decidi que estudaria Pedagogia, entretanto, 

minha mãe acabou por modificar meus planos, decidiu que eu não ficaria no Chile e 

me trouxe para o Brasil. Tive que esperar um pouco, passei por um breve processo 

de adaptação e acabei estudando Pedagogia do Excepcional, curso que não 

concluí. Logo após fiz o curso de Psicologia, e este sim, foi concluído. Enquanto 

estudava Psicologia, atuei na área hospitalar por algum tempo e também dava aulas 

de línguas, pois esse trabalho requeria poucas horas da minha semana. 

Com o tempo, deixei o trabalho de psicóloga e dediquei-me 

exclusivamente ao trabalho de professora. Nessa época decidi estudar Direito; 

cursei durante um ano e meio, e esse período trouxe-me muitas satisfações, 

principalmente pelo conhecimento que obtive e pelas amizades que fiz. Nunca 

pensei em me tornar advogada.  Fui levada pelo rancor que tinha das injustiças, mas 

logo vi que essa não era a profissão que queria desempenhar. Percebi que a 

Psicologia, a Pedagogia e o Direito cumpriram seu papel na minha formação; no 

entanto, o que precisava naquele momento, para melhorar o meu desempenho 

profissional, era o curso de Letras, precisava da base, uma vez que antes havia 

concluído dois cursos de especialização relacionados à Letras. 

Depois de percorrer esse caminho, exclusivamente como professora de 

língua espanhola no Brasil, durante quinze anos, sinto a necessidade de 

aprimoramento. Embora sempre participe de cursos relacionados à área de línguas, 

falta-me o de formação. A psicóloga continua em mim auxiliando-me no meu 

desempenho pessoal e profissional. No tempo que tenho de experiência como 

professora, o comentário que mais tenho ouvido dos meus alunos é sobre o carinho 

e o respeito com que os trato. Considero que essa é a minha maneira de torná-los 

meus companheiros no caminho da construção do conhecimento. Estas convicções 

levaram-me a pensar em um projeto relacionado à Língua Espanhola. 

Após a aprovação do Projeto de Lei nº 3.097, de 2000, pelo Congresso 

Nacional, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 05 de agosto de 2005, 

sancionou a Lei nº 11.1612 que estabelece a obrigatoriedade do oferecimento de 

aulas de espanhol nas escolas de Ensino Médio, em todas as escolas brasileiras, 

                                                 

 
2 Esta Lei encontra-se na íntegra em anexo neste trabalho. 
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ainda que seja opcional ao aluno estudá-la e a posição de ser facultativo no Ensino 

Fundamental a partir do 6º ano. Nos anos que antecedem ao 6° ano do Ensino 

Fundamental a Lei não faz referência. O estudo de línguas estrangeiras está 

inserido nos temas de diversidade e pluralidade cultural. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs – assinalam a importância da língua estrangeira nas fases iniciais 

da educação, mas essa possibilidade não consta na lei. O fato de não haver 

professores suficientes com habilitação em espanhol e também um curso que 

habilite professores de língua estrangeira a trabalharem com crianças dessa faixa 

etária pode ser a resposta a esta questão. 

Assim, decidi, com minha orientadora, fazer deste projeto, um projeto de 

pesquisa e, delimitamos o campo de nossa investigação no professor do Ensino 

Fundamental que atua nos anos iniciais, por entendermos que ele, além de ter a 

formação adequada para trabalhar com as crianças dessa faixa etária – entre 6 e 10 

anos – constitui o principal elemento externo capaz de despertar na criança 

sentimentos favoráveis em relação àquilo que  é desconhecido. Neste caso, a língua 

espanhola e tais sentimentos são, em grande medida, responsáveis pelo sucesso do 

estudante. 

Este aspecto tem respaldo no trabalho de Gardner e Lambert (1972), 

apud Callegari, (2004) ao afirmar que: “[...] a atitude do aprendiz frente à língua alvo 

e seus falantes assim como a sua motivação são também responsáveis por 

diferentes níveis de aprendizagem e desempenho.” (p. 89). Para esses autores, as 

atitudes dos estudantes, as visões do povo estrangeiro e da sua cultura e a 

orientação em relação ao processo de aprendizagem determinam ou limitam o 

progresso no desenvolvimento da competência na língua estrangeira.  

A partir do exposto, no primeiro capítulo – Caminhos da pesquisa: idas e 

vindas – apresentamos uma explicitação do processo de pesquisa. Discutimos 

momentos importantes para o delineamento do tema, destacando aspectos mais 

específicos das escolhas teórico-epistemológicas e teórico-metodológicas. 

O segundo capítulo – O ensino de línguas estrangeiras no Brasil: o 

espanhol no currículo escolar – traz uma visão geral do tema, aproximando-nos de 

uma discussão teórica a respeito da problemática que envolve a formação do 

professor de língua espanhola. Tendo em vista o alcance dos objetivos desta 

pesquisa, procuramos nesse momento do estudo fazer um levantamento e uma 
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discussão por meio de fontes bibliográficas, considerando contribuições dos 

principais autores acerca do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. 

Já o terceiro capítulo – Jacotot em O Mestre Ignorante, de Jacques 

Rancière – autor que acompanha este trabalho, com a teoria de Jacotot e sua 

experiência ao ensinar a língua francesa a alunos holandeses. 

No quarto capítulo – Uma leitura do projeto: aprendendo uma segunda 

língua no ciclo inicial do Ensino Fundamental – apresentamos uma análise do 

material empírico, considerando os autores de referência, com base na investigação 

temática dos conteúdos, a partir das vozes dos professores que integraram o 

projeto, para posteriormente encaminhar as discussões às Considerações Finais 

Na sequência, o primeiro capítulo esclarece os caminhos percorridos para 

a execução do projeto. 
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1 CAMINHOS DA PESQUISA: IDAS E VINDAS 

 

 

A gênese desta investigação foi a realidade vivenciada no ano de 2008 

quando, como professora e autora,  iniciei um projeto  de ensino de língua 

estrangeira para professores da rede municipal de Santo André, região da Grande 

São Paulo. 

Após alguns anos de experiência como docente no ensino de língua 

espanhola, atuando no Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e 

Ensino na Universidade da Terceira Idade comprovei que o ensino de línguas 

estrangeiras é oferecido na maioria das escolas públicas somente a partir do Ensino 

Fundamental, no 6º ano, antiga 5ª série. Geralmente, não há ensino de língua 

estrangeira nas séries iniciais na rede pública. As escolas municipais, que são as 

que oferecem o Ensino Fundamental I, não apresentam em seu currículo o ensino 

de língua estrangeira. 

Essa ausência da língua no currículo representa, a meu ver, tirar a 

oportunidade de aprender outra língua, num momento tão propício em que estão, 

considerando que as crianças têm facilidade para reproduzir sons, gostam de falar. 

Sabemos, também, que outras crianças estão se aproximando de uma segunda 

língua, porque estudam em colégios particulares que investem fortemente nesta 

proposta. Com base nesses pressupostos, é válido trazer para a discussão as 

concepções de Ferro3 (1995): 

 

 

O ensino de língua estrangeira já nas primeiras séries pode ser bastante 
positivo se for reforçado o aspecto lúdico da aprendizagem. Isso pode ser 
conseguido por meio de jogos e músicas que fazem parte do cotidiano dos 
alunos. Como as crianças pequenas têm facilidade para reproduzir sons e 
gostam muito de falar, deve-se privilegiar a produção oral que dá uma 
percepção auditiva maior e é extremamente benéfica ao processo de 
aprendizagem. A escrita não é uma necessidade nessa fase e dependendo 
do método pode até dificultar o ensino da língua materna, uma vez que o 
aluno passa a enfrentar dois processos, o da oralidade e o da escrita em 
duas línguas (p. 52). 

 

 
                                                 

 
3 In: Revista Nova Escola. É aconselhável o ensino de língua estrangeira nas séries iniciais do  
primeiro grau? Pergunta feita à Ferro por uma leitora e publicada em outubro de 1995. 
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Motivei-me a desenvolver um projeto de formação numa segunda língua – 

no caso, a língua espanhola – projeto que, de certo modo, pudesse preencher o que 

considero uma lacuna, quanto ao ensino de língua estrangeira, e encaminhei tal 

projeto à prefeitura de Santo André (SP), município que conta com 44 Escolas 

Municipais de Ensino Infantil e Ensino Fundamental I – EMEIEFs – nas quais os 

professores ingressam por meio de concurso público na rede, e que não possuem 

na sua grade o ensino de nenhuma língua estrangeira. 

A prefeitura de Santo André desenvolvia até 2008 o projeto 

Mercocidades, que se caracterizava por ser uma 

 

iniciativa política central para os interesses das cidades, fortalecendo 
a atuação delas no contexto regional do Mercosul, e fortalecendo 
assim o próprio Mercosul. Uma rede que nasceu, em 1995, com 
apenas 12 cidades, [...] já conta com a participação de 138 
municípios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – países 
membros do Mercosul – e da Bolívia, Chile e Peru – países 
associados. 

 
Os principais objetivos da Rede Mercocidades são fortalecer a 
participação dos municípios no Mercosul e impulsionar, ao mesmo 
tempo, o intercâmbio e a cooperação entre os governos locais 
(KENSKI, J.J.; LACZYNSKI, s.d.). 

 

Neste projeto, alunos do sexto ano das escolas municipais participavam 

de uma seleção através de uma redação que elaboravam visando ser selecionados 

para um posterior encontro no Uruguai, com crianças dos outros países 

pertencentes ao Mercosul. Quatro meninos e quatro meninas de cada país eram 

selecionados para fazer parte de um acampamento. Nele, essas crianças 

representantes dos países mostravam sua cultura através de conversas, objetos e 

depoimentos. 

O projeto, inicialmente encaminhado para análise, previa um ano e meio 

de duração; com a tramitação nas instâncias burocráticas do sistema, houve a 

necessidade de reduzir o projeto para um ano e quando finalmente foi aceito, 

restringiu-se a um semestre. Desse modo, foi necessário refazê-lo, acomodando o 

conteúdo na duração prevista. 

O curso denominado “Formação sobre culturas de língua espanhola e 

suas possibilidades no trabalho pedagógico” tinha como objetivo introduzir os 

professores, do primeiro ciclo do Ensino Fundamental na língua e na cultura 
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espanhola e hispano-americana, direcionando-os a adquirirem uma visão global, 

considerando que a maioria dos países do continente americano tem como língua 

oficial o espanhol. Os professores poderiam levar a língua espanhola aos seus 

alunos com maior desenvoltura, fazendo a junção dos conhecimentos que eles já 

possuíam aos que adquirissem durante as aulas a respeito da cultura dessa língua. 

Desta forma, o curso possibilitaria aos professores compartilhar 

experiências e aprofundar seus estudos na integração cultural e linguística por meio 

de metodologias e técnicas facilitadoras adequadas à faixa etária dos seus alunos. 

O curso foi divulgado pela prefeitura e abriram-se as inscrições. 

No final do mês de junho de 2008 visitei as escolas onde os professores 

inscritos trabalhavam. Conversei com as coordenadoras, diretoras e os meus 

professores para explicar como funcionaria o curso. Alguns acharam estranho eu 

visitar as escolas, outros agradeceram a disponibilidade e compreenderam o intuito 

do meu projeto. 

Alguns obstáculos se antepuseram ao esperado. Mesmo sendo moradora 

de Santo André não conhecia vários dos bairros em que estão localizadas as 

escolas municipais. Precisava conhecer o perfil dos alunos dos meus professores. 

Eram 60 vagas, o curso não atraiu muitos alunos e foi realizado entre agosto e 

dezembro de 2008, no segundo semestre, em que a maioria dos professores já 

estava comprometida com outros cursos que estavam sendo ministrados pela 

prefeitura. Entretanto, não desanimei. 

Formaram-se três grupos de 20 alunos em cada grupo. Cada grupo teria 

uma aula de 4 horas uma vez por semana. Houve 20 encontros perfazendo um total 

de 80 horas de curso. As aulas eram ministradas as segundas, terças e quintas-

feiras. Nas primeiras aulas apareciam alunos querendo saber do que se tratava e 

nas aulas seguintes desapareciam. O primeiro mês do curso foi assim, um ir e vir de 

professores.  

Comecei o curso destacando as características dos países que têm como 

língua oficial o Espanhol. Trabalhamos Geografia, História, Língua e Literatura, 

centrando-as num tema. Por exemplo, quando conversamos de Julio Cortazar, 

escritor argentino, contextualizamos com a Argentina e sua geografia, sua história e 

o uso do “voseo”, um uso peculiar do pronome usado pelos argentinos. 

Convidei nativos da língua para que contassem um pouco sobre a cultura 

e a educação do seu país. Isso trouxe discussões e comparações com a educação 
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no Brasil. Todos os temas foram abordados desta forma, sempre acompanhado do 

lúdico. 

As escolas municipais de Santo André elaboram projetos anuais para 

serem trabalhados junto aos seus alunos, alguns são específicos de cada escola e 

outros são comuns a todas elas. Esses projetos comuns são promovidos pela 

Secretaria de Educação do município. Os professores do curso foram avaliados 

mediante a elaboração, individual, de um projeto que deveria ser um apêndice 

daquele que a escola já estava trabalhando para que o aluno-professor o integrasse. 

No início, a maioria ficou insegura, mas outros começaram a trazer resultados 

positivos, partilharam com seus alunos e iniciaram o projeto. Naquele mês 

aconteceu a Mostra Cultural4, nas escolas da Prefeitura e vários professores 

aproveitaram para preparar apresentações de música, poesia e curiosidades da 

cultura hispano-americana, dando ênfase à comunicação oral em espanhol. O 

projeto teve também o apoio de famílias falantes do espanhol que gentilmente se 

dispuseram a colaborar no trabalho da oralidade das crianças. Os professores que 

ainda estavam inseguros, após ouvir os comentários dos que haviam apresentado 

seus trabalhos na Mostra Cultural, resolveram colocar seu projeto em prática. 

Houve professores que tinham abandonado o curso e quiseram voltar, 

mas como o conteúdo já estava adiantado, eles não conseguiriam alcançá-lo. 

Tivemos também diversos comentários negativos por parte de diretores e 

professores das escolas municipais conforme depoimentos dos sujeitos. Porém, os 

resultados positivos foram maiores. A comunidade escolar, nas escolas em que os 

projetos foram executados, valorizara a iniciativa participando e contribuindo com 

material como dicionários e alunos que tinham parentes que falavam o espanhol ou 

eram nativos da língua se dispuseram a visitar a escola e a auxiliá-los na pronúncia. 

Visitei as escolas dos meus professores durante a construção do projeto, 

conheci os seus alunos e constatei que, nesse curto período de tempo tinham 

desenvolvido um trabalho além do da proposta, a maioria dos os professores (80% 

aproximadamente) tinham estabelecido uma rotina de dar uma aula de língua 

espanhola por semana. Fiquei surpresa, visitei as escolas nas apresentações das 

Mostras Culturais e no encerramento de final de ano. Fui muito bem recebida por 

                                                 

 
4 Mostra Cultural é um evento realizado anualmente em todas as escolas do município nos meses de 
setembro e outubro, em que os alunos apresentam o resultado dos trabalhos realizados durante o 
ano. 
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toda a comunidade escolar. Confesso que não esperava esse resultado. 

Esta experiência, todo o processo de elaboração, implementação e 

avaliação do curso me fez enxergar possibilidades de dar sequência a ele, pois 

considero ser possível obter resultados positivos. Entre outras, essas foram as 

razões pelas quais decidimos dar um olhar científico a esse projeto, fazendo dele 

nosso objeto de estudo, e, portanto, tema desta dissertação. 

Ao lado dos estudos de teóricos que buscamos para estruturar o trabalho 

a pergunta inicial que nos motivou foi: o professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que não tem formação específica no ensino de língua estrangeira, 

poderia aproximar seus alunos de uma língua – no caso, do espanhol? Textos 

teóricos nos mostraram os diferentes caminhos para se aprender uma língua 

estrangeira. A proposta foi a de investigar como se desenvolveu o processo de 

ensino e aprendizagem de uma segunda língua, o espanhol, por alunos do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental, alunos com idades entre 6 e 10 anos, a partir do 

trabalho desenvolvido por professores, que não apresentam uma Licenciatura em 

Letras, professores participantes de um curso de formação – no caso, de língua 

espanhola, como já assinalado. Refiro-me, portanto, à formação do professor para a 

introdução de uma segunda língua nas séries iniciais do Ensino Fundamental, uma 

língua estrangeira, com a qual ele teria tido um contato mínimo, provavelmente 

restringindo-se à sala de aula. 

O processo ocorreu em classes dos anos iniciais do Ensino fundamental, 

momento em que a lei não prevê a obrigatoriedade do ensino de línguas 

estrangeiras, a partir do seguinte questionamento: será possível ocorrer a introdução 

de uma segunda língua, nas séries iniciais do ensino obrigatório, sem um “mestre 

explicador”, sem um professor com formação na área de Letras, numa língua 

estrangeira? Esta questão aqui problematizada encontrou em Jacques Rancière 

(2007) e seu “mestre ignorante”, a argumentação para o desenvolvimento do tema. 

 Procuramos também outros autores, interlocutores de Rancière, que 

pesquisaram a temática apresentada por esse autor e contribuíram para um melhor 

entendimento dos conceitos abordados pelo filósofo argeliano. Escolhemos somente 

este autor e a sua teoria, pela pertinência temática, e por encontrarmos inúmeros 

aspectos a serem discutidos nos conceitos por ele explicitados, que foram 

explorados nesta investigação, com a contribuição de interlocutores dele, no Brasil 
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2 O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL – O ESPANHOL NO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

 
 
Considerações Preliminares 
 

 

O objetivo de traçar esse histórico é destacar do bojo de seus momentos 

mais importantes, os ideais que determinaram a atual configuração da produção e 

da oferta do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, em especial a da língua 

espanhola.  

Como se aprende uma língua? Encontramos investigações que nos 

apontam caminhos para a aprendizagem de uma língua estrangeira. Escolhemos 

Stephen Krashen, pesquisador norte-americano pela relevância que os seus estudos 

na aprendizagem de uma língua estrangeira, representaram nos anos de 1970 e 

1980. 

 Para desenvolver com propriedade o trabalho de professores de uma 

segunda língua, um dos aspectos primordiais que devemos ter sempre presente é 

conhecer os diversos métodos e enfoques de ensino que fazem parte da história do 

processo de ensino e aprendizagem de idiomas. A relevância desse conhecimento 

perpassa pela necessidade dos professores optarem pelas diretrizes que melhor lhe 

convierem em seu trabalho diário, seguindo as que julguem convenientes no 

momento específico, em uma determinada situação.  

 

 

2.1 O ENSINO NOS PRIMEIROS ANOS DO BRASIL COLÔNIA ATÉ O DIRETÓRIO 

DO MARQUÊS DE POMBAL 

 

 

D João III, rei de Portugal, visando à colonização das terras brasileiras, 

criou o sistema de capitanias hereditárias e designou Tomé de Souza governador 

geral, enviando-o ao Brasil em 1548. Em seguida, a história registra a chegada dos 

jesuítas, que inicialmente eram os responsáveis pela catequização dos indígenas e 

pela educação básica dos filhos da elite. Não só a ausência de escolas apropriadas, 
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mas também a tradição cultural levavam os estudantes da classe privilegiada à 

Europa para darem sequência aos estudos ou para concluí-los. 

O crescimento da colônia aliado à força do ensino dos jesuítas, que 

monopolizaram a educação, promoveu a fundação de grandes colégios nesse 

período da história brasileira, na Bahia, São Paulo, no Rio de Janeiro e em Olinda. 

Foram os jesuítas, calcados nos valores culturais europeus e do Catolicismo que 

traçaram o perfil pedagógico deste período histórico. O ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil tem seu marco inicial na introdução dos estudos do latim e do 

grego nos colégios fundados pela Companhia de Jesus. 

A respeito do ensino de línguas, Picanço (2003) assinala o fato de o 

modelo educacional dos jesuítas oferecer apenas o ensino do latim, por moldar-se à 

pedagogia clássica européia, que o considerava como única língua culta. 

Antes de se registrar o fato histórico da chegada da família real 

portuguesa ao Brasil e suas consequências que têm relação com a educação, é 

preciso que se faça referência aos indígenas e negros, quando do início do processo 

de colonização, quanto a serem maioria populacional e à língua geral: originária da 

língua dos índios tupi e tupinambás, falada pela maioria da população e utilizada nos 

contatos entre os índios de diferentes tribos e os portugueses. 

Com a corte veio um número considerável de portugueses que aqui se 

estabeleceram e continuaram a chegar após o evento. O aumento dessa população 

fez crescer naturalmente o uso da língua portuguesa, a língua dos colonizadores. 

Esse fato determinou e tornou evidente a diminuição significativa do uso da língua 

geral e de outras faladas no Brasil. À essa diminuição, consequência do aumento 

populacional e da força da língua do colonizador, viria se juntar a força da lei. 

Em 1757, o Diretório do Marquês de Pombal afetou sobremaneira a 

história das línguas no Brasil. Esse Diretório, ao mesmo tempo, tornava o ensino do 

português obrigatório nas escolas brasileiras e proibia o ensino e o uso das línguas 

indígenas e da língua geral. 

Considerando-se que a língua portuguesa não era a que se falava ou se 

escrevia no Brasil pela população constituída de índios, africanos e europeus, que 

aqui viviam e utilizavam a língua geral, sua passagem de “língua estrangeira” para 

“língua nacional” imposta pelo Diretório e a exclusão das demais línguas que no 

Brasil existiam e/ou eram usadas, constituem-se um dos momentos mais 

importantes para a história da língua portuguesa e das línguas no Brasil. Seus 
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efeitos vindos de uma intervenção do estado, que restringiu o alcance das línguas 

de diversas populações, são vistos como determinantes na relação do brasileiro não 

apenas com a língua portuguesa, mas com as línguas em geral. 

 

 

2.2 O ENSINO NO BRASIL IMPÉRIO 

 

 

A fundação do Colégio Dom Pedro II, em 1837, no Rio de Janeiro é outro 

momento considerado determinante na constituição da história da educação no 

Brasil. A expulsão da Companhia de Jesus por meio do Diretório do Marquês de 

Pombal havia criado um descontentamento geral entre a elite brasileira. Algumas 

ordens religiosas ascendentes na época tentaram ocupar o espaço dos jesuítas, 

mas sem nunca alcançar a abrangência e notoriedade dos antecessores perante a 

colônia. Expulsos em 1759, constata-se uma lacuna de 79 anos – bastante longa – 

até a criação do Colégio que veio preencher o vazio deixado pelos jesuítas. 

O Colégio Dom Pedro II foi a primeira escola pública brasileira de nível 

médio. Em relação ao ensino das línguas estrangeiras, introduziu em seus 

currículos, com a mesma importância dada às línguas clássicas, aulas de francês, 

inglês e alemão nos últimos anos da escola secundária. Esse era o modelo francês 

de educação. 

Considerado modelo, o Colégio motivou em todas as escolas do país a 

inclusão no currículo oficial do ensino das línguas estrangeiras, que passou a ser 

modelo para as demais escolas secundárias. O francês era a língua privilegiada em 

sete anos de ensino, do primeiro ao sétimo ano; o inglês por cinco anos, do segundo 

ao último e o alemão, por quatro anos, do terceiro ao sétimo. 

As línguas estrangeiras entraram no currículo oficial das escolas 

brasileiras pela primeira vez com a criação do Colégio e desde sua inserção tinham 

“uma posição análoga à dos idiomas clássicos, se bem que ainda fosse muito clara 

a preferência que se dava ao Latim” conforme observa Chagas (1979, p. 105). 

A criação do Colégio Dom Pedro II “foi o germe do desenvolvimento da 

didática de ensino de línguas modernas no Brasil”, dando início a uma tradição 

preservada até hoje nas escolas públicas e privadas. Esse evento também é 

decisivo para que se compreenda a configuração que o ensino de línguas foi 
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tomando ao longo da história. Qual a tradição? A adoção de um modelo de 

educação que desconsidera a realidade brasileira. No caso do Colégio Dom Pedro 

II, a adoção – cópia – do modelo francês da época (PICANÇO, 2003, p. 78). 

 

 

2.3 O ENSINO NACIONALISTA DO ESTADO NOVO E A REFORMA CAPANEMA 

 

 

O período compreendido entre 1889, após a proclamação da República e 

a década de 1940 registraram várias reformas de influência positivista na educação. 

Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio das Forças Armadas em 

1930 e governou até 1945. Registra-se neste período o golpe do Estado Novo em 

1937. Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Conselho 

Nacional de Educação, em 1930. As diretrizes ditatoriais e populistas do governo 

Vargas exigiam mudanças radicais focadas na erradicação do analfabetismo e no 

trabalhador urbano e sua preparação para o mercado de trabalho. 

Os novos objetivos voltados para a formação geral do aluno implicaram, 

então, reformas nos programas de ensino atrelando seus conteúdos ao 

nacionalismo. O ensino secundário deveria, na visão do Ministro Capanema, estar 

impregnado de “práticas educativas” que transmitissem aos alunos uma formação 

moral e ética. Segundo Picanço (2003) deveria ser “um ensino patriótico por 

excelência, defendendo a necessidade de promover entre os adolescentes a 

compreensão da continuidade histórica da pátria.” (p. 32) 

Como o ensino visava a formação geral do aluno, verifica-se nesse 

contexto uma revalorização das disciplinas clássicas. O latim passa a ser ensinado 

nos quatro anos do ginásio (o atual Ensino Médio) e não mais em dois, como vinha 

sendo feito até então. 

A reforma Capanema instituiu o ginásio, com quatro anos de estudo e o 

colégio com três. As línguas latim, francês e inglês estavam presentes no currículo. 

Incluiu-se também o estudo do espanhol, no primeiro ano do colégio. Justificou-se 

assim essa ação do ministro Capanema: 

 

A reforma adotou esta última solução, escolhendo o francês e o 
inglês, dada a importância desses dois idiomas na cultura universal e 
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pelos vínculos de toda sorte que a eles nos prendem, e o espanhol, 
por ser uma língua de antiga e vigorosa cultura e de grande riqueza 
bibliográfica, cuja adoção, por outro lado, é um passo a mais que 
damos para a nossa maior e mais íntima vinculação espiritual com as 
nações irmãs do Continente (CHAGAS, 1979, p. 116). 

 

 

A reforma de 1942 previu que o colegial clássico e o colegial científico, 

em relação ao ensino de línguas, incluíssem em seus currículos de curso as 

disciplinas português, francês e inglês. O grego e latim eram estudados nos três 

anos do clássico. As escolas ainda niveladas pelo Colégio Dom Pedro II retiram de 

seus currículos oficiais o alemão e pela primeira vez, em seu primeiro ano, o curso 

científico recebeu o espanhol em seus programas de curso. 

 

 

Quanto ao tempo de ensino de línguas no ginásio: o latim e o 
francês, quatro anos; o inglês, três anos de aprendizado. No colegial: 
o francês, um ano de ensino; o inglês e o espanhol, dois anos. O 
latim e o grego, ambos com três anos de aprendizado no curso 
clássico (CHAGAS, 1979, p. 116). 

 

 

Observa-se que as línguas estrangeiras modernas passaram, então, a ter 

um espaço maior confirmado pela grade curricular do ensino primário e secundário. 

É importante que se dê atenção ao que Chagas (1979) faz pressupor ao relatar os 

motivos que acompanharam essa Reforma, retirados do próprio discurso do general 

Capanema: “o ensino secundário das nações cultas dá em regra o conhecimento de 

uma ou duas delas e tal número eleva-se para três nos países cuja língua nacional 

não constitui um instrumento de grandes recursos culturais” (p. 116). 

O trecho permite a seguinte análise: a escolha das línguas estrangeiras a 

serem ensinadas nas escolas brasileiras já está nesse momento histórico vinculada 

a objetivos práticos, atendendo ao que o mundo do momento exigia. A reforma 

visava colocar o Brasil no nível das “nações cultas” e colocar os brasileiros no nível 

dos cidadãos dessas “nações”, ou seja, com possibilidades de aprender línguas 

vivas. 

Pode-se igualar esse fato àquele visto no Diretório do Marquês de 

Pombal. O português, admitido como língua nacional, era visto como “inculto” e 

desprestigiado, tanto quanto o foi a língua geral em 1757. O Estado Novo exigia que 
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se ensinassem línguas de prestígio internacional, como o inglês e francês, que ao 

mesmo tempo estivessem atreladas aos ideais nacionalistas. 

Ocorreram também mudanças significativas nesse período em relação ao 

tempo de estudo das línguas nas escolas brasileiras. O latim com oito aulas 

semanais, no primeiro ciclo, o francês com treze, o inglês com doze e o espanhol 

com duas horas semanais. O grego quase não chegou a ser ensinado, os alunos do 

curso clássico preferiam estudar uma língua moderna. A Reforma Capanema 

destinou 35 horas semanais ao ensino de idiomas. 

 

 

2.4 PERÍODO DE 1945 A 1985 

 

 

Após treze anos de aplicação das reformas, de 1945 a 1960, foi aprovada 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/EN), iniciou-se um período 

de declínio do estudo das línguas estrangeiras. Na reestruturação do ensino houve 

agrupamento das disciplinas em três blocos: obrigatórias, complementares e 

optativas. As línguas estrangeiras não foram indicadas como obrigatórias, o que 

significava que poderiam ou não constar do currículo, conforme os Conselhos 

Estaduais de Educação. Como a lei não previa o ensino de nenhuma língua, deixava 

a possibilidade das diferentes comunidades escolares optarem por uma língua 

clássica, latim ou grego, ou moderna, inglês, francês e espanhol. Esse modelo 

perdurou até 1961, quando se aprovou a LDB/EN nº 4.024/61. 

Se não era obrigatório o ensino de nenhuma língua, por outro lado 

estendia às escolas, que podiam fazê-lo se assim o desejassem, liberdade para 

escolher qual língua oferecer. Poderia ser uma clássica, latim ou grego; ou, 

inclusive, uma moderna, como inglês, francês e espanhol. 

Celada (2002) argumenta que essa liberdade de escolha não chegou a 

alterar substancialmente a situação na qual esse ensino se encontrava porque, na 

prática, “as línguas ensinadas alternaram entre o inglês e o francês” (p. 84). 

Nesse período histórico, as línguas estrangeiras nunca foram indicadas 

como disciplinas obrigatórias. O latim foi eliminado, a carga horária do francês 

diminuiu, mas não se verificaram mudanças em relação à língua inglesa. É possível 

observar nas escolas um declínio do estudo de línguas estrangeiras. 
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Uma nova LDB/EN, em 1971, põe fim ao sistema anterior. A lei 5.692 

estabelece como obrigatório o ensino de línguas estrangeiras para o segundo grau. 

A escolha da língua continuou a ser responsabilidade da comunidade escolar. No 

entanto, a Resolução 08/71 eliminou a disciplina do núcleo-comum dos currículos de 

1º e 2º graus, recomendando que apenas as escolas que tivessem condições de 

ensinar uma língua estrangeira “com eficiência”, fizessem-no. 

Segundo aponta Callegari (1998) essa ação deu início ao distanciamento 

entre as escolas públicas e as particulares e o justifica pela razão óbvia de as 

particulares terem condições financeiras e estrutura pedagógica para manter o 

estudo de mais de uma língua estrangeira e as públicas não terem esse aparato, 

limitando-se a oferecer somente um idioma estrangeiro devido (p. 24). 

A esse respeito, Picanço (2003) evidencia: “O MEC utilizou a 

precariedade do ensino de línguas estrangeiras como argumento para isentá-lo da 

obrigatoriedade, tornando-o complementar.” (p. 91) 

Em 1976, o ensino de uma língua estrangeira moderna tornou-se 

obrigatório nos três anos do 2º grau (atualmente, Ensino Médio) e foi recomendado 

para o primeiro grau – desde que o estabelecimento de ensino tivesse condições 

possíveis para ofertá-lo – de acordo com a Resolução CFE nº 58. Nove anos depois, 

em 1985, a Resolução Estadual SE 01/85 veio transformar em atividade a disciplina 

“Língua Estrangeira Moderna”. Nessa condição, a avaliação do rendimento do aluno 

deveria ser feita somente por sua assiduidade. 

A língua inglesa conquistou um lugar cativo nos currículos das escolas 

brasileiras, após o golpe de 1964 e mantém seu domínio até o presente momento. 

Picanço (2003) registra o fato de o MEC, a partir desse período, ter firmado 

convênios com a United States for Internacional, órgão norte-americano que 

colaborava financeiramente com países como o Brasil da época e dele passar a 

receber contribuições e colaboração técnica para as reformas que se sucederam. 

Tal aspecto explica por que o Inglês se impôs, assim como o modelo anglo-saxão de 

ensino, no Brasil, em detrimento do modelo francês. De qualquer modo, observa-se 

novamente nessa ação a tradição de o Brasil adotar modelos de ensino “de fora” 

sem levar em conta realidades brasileiras, conforme mencionado anteriormente. 
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2.5 TRATADO DO MERCOSUL: ABERTURA DE CAMINHOS ATÉ A SANÇÃO DA 

LEI Nº 11.161 DE 5 DE AGOSTO DE 2005 

 

 

O Tratado do Mercosul foi assinado em 1989 durante o governo de José 

Sarney, propondo colaboração econômica entre os países que o integravam. Se por 

um lado, criticaram-se severamente os acordos da ordem econômica, os da ordem 

de estudos de ensino e aprendizagem o foram bem menos, embora se pontuasse 

com frequência que faltava muito a ser feito. Criticou-se muito a demora para que 

políticas de promoção do ensino de espanhol no Brasil e sua implementação no 

Ensino Fundamental e Médio se concretizassem, como já era previsto no primeiro 

documento do Tratado. 

Esse período foi palco de gestos políticos e discussões que envolviam os 

temas: carência de um planejamento de intervenção na formação de professores de 

espanhol e nas práticas pedagógicas; a obrigatoriedade ou não de seu ensino na 

educação média, e a possibilidade de se oferecer o espanhol à comunidade escolar 

como “alternativa”. 

De acordo com Celada (2002) os anos 1990 registraram mudanças 

consideráveis no ensino de espanhol como língua estrangeira no Brasil, que já 

vinham ocorrendo de modo tímido nas últimas décadas. Tais mudanças se 

relacionavam ao notável aumento na demanda pelo ensino dessa língua que mudou 

seu status de idioma, pois não requeria ser estudado como idioma necessário de ser 

adquirido. 

À criação do Mercosul se atribui essa mudança de conceito que a língua 

espanhola recebeu de modo, pode-se dizer, abrupto, quando passou a ter o caráter 

de língua veicular, ou seja, língua veículo de comunicação. No entanto, outras 

razões se juntaram para que o fenômeno ocorresse. 

Celada (2002) enumera também como fatores importantes, que deram à 

língua espanhola posição privilegiada no mercado e na comunicação, o crescimento 

do poder econômico da Espanha e o crescente aumento do espanhol nos Estados 

Unidos. A autora também destaca o fato de que nos anos 1990 há uma mudança de 

postura diante da língua, as diferenças entre o espanhol e o português parecem ter 

sido compreendidas e necessitavam ser aprendidas, caso se quisesse “falar 
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espanhol”. A autora em tom bem humorado salienta que aos estudantes dos anos 

90, não bastava o portunhol. 

O Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, abriu caminhos para 

que Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e seus posteriores constituíssem um 

Mercado Comum. As relações econômicas entre esses países se estreitaram e 

também houve a valorização do espanhol e do ensino dessa língua. Fatores como o 

retorno latino-americano às formas democráticas e a chegada de grandes empresas 

espanholas no Brasil provavelmente também muito contribuíram para a 

supervalorização da língua espanhola. 

Portanto, os anos 1990, o período do chamado boom do espanhol, 

registraram a ideia de inclusão do espanhol como disciplina obrigatória nas escolas. 

Em dezembro de 2000, o deputado Átila Lira (PSDB/PI) apresentou, na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3987/00, que dispõe sobre o ensino da 

língua espanhola. O projeto tramitou quase cinco anos pelo Congresso Nacional. 

Após a aprovação do Projeto de Lei nº 3.097, de 2000, pelo Congresso 

Nacional, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 05 de agosto de 2005, 

sancionou a Lei nº 11.161 que estabelece a obrigatoriedade do oferecimento de 

aulas de espanhol nas escolas de Ensino Médio e a posição de ser facultativo no 

Ensino Fundamental. 

De acordo com o artigo 1º dessa lei o ensino de espanhol deverá ser 

implantado gradativamente nos currículos plenos do Ensino Médio. Segundo o 

parágrafo 1º do mesmo artigo, esse processo de implantação do ensino de espanhol 

deverá estar concluído no prazo de cinco anos a partir da implantação da lei, ou 

seja, deverá terminar em cinco de agosto de 2010 (BRASIL, 2005). 

Celada (2002) declara que o ideal imaginário de “desprovincialização” e 

de inserção no “mundo globalizado” que sempre esteve no bojo das diversas 

reformas que o ensino de línguas sofreu no Brasil, foi justamente o que levou o 

espanhol a adquirir seu valor no âmbito econômico e, a partir deste, também no 

escolar e acadêmico, e passar a ser referido como de “aprendizado.” (p. 95) 

A falta de profissionais para ministrar esta disciplina foi à época um dos 

grandes obstáculos que se enfrentou. Situação que ainda hoje se verifica, embora 

de modo menos crucial. Parcerias com alguns órgãos espanhóis e instituições de 

ensino têm sido feitas, visando suprir a demanda por professores. 
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Após essa lei ter sido sancionada, verificou-se a volta às salas de aula, 

buscando habilitação em língua espanhola de muitos professores já graduados no 

curso de Letras, diante da perspectiva de atuar no ensino de língua espanhola, um 

mercado aberto. 

Notícias obtidas através dos meios de comunicação5 nos informam em 15 

de janeiro de 2010 que dos 25 Estados procurados, apenas oito disseram estar com 

a infraestrutura pronta para oferecer espanhol, estes são: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

além do Distrito Federal. 

A inclusão do espanhol no currículo dos estudantes do ensino médio, 

obrigatória a partir deste ano (2010), não estará implementada até o início das aulas 

na maior parte dos estados brasileiros. As dificuldades para a oferta do idioma na 

rede pública estão na falta de planejamento, de professores e de material didático, 

além de divergências na interpretação da lei. 

Apenas o Rio terá aulas para todo o Ensino Médio. Os outros Estados 

terão aulas de espanhol só em um dos anos, numa proposta semelhante à de São 

Paulo, que começará com as aulas em agosto. Todos os outros Estados, incluindo 

as regiões Norte e Nordeste, afirmaram que ainda estão se organizando e, para 

isso, esbarram na falta de professores. 

Existem no Brasil 12,7 mil professores do idioma, segundo dados do 

INEP6 do Ministério da Educação, para cerca de 8 milhões de alunos que cursam o 

Ensino Médio. A presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Educação, 

Yvelise de Souza Arco-Verde, do Paraná, afirma que o ensino de idiomas é um 

problema histórico e que, neste caso, as redes deixaram para a última hora. "Há 

dificuldade para formar professor, para ter material didático. É todo um ensino que 

precisa ser debatido". 

De acordo com Maria Izabel Azevedo Noronha7, há que se perceber que 

está ocorrendo uma profunda alteração na inserção brasileira no contexto 

                                                 

 
5 Os jornais que veicularam a notícia sobre o ensino de língua espanhola e a implantação da lei 
foram: Folha de São Paulo (16 de janeiro de 2010), Estado de São Paulo (15 de janeiro de 2010) e 
Diário do Grande ABC (17 de janeiro de 2010). 
6 INEP: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa 
7 Presidenta da APEOESP e membro do Conselho Nacional de Educação em entrevista ao jornal 
Estado de São Paulo em 15 de janeiro de 2010. 
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internacional, o que torna o ensino da língua espanhola nas escolas públicas não um 

elemento isolado, mas parte integrante de um projeto de nação. 

O próprio Conselho Nacional de Educação não deliberou sobre o tema. "A 

lei não normatiza sobre a oferta para cada um dos anos do ensino médio. Os 

conselhos estaduais devem decidir sobre isso", aponta Cesar Callegari, da Câmara 

de Educação Básica. 

De forma a esclarecer as diferentes maneiras que se podem adotar ao 

ministrar uma aula de línguas, apresentamos uma síntese das abordagens e 

métodos do ensino de língua estrangeira. 

 

 

2.6 A NATUREZA DAS ABORDAGENS E MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

 

Há uma estimativa que aproximadamente sessenta por cento da 

população mundial atual é multilíngue, desta perspectiva se conclui que o 

bilinguismo ou multilinguismo é mais a norma que a exceção. É possível afirmar, 

com base na história do ensino de línguas, que a aprendizagem de uma língua 

estrangeira tem sido uma preocupação prática importante. 

Antes de verificar os métodos e abordagens para o ensino de uma língua 

estrangeira, faz-se necessário definir estes termos. Segundo Almeida Filho (1999) 

abordagens são: “um conjunto de disposições, conhecimentos, crenças, 

pressupostos e eventualmente princípios sobre o que é linguagem humana, LE, e o 

que é aprender e ensinar uma língua-alvo” (p. 19). Métodos, para esse mesmo autor 

são “as distintas e reconhecíveis práticas de ensino de línguas com seus respectivos 

correlatos, a saber, o planejamento das unidades, os materiais de ensino produzidos 

e as formas de avaliação do rendimento dos aprendizes (p. 19). 

É oportuno mencionar que durante a história das línguas, muitos métodos 

que foram importantes em determinadas épocas, com o advir de novos, foram sendo 

rejeitados, entretanto, nenhum método antigo foi completamente ignorado ou 

esquecido. Os novos surgiram na tentativa de solucionar problemas encontrados 

nos que os antecederam. Cabe ressaltar que ainda hoje encontramos muitos desses 

antigos métodos presentes nas salas de aula. 
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2.7 MÉTODOS8 

 
 
2.7.1 O Método Gramática e Tradução ou Método Tradicional 

 
 

Neste método, a capacidade de se comunicar oralmente na língua alvo 

não é um objetivo de ensino, mas sim a leitura, que é justamente a habilidade a ser 

desenvolvida além da escrita. A língua estrangeira não é usada em sala senão como 

material de tradução, que é uma meta importante para o aluno, sendo inclusive, 

questão principal na avaliação. Deve-se estar ciente das regras gramaticais da 

língua alvo, memorizar vocabulário, conjugações verbais e outros itens gramaticais. 

A maior parte da interação na sala de aula é do professor com os alunos. Há pouca 

iniciativa partida do aluno e raramente ocorre interação aluno-aluno. 

 

 
2.7.2 Método Direto 

 

 
O método direto tem esse nome devido à forma de abordar a língua alvo 

diretamente sem tradução para a língua nativa. As aulas são totalmente ministradas 

na língua alvo desde o início, através de situações baseadas na vida real. O 

conteúdo é introduzido pelo professor através de objetos também reais ou de 

figuras, fotos, gestos, para que o aluno associe o significado da língua estrangeira 

diretamente, sem tradução para a língua nativa. A iniciativa da conversação parte 

tanto do professor quanto dos alunos, que também conversam entre si. A gramática 

nunca é apresentada explicitamente, mas deve ser intuída pelos alunos. 

 

 

2.7.3 Método Áudio-Lingual 

 
 

Muitas são as semelhanças entre o método Áudio-Lingual e o método 

direto, embora sejam também muitas as diferenças. Ele surgiu a partir das ideias 
                                                 

 
8 Cf. RICHARDS, J.P.C & RODGERS, T.S. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. 
Madrd/Cambrige. Cambrige University Press, 1998. 
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geradas pela linguística descritiva e pela psicologia behaviorista. Sua meta é tornar 

os alunos capazes de usar a língua alvo comunicativamente. Para isso, eles devem 

aprendê-la automaticamente sem parar para pensar, formando novos hábitos na 

língua alvo e superando os antigos hábitos de sua língua nativa. O conteúdo é 

sempre bastante estrutural, sendo apresentado em diálogos iniciais. Esses diálogos 

são aprendidos com memorização, imitação e repetição. A partir deles, são 

conduzidos exercícios para fixação dos conteúdos e vocabulário. Tais exercícios 

incluem geralmente muita repetição e jogos de pergunta-resposta. As repostas 

certas dos alunos são reforçadas positivamente com prêmios ou elogios. A 

gramática é introduzida pelos elementos dados no diálogo, mas não é comum 

explicações explícitas de regras. Há uma constante interação aluno-aluno, 

especialmente nos jogos de repetição ou “drills”, quando estes se revezam nos 

diferentes papéis do diálogo. Mas, esta interação é dirigida pelo professor, que é 

responsável por proporcionar aos alunos um modelo de fala, além de dirigir e 

controlar seu aprendizado linguístico de forma facilitadora. A competência oral 

recebe maior atenção. A pronúncia é ensinada desde o começo, geralmente com os 

alunos trabalhando em laboratórios de línguas e em atividade em pares. 

 

 

2.8 ABORDAGENS 

 

 

2.8.1 Abordagem Comunicativa 

 

 

A meta desta abordagem é tornar os alunos comunicativamente 

competentes. Assim, a aprendizagem linguística é vista como um processo de 

comunicação no qual o simples conhecimento das formas da língua alvo, seu 

significado e funções, são insuficientes. É preciso ser capaz de usar a língua 

apropriadamente dentro de um contexto social.  O falante tem de saber escolher 

entre diferentes estruturas a que melhor se aplica às circunstâncias da interação 

entre ele e o ouvinte ou, entre o escritor e leitor. Este método parte da descrição das 

necessidades linguísticas dos alunos como estudar em outro país, viajar e outras. 
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Com o intuito de desenvolver essas habilidades, a mais marcante 

característica desse método é a prática de realizar atividades que envolvam 

comunicação real. Tal comunicação ocorre quando os sujeitos são livres para 

trocarem conhecimentos. O uso de material autêntico como artigo de revista, jornal, 

trechos de programas de rádio e TV também é muito importante para que os alunos 

tenham acesso à língua como ela é, usada efetivamente por seus falantes. 

Exploram-se muitas atividades de conversação em pequenos grupos, dessa forma, 

maximiza-se o tempo de uso da língua pelos alunos. 

 

 
2.8.2 O Enfoque por Tarefas 

 

 
Segundo alguns pesquisadores é uma nova abordagem comunicativa, as 

diretrizes da abordagem comunicativa seguem sendo valorizadas, mas dá-se 

atenção especial a como se aprende uma língua estrangeira.  

O conceito de tarefas baseia-se na ideia de que uma gramática não se 

internaliza através de generalizações sobre a sua estrutura e sim se internaliza de 

forma inconsciente, como o resultado de um processo interior que é desencadeado 

quando se quer resolver uma necessidade de comunicação. A necessidade de se 

comunicar surge na própria estrutura da tarefa que o aluno deve resolver. 

É uma proposta da didática de línguas estrangeiras, que se centra na 

forma de tarefas; são oferecidas aos alunos uma série de propostas de atividades, o 

objetivo é focalizar atividades que promovam o letramento, ou seja, a participação 

em diferentes práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita na língua meta. 

 
 

2.9 AS HIPÓTESES DE KRASHEN SOBRE AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA 

LÍNGUA 

  
 

Continua sem resposta convincente a pergunta, como se aprende uma 

língua, apesar de todas as investigações. Por ser um dos estudos de maior 

repercussão na área trazemos  Krashen, a partir dos apontamentos de Yokota 

(2005). 
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A autora traz suas contribuições a esta discussão ao apresentar as 

concepções de Stephen Krashen, pesquisador norte-americano, que abordou cinco 

hipóteses sobre a aquisição de segunda língua. Elas encontram-se entre os estudos 

que tiveram grande repercussão nos anos de 1970 e 1980. Os desdobramentos 

destas hipóteses feitos por estudiosos seguidores desse pesquisador ofereceram 

subsídios para a didática de línguas. 

 
 

2.9.1 Primeira Hipótese – Aquisição e Aprendizagem 

 
 

Para Krashen, o que chamamos aquisição da linguagem refere-se ao 

modo natural, involuntário, no qual as regras do sistema linguístico são 

internalizadas, através do contato direto com a língua alvo, sem que se estabeleça 

uma instrução formal. A aquisição é um processo subconsciente. A aprendizagem, 

ao contrário da aquisição, é um processo consciente, voluntário e acontece em 

situações formais de aprendizagem, por exemplo, na escola formal, ou em institutos 

de idiomas, no ambiente da sala de aula.  

 

 
2.9.2 Segunda Hipótese – Ordem Natural 

 

 
Essa hipótese estabelece que a ordem de aquisição das estruturas da 

segunda língua é semelhante à da língua materna, mas não é igual. Segundo essa 

hipótese, a aquisição de estruturas obedece a uma sequência, ou seja, algumas 

estruturas se adquirem antes que outras, numa ordem mais ou menos variável de 

um indivíduo para outro. A aquisição supõe etapas ordenadas comuns a todos que 

adquirem uma língua. Em contrário ao que se poderia imaginar, a ordem das 

estruturas adquiridas não segue o critério da simplicidade, não parte de estruturas 

simples para estruturas complexas. 
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2.9.3 Terceira Hipótese – Input 

 

 

Entende-se por input toda a mostra linguística à qual o aluno ou o falante 

está exposto. A hipótese refere-se à aquisição e para que ela ocorra é necessário 

oferecer ao sujeito falante um input compreensível, relevante, interessante e em 

quantidade suficiente. Para que a aquisição se desenvolva é necessário que o input 

apresente algo a mais, numa sala de aula pode ser desde a fala do professor 

quando se expressa até os materiais trabalhados, os exercícios, os recursos 

audiovisuais e multimídia, conhecido como a fórmula input+1.Outro aspecto 

importante que defende esta hipótese: o indivíduo fala quando se sente apto a fazê-

lo. A correção dos erros dependerá da qualidade e da quantidade do input. 

 

 

2.9.4 Quarta Hipótese – O Monitor 

 

 

Krashen define esta hipótese vinculada ao processo de aprendizagem. O 

conhecimento de regras gramaticais interfere na produção do sujeito. O monitor 

funciona quando o foco da aprendizagem é a forma e as regras são conhecidas. Por 

exemplo, numa atividade oral controlada, na qual o aluno deve seguir determinadas 

orientações para usar as formas verbais. Sendo o foco a forma, o aluno acionará o 

monitor, que é como um “censor” interno que lhe diz se aquela construção parece 

correta ou não. O uso do monitor faz com que o aluno se autocorrija. 

 

 

2.9.5 Quinta Hipótese – Filtro Afetivo 

 

 

Krashen relaciona algumas variáveis afetivas ao sucesso da 

aprendizagem de uma língua estrangeira, tais como o ambiente de aprendizagem, a 

autoestima e a motivação. Um ambiente acolhedor de aprendizagem no qual o aluno 

se sinta livre para expressar-se na língua estrangeira, sem medo de cometer erros. 

A autoconfiança colabora com o sucesso. A motivação para aprender também tem 
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um papel importante no bom resultado do processo de aprendizagem. O filtro afetivo 

é uma barreira mental que pode impedir os alunos de assimilarem totalmente o input 

recebido. O falante, no caso, o aluno, pode compreender o que ouve ou lê, mas não 

ser capaz de produzir, de relacionar-se com o input, por questões emocionais. 

Todos esses bloqueios ocorrerem em indivíduos que já têm seus resultados 

desenvolvidos por meio de sua vida pregressa. Contudo, fica provado o quanto as 

crianças são livres de tais inibições (bloqueios), tendo uma capacidade superior de 

aprendizagem em relação aos adultos. 

 

 

2.10 O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS  

 

 

Conforme verificado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – o 

ensino de língua estrangeira (LE) é aconselhado pelo Ministério de Educação e 

Cultura – MEC – a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II em escolas públicas 

brasileiras.  

Não encontramos informações relacionadas ao ensino de uma língua 

estrangeira no Ensino Fundamental I – E. F. I – mas um grande número de escolas 

da rede particular de ensino oferece no E. F. I uma ou duas línguas (espanhol e 

inglês) nos seus currículos escolares o que gera desde o início da escolaridade uma 

desigualdade na educação das crianças. 

Baseados nas ciências da neurolinguística, da psicologia e da linguística 

há uma série de hipóteses que buscam explicações sobre esta habilidade exclusiva 

do ser humano, são resultados científicos que ajudam a esclarecer o desempenho 

cognitivo e as diferenças entre crianças e adultos. 

Um dos fatores mais notórios é a idade. Por razões de ordem biológica e 

psicológica, quanto mais cedo a criança venha a ter o contato com uma língua 

estrangeira, melhor torna-se o ritmo de assimilação da suposta língua. SCHÜTZ 

(2003; 2004). 

Segundo Schütz existe uma idade crítica, a partir da qual o aprendizado 

de uma língua estrangeira começa a ficar difícil. Entre os 12 e 14 anos pode haver 

variações de acordo com cada pessoa e as características do ambiente linguístico 
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no qual acontece o ensino-aprendizagem. As principais limitações começam a se 

manifestar na pronúncia da LE. 

Conforme SCHÜTZ (2003; 2004) “a proficiência linguística pouco 

depende de conhecimentos armazenados, mas sim de habilidade assimilada, na 

prática, construída através de experiências concretas”. Assim, podemos notar que a 

criança possui uma grande capacidade no aprendizado de línguas. Segundo Schütz 

(2003; 2004): 

 

 

O que tem ocorrido ao longo do tempo é que a responsabilidade 
sobre o papel formador das aulas de Línguas Estrangeiras tem sido, 
tacitamente, retirado da escola regular e atribuído aos institutos 
especializados no ensino de línguas. Assim, quando alguém quer ou 
tem necessidade, de fato, de aprender uma língua estrangeira, 
inscreve-se em cursos extracurriculares, pois não se espera que a 
escola média cumpra essa função.  Às portas do novo milênio, não é 
possível continuar pensando e agindo dessa forma. É imprescindível 
restituir ao Ensino Médio o seu papel de formador. Para tanto, é 
preciso reconsiderar, de maneira geral, a concepção de ensino e, em 
particular, a concepção de ensino de Línguas Estrangeiras (s/p). 

 

 

Krashen estabelece uma distinção clara entre o estudo formal – receber e 

acumular informações e transformá-las em conhecimento por meio de esforço 

intelectual e de capacidade de raciocínio lógico – e aquisição – desenvolver 

habilidades funcionais através de assimilação natural, intuitiva, inconsciente, nas 

situações reais e concretas de ambientes de interação humana – e sustenta a 

predominância de aquisição sobre aprendizagem no desenvolvimento de proficiência 

em línguas (YOKOTA, 2005). 

O pesquisador defende a importância maior de aquisição sobre a 

aprendizagem referindo-se a adolescentes e adultos. Considerando que a aquisição 

está mais intimamente ligada aos processos cognitivos do ser humano na infância, é 

lógico e evidente deduzirmos que aquisição é ainda mais preponderante no caso do 

aprendizado de crianças.  

Portanto, se a proficiência linguística pouco depende de conhecimento 

armazenado, mas sim de habilidade assimilada na prática, construída através de 

experiências concretas, fica com mais clareza a superioridade das crianças no 

aprendizado de línguas. 
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As linguagens devem ser trabalhadas não apenas como formas de 

expressão e comunicação, mas como constituintes de significados, conhecimentos e 

valores, de modo a incorporar as quatro premissas apontadas pela UNESCO como 

eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. 

O ensino da língua estrangeira deve levar o estudante a ver-se e 

constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao 

reconhecimento da diversidade. 

Pensando na falta de profissionais formados para ministrar a língua 

espanhola às crianças, encontramos embasamento teórico em Jaques Rancière 

(2007), filósofo argeliano, professor na Universidade de Paris e autor do livro O 

Mestre Ignorante que nos apresenta a história de Joseph Jacotot, pedagogo francês 

do início do século XIX, do qual nos apropriamos neste trabalho de investigação. 

No próximo capítulo, portanto, abordamos a teoria de Jacotot, O Mestre 

Ignorante e a sua experiência ao ensinar a língua francesa a alunos holandeses. 
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3 JACOTOT EM O MESTRE IGNORANTE, DE JAQUES RANCIÈRE 

 

 

 

É sob a exposição precisa e argumentação de Jacques Rancière que a 

figura de Jacotot é apresentada em O Mestre Ignorante, do qual se procurou extrair 

as ideias essenciais. Antes há que se contextualizar o que historicamente é o 

Método de Educação Universal. 

Em 1818, Jacotot vivenciou na Universidade de Louvain, Holanda, uma 

experiência como professor, que mudou sua maneira de conceber a educação e o 

processo de aquisição de conhecimento. Ele não falava holandês e seus alunos não 

falavam francês. Ele propôs que eles lessem uma edição bilíngue de Telêmaco9 e 

que, auxiliados pela tradução e por meio do exercício de repetir e observar 

tentassem compreender o texto, contar o que leram, e finalmente que produzissem 

um texto em língua francesa. Todas essas propostas foram feitas aos alunos, que 

não contavam, então, com o que sempre se considerou essencial nas atividades de 

ensino e aprendizagem: a explicação do professor. 

Os alunos o surpreenderam, suplantando suas expectativas. O evento 

despertou em Jacotot questionamentos que, recebendo espaço para reflexão, 

abalaram suas crenças pedagógicas quanto à função do mestre e suas explicações 

na relação do ensino e aprendizagem. 

Jacotot tinha por princípio serem as ações pedagógicas do mestre, 

concentradas na transmissão de conhecimento, instrumentos capazes de alterar a 

ordem social, inserindo os homens do povo na sociedade do progresso. Acreditava 

ser a função do mestre transmitir conhecimentos, conduzindo a mente do aprendiz, 

desenvolvendo sua cognição por meio de explicações. Todos esses princípios 

caíram por terra, após sua experiência na Holanda, e passaram a ser 

reconsiderados. 

A seguir evidenciamos algumas considerações sobre tópicos vistos de 

maneira diferenciada por Jacotot, que estruturam sua visão do processo de ensino e 

aprendizagem. 

                                                 

 
9 Livro publicado em Bruxelas, numa edição bilíngue, que em 1818 Jacotot utilizou para ensinar 
francês para seus alunos holandeses. 
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3.1 O DISTANCIAMENTO 

 

 

A explicação aparece em qualquer tendência pedagógica como fato tão 

natural, tão intrínseco ao processo de aprendizagem, que sobre ela não se 

mobilizam reflexões. Isso ocorre tanto por aqueles que veem o professor como 

detentor do conhecimento e vinculados a elementos conservadores, quanto pelos 

que defendem o equilíbrio entre a formação e a valorização do aluno e seu universo. 

Não se pretende aqui negar a necessidade e o mérito da explicação no 

processo educativo. Menos ainda, definir a extensão do significado da explicação, 

mas sim, como Rancière (2007) propõe refletir por que a explicação é vista como 

elemento constitutivo pedagógico. A explicação sempre parece ser “tão lógica” de 

ser dada e é o porquê dessa lógica estar intrínseca a toda explicação que se busca. 

Nesse sentido, o autor aponta que: 

 

 

A lógica da explicação comporta, assim, o princípio de uma 
regressão ao infinito: a reduplicação das razões não tem jamais 
razão de se deter. O que detém a regressão e concede ao sistema 
seu fundamento é, simplesmente, que o explicador é único juiz do 
ponto em que a explicação está, ela própria, explicada. Ele é o único 
juiz dessa questão, em si mesma vertiginosa: teria o aluno 
compreendido os raciocínios que lhe ensinam a compreender os 
raciocínios? É aí que o mestre supera o pai de família; como poderia 
esse último assegurar-se de que seu filho compreendeu os 
raciocínios do livro? O que falta ao pai de família, o que sempre 
faltará ao trio que forma com a criança e o livro, é essa arte singular 
do explicador: a arte da distância. O segredo do mestre é saber 
reconhecer a distancia entre a matéria ensinada e o sujeito a instruir, 
a distância, também, entre aprender e compreender. O explicador é 
aquele que abole a distancia, que a desdobra e que a reabsorve no 
seio de sua palavra. Esse status privilegiado da palavra não suprime 
a regressão ao infinito, senão para instituir uma hierarquia paradoxal. 
Na ordem do explicador, com efeito, é preciso uma explicação oral 
para explicar a explicação escrita. Isso supõe que os raciocínios são 
mais claros - imprimem-se melhor no espírito do aluno - quando 
veiculados pela palavra do mestre, que se dissipa no instante, do que 
no livro, onde estão inscritas para sempre em caracteres indeléveis. 
Como entender este privilégio paradoxal da palavra sobre a escrita, 
do ouvido sobre a vista? Que relação existiria, pois, entre o poder da 
palavra e do mestre? (p. 21-22, grifo nosso). 
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Jacotot inverte a lógica de que a explicação é o fundamento do processo 

pedagógico. Acrescenta que essa lógica, de modo consciente ou não, autoriza o 

professor a não só sentir necessidade dela no processo, como também passar ao 

aluno a crença de que ele é incapaz de aprender por si só, sem a explicação. O 

professor deve redirecionar esta crença a outro objeto de suas reflexões: a 

igualdade. 

 

 

3.2 A IGUALDADE 

 

 

É a crença na igualdade que possibilita ao educador compreender a 

extensão do pensamento de Jacotot em relação à explicação. 

 

 

A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de 
compreender. É, ao contrário, essa incapacidade a ficção 
estruturante da concepção explicadora de mundo. É o explicador que 
tem necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o 
incapaz como tal. Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais 
nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. Antes 
de ser o ato pedagógico, a explicação é o mito da pedagogia, a 
parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos 
ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes, 
inteligentes e bobos (RANCIÈRE, 2007, p. 23-24). 

 

 

O conceito de igualdade não tem para Jacotot diferença do 

tradicionalmente desejado e proposto pelos mais diversos modelos de educação, 

pelos mais ousados e pelos mais conversadores. O que diferencia o conceito de 

igualdade, conforme o compreende Jacotot, pode ser apresentado sob as 

interrogativas: a que igualdade se refere? A igualdade como meta a ser alcançada, 

ou a igualdade tomada como pressuposto da atitude pedagógica? 

O senso comum pedagógico vê a igualdade como meta a ser alcançada, 

como um produto final. A proposta de Jacotot é a igualdade como ponto de partida e 

não de chegada: “é de onde sair, e não aonde chegar”. Essa percepção da 

igualdade gera impacto àqueles que, lidando com a educação e sempre se supondo 
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estar em luta, por igualdade, dão-se conta de que o fazem partindo da desigualdade, 

ou seja, na contramão da própria luta. 

Não cabe neste trabalho discutir o conceito de inteligências iguais, 

proposto por Jacotot e tão lucidamente argumentado por Rancière em O Mestre 

Ignorante. No entanto, o trecho a seguir pode apresentar a amplidão do significado 

que Jacotot aplica ao conceito, dirigindo-se a prováveis questionadores de seu 

pensamento: 

 
 

[...] nenhuma teoria da inteligência jamais verificará a tese de 
Jacotot. Em outras palavras, não há consistência teórica auto-
verificada no pensamento de Jacotot. [...] a hipótese da igualdade 
das inteligências não é fundada em uma teoria do conhecimento. É 
uma pressuposição, no sentido de axioma, é algo que deve ser 
pressuposto para ser verificado. [...] Todo o poder da hipótese 
igualitária está, portanto, naquilo que ela permite operar. É preciso 
por o suposto ignorante em uma situação onde a igualdade possa 
ser maximizada, onde ela possa ser tomada como ponto de partida, 
produzindo seu efeito (VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, 
p. 190). 

 
 

A igualdade de que se trata não pode ser compreendida de modo 

simplista. Na busca por compreendê-la pode-se incorrer em interpretações 

descontextualizadas, em que afirmações como “é possível aprender sem um mestre 

explicador” aparentam apresentarem-se como inconsistentes e facilmente 

derrubadas, o que não está correto. A favor dessa afirmação está a aprendizagem 

da língua materna, experiência comum a todos, feita sem “explicação”. Assim, 

Rancière (2007) ressalta que: 

 
Toda a sua exploração é tencionada pelo seguinte: uma palavra 
humana lhes foi dirigida, a qual querem reconhecer e à qual querem 
responder – não na qualidade de alunos, ou de sábios, mas na 
condição de homens; como se responde a alguém que vos fala, e 
não a quem vos examina: sob o signo da igualdade (p. 29). 

 

 
3.3 A VONTADE 

 

 

O conhecimento nasce da interrogação, do desejo de saber, da vontade 

de quem está para aprender. Jacotot distancia-se radicalmente da posição de que o 
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mestre é quem transmite conhecimentos e da posição de que o mestre tudo sabe. 

Os alunos se habituam a somente aprender por meio de explicações vindas do 

mestre. Nesse aspecto, assemelham-se “ao escravo, compreendem o que lhes é 

explicado, mas não são donos desse saber; são capazes de obedecer a essas 

verdades aprendidas, mas não são capazes de produzi-las” (PEREIRA, 2005, p. 

547-548). 

A proposta de Jacotot é que o mestre coloque-se diante de seus alunos 

não por meio da posição de erudição ou pela inteligência, mas pela vontade de 

saber do aluno. Não é o professor que lhe transmite conhecimento, é o aluno que 

constrói seu conhecimento. 

Jacotot pretendeu desmistificar a questão de as inteligências serem 

diferentes. Desvia o foco da questão ao considerar que a virtude da nossa 

inteligência está mais em fazer do que em saber. “E, como esse fazer é, 

fundamentalmente, um ato de comunicação, é pela fala que o saber prolifera” (ibid., 

p. 548). “Os pensamentos voam de um espírito a outro nas asas da palavra [...] todo 

saber fazer é um querer dizer”. (RANCIÈRE apud PEREIRA, 2005, p. 548) 

Ao se ler O Mestre Ignorante, deparamo-nos com a questão da atuação 

do professor sobre a vontade-desejo do aluno. As práticas pedagógicas 

disponibilizam recursos para que se possa mobilizar no aluno o seu desejo de 

aprender, mas em Jacotot a questão toma outro rumo. E esse é outro ponto 

instigante entre seus conceitos. Pode-se chegar, ou quase sempre o mestre chega 

ao desejo de aprender do aluno, mas o faz sem possibilitar sua emancipação. 

Chega a sua postura de mestre explicador, não reconhecendo a igualdade do aluno, 

impedindo a sua emancipação. 

 

 

3.4 EMANCIPAÇÃO  

 

 

Emancipação versus embrutecimento é binômio que dá base a afirmação 

de que qualquer pessoa tem condições de descobrir pontos de articulação entre 

aquilo que não sabe e aquilo que sabe, comparando, confrontando, errando e 

acertando, em exercícios de associações. 
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Há embrutecimento quando uma inteligência é subordinada a outra 
inteligência. O homem – e a criança, em particular – pode ter 
necessidade de um mestre, quando sua vontade não é 
suficientemente forte para colocá-la e mantê-la em seu caminho. Mas 
a sujeição é puramente de vontade a vontade. Ela é embrutecedora 
quando liga uma inteligência a uma outra inteligência. No ato de 
ensinar e de aprender, há duas vontades e duas inteligências. 
Chamar-se-á embrutecimento à sua coincidência (RANCIÈRE, 2007, 
p. 31). 

 

 

Em outro momento, o autor afirma ainda que “o que embrutece o povo não é 

a falta de instrução, mas a crença na inferioridade de sua inteligência” (ibid., p. 50). 

 

 

3.4.1 A Questão da Emancipação 

 

 

Segundo Jacotot, o pensamento da emancipação pressupõe o desejo de 

alguém de passar de fronteira. O emancipador não é alguém que vai ao encontro 

das pessoas para emancipá-las. A emancipação sempre supõe um processo em 

que alguém quer passar e, assim, a questão é saber o que passar vai querer dizer. 

A emancipação considerada por Jacotot, não é um método institucional. É uma 

filosofia, uma axiomática da igualdade. 

Em entrevista10 a Vermeren, Cornu e Benvenuto (2003) Rancière afirmou 

que: 

 

Ser um emancipador é sempre possível, mas desde que não se 
confunda a função de emancipador com a função de professor. Um 
professor é alguém que desempenha uma função social. Ele pode 
comunicar a emancipação, a capacidade, a opinião de igualdade, a 
prática da igualdade entre os alunos, é claro, mas não há 
identificação possível entre essa transmissão, ou essa transferência 
de opinião, da capacidade igualitária, e a lógica da instituição. (...) é 
preciso separar as razões, que um emancipador não é um professor, 
que um emancipador não é um cidadão. Pode-se ser, ao mesmo 
tempo, professor, cidadão e emancipador, mas não se pode sê-lo em 
uma lógica única (p. 201). 

 

                                                 

 
10 Entrevista concedida a Vermeren, Cornu e Benvenuto para a Revista Educação e Sociedade da 
Unicamp em 2003. 
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Rancière (2007), confrontando a filosofia socrática, ressalta que “quem 

quer emancipar um homem deve interrogá-lo à maneira dos homens e não à 

maneira dos sábios, para instruir-se a si próprio e não para instruir um outro” (p. 41). 

A proposta de Jacotot tem um caráter individual, enquanto confronta o 

indivíduo mestre x indivíduo aluno. Tem um caráter intelectual, enquanto forma de 

afirmar o pressuposto da igualdade e traz também uma utopia num ensino para além 

da explicação. Essas constatações sugerem um questionamento coerente, que tem 

aparecido na literatura destinada a discutir esses grandes teóricos: a proposta de 

Jacotot segue o viés de nossa mais veiculada pedagogia, na educação nacional 

atual, de formar o cidadão?  

Nessa mesma entrevista, Rancière esclarece que: 

 
 

Essa transformação individual numa relação a dois, poderá ter 
efeitos diferentes, no âmbito social, no sentido em que geralmente se 
entende. O emancipador pode ter sonhos de emancipação social, ou 
simplesmente aspirar a um melhor lugar na sociedade. A 
emancipação intelectual tem uma ação suspensiva, no que se refere 
aos usos sociais (In: VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, 2003, p. 
198). 

 
 

É o próprio Rancière (2007), complementando o último enunciado, que 

aponta uma diferença, o Ensino Universal não é um método, mas um postulado em 

defesa de tornar visível e praticar uma relação vigorosa e não hierárquica entre as 

vontades e as inteligências. Não era a pretensão de Jacotot transformar o Ensino 

Universal em uma única alternativa de redenção. “Também se aprende na escola 

dos embrutecedores [...] um professor não é, nem mais, nem menos inteligente do 

que qualquer outro homem; ele geralmente fornece uma grande quantidade de fatos 

à observação daqueles que procuram.” (p. 108) 

Daí se extrai a diferença do professor, que é alguém que desempenha 

uma função social no âmbito de uma instituição. E não há instituição boa. O 

professor até pode postular a emancipação, mas está longe de poder investir-se 

dessa condição como essencial. A polêmica da emancipação está posta. 

Definitivamente, afasta-se a perspectiva da emancipação das convencionais 

associações com práticas de conscientização ou de libertação. 

E é importante considerar que Rancière situa seu “O mestre ignorante” no 

contexto de sua trajetória intelectual e da realidade política, social e acadêmica da 
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França nos anos 1980. E como nos apresenta Kohan11 (s/d) “A personagem em 

questão é uma dupla, um alter ego, um casal sem matrimônio”: Joseph Jacotot 

(1770), professor de literatura francesa; o outro, Rancière, um filósofo, também 

francês (argelino), nascido em 1940, ainda vivo. Rancière conta a história de 

Jacotot, e ao contar essa história, como salienta Kohan (s/d): “Acaba aparecendo 

um novo outro, que não se confunde com o primeiro ou com o segundo. Um terceiro 

em questão. Outro Jacotot, um estranho Rancière. Um estranho Jacotot-Rancière. 

Outro professor” (s/p). 

Para melhor situar a problemática deste trabalho bem como evidenciar a 

pertinência das escolhas feitas, buscando a compreensão da sua importância, foram 

selecionados alguns parágrafos12 do primeiro capítulo de “O mestre ignorante” os 

quais são transcritos a seguir. 

 
 

A estrangeridade nasce, como quase sempre, de uma viagem. O 
retorno dos Bourbons à França obriga Jacotot a se exilar e, a convite 
do rei dos Países Baixos, vai dar aulas de literatura na Universidade 
de Louvain. Ali, se enfrenta, de cara, com sua estrangeridade: seus 
alunos falam uma língua que ele desconhece (holandês) e eles 
desconhecem a língua que Jacotot fala (francês). Não estão dadas 
as condições da comunicação, não há língua em comum. O 
professor não pode ensinar; os alunos não podem aprender: não há 
signos em comum entre ensinante e aprendizes. O professor não 
pode ser um estrangeiro, pelo menos para seus alunos, seus 
próprios estrangeiros. Mas o acaso às vezes ajuda e, desta vez, 
decidiu dar uma mão a esse estrangeiro perdido. Jacotot encontra a 
coisa comum numa edição bilíngüe – holandês e francês – do 
Telêmaco de Fénelon, que foi publicada, nessa época, em Bruxelas. 
Através de um intérprete, solicita a seus alunos que aprendam o 
texto em francês, amparando-se na tradução. Os alunos o fazem. 
Quando atingem a metade do livro, Jacotot pede para eles repetirem 
sem parar o que aprenderam até então e solicita-lhes que leiam o 
restante para poder narrá-lo. Note-se bem: a estratégia do 
estrangeiro é levar seus alunos à estrangeridade dele mesmo. Para 
diminuir as distâncias entre uns e outros, ele impõe a aprendizagem 
de sua língua. O estrangeiro, neste caso, não aprende a língua dos 
outros. Aproxima os outros a sua própria língua. O professor não 
aprende a língua dos seus alunos; os leva até a sua. Vale-se, para 
isso, de um texto comum e de um intérprete. Aos poucos, com o 
deslocamento de seus alunos, a distância vai se reduzindo. O 
estrangeiro vai deixando de ser estrangeiro. Mas nitidamente 
continua sendo um estranho. A experiência supera suas 
expectativas. (RANCIÈRE, 2007) 

                                                 

 
11 Cf.: http://www.lab-eduimagem.pro.br/frames/seminarios/pdf/comkoh.pdf 
12 Os parágrafos encontram-se entre as páginas 142-147 de Rancière (2007) 
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A partir do exposto é possível afirmar que uma experiência de 

“estrangeridade” permitiu a Jacotot/Rancière colocar em questão o sólido edifício de 

uma razão explicadora. Ou seja, os alunos tinham aprendido sem um mestre que 

lhes explicasse, mas – o importante – não sem um mestre. 

 
 

Os seus antigos estrangeiros, ainda estranhos, os outros, os que só 
falavam outra língua, se deram muito melhor com o texto do que se 
dariam muitos franceses! A experiência revoluciona o espírito do 
estrangeiro. Até então, Jacotot acreditava o mesmo que quase todos 
os professores: que a tarefa principal de um professor é formar 
espíritos e que isso se faz ao transmitir conhecimentos de forma 
ordenada, dos mais simples ao mais complexos; em outras palavras, 
Jacotot, como quase todos os professores, pensava que “o ato 
essencial do mestre era explicar”. Mas uma simples experiência de 
estrangeridade permite colocar em questão o sólido prédio da razão 
explicadora. Um mestre tinha ensinado, os alunos tinham aprendido, 
sem explicação. Com efeito, os alunos tinham aprendido sem um 
mestre que lhes explicasse, mas não sem mestre. (ibid., grifos do 
autor) 13. 

 
 

As principais teses do livro: a ignorância do mestre é a ignorância da 

desigualdade. O princípio da igualdade é um axioma a ser verificado. A 

emancipação supõe um funcionamento igual, universal, das inteligências. A lógica 

da emancipação nunca trata, em definitivo, senão com relações individuais e não é – 

e não pode ser – um sistema escolar ou uma empreitada cultural. 

Essas foram, também, as premissas básicas para o desenvolvimento 

deste trabalho, que discute os sentidos da introdução de uma segunda língua no 

ciclo inicial da escolaridade obrigatória. Foi a partir dessas considerações que 

problematizei sentidos e significados para professores que participaram do Projeto 

“Formação sobre culturas de língua espanhola e suas possibilidades no trabalho 

pedagógico”. Os professores que se envolveram nessa proposta e que acreditaram 

ser possível uma aproximação com uma segunda língua, uma aproximação com a 

cultura latino-americana para as crianças que frequentam o ciclo inicial de uma 

escola pública municipal. 

 

                                                 

 
13 Idem a anterior. 
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4 UMA LEITURA DO PROJETO: APRENDENDO UMA SEGUNDA LÍNGUA NO 

CICLO INICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Há sempre alguma coisa que o ignorante sabe e que pode 
servir de termo de comparação, ao qual é possível 
relacionar uma coisa nova a ser conhecida. (Jacques 
Rancière, 2007, p. 50)    

 

 

A pesquisa desenvolvida fundamenta-se, por um lado, na leitura pessoal 

e reflexiva de “O mestre ignorante”, de Jacques Rancière (2007) e na pesquisa de 

campo que desenvolvemos, considerando 11 professores que atuam na Educação 

Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal de Santo 

André, no Projeto “Formação sobre culturas de língua espanhola e suas 

possibilidades no trabalho pedagógico”. 

Foram elaborados e aplicados questionários de perfil, organizados no 

“Apêndice A” e foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com professores 

participantes, cujo roteiro encontra-se no “Apêndice B”, o que permitiu caracterizar 

aspectos relevantes da pesquisa e sua problematização, considerando ações 

relacionadas à formação de professores e ao ensino/aprendizagem de uma segunda 

língua, no caso, a língua espanhola. Todos os sujeitos envolvidos na pesquisa 

assinaram um Termo de Livre Esclarecimento (Apêndice A). 

Segundo Gil (1994), a importância do estudo de campo está, justamente, 

no seu objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito, e com isto contribuir para o aprimoramento de ideias e/ou a 

descoberta de intuições. Consiste em um levantamento onde o universo da pesquisa 

é mais restrito e o estudo mais aprofundado. Neste processo ressalta-se a interação 

entre componentes através de uma maior observação e maior interrogação. 

É certo que esse tipo de estudo exige um número reduzido de sujeitos – 

no caso, alunos professores, justamente por tratar-se de pesquisa que se utiliza de 

uma abordagem qualitativa, considerando suas características básicas: 
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1. .A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 
direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...] 
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o 
produto. [...] 
4. O 'significado' que as pessoas dão às coisas e à sua vida são 
focos de atenção especial pelo pesquisador. [...] 
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 
pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que 
comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos. As 
abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da 
inspeção dos dados num processo de baixo para cima. (LÜDKE; 
ANDRÉ,1986, p. 11-13). 

 

 

No caso deste trabalho, a opção foi por uma análise de conteúdo dos 

dados coletados, levando em conta suas bases teóricas e metodológicas, a 

complexidade de sua manifestação e os efeitos que orientam diferentes 

comportamentos e ações. 

À moda de uma análise de conteúdo que é uma das técnicas mais 

comuns na investigação empírica, trata-se de um método de análise textual que se 

utiliza no caso de questões abertas de questionários e, principalmente, com 

entrevistas. Segundo Franco (2008), na análise de conteúdo o ponto de partida é a 

mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais de seus 

produtores, assentando-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem. 

Será preciso considerar, não apenas a semântica da língua, mas também 

a interpretação do sentido que um indivíduo atribui às mensagens. A análise do 

conteúdo, em suas primeiras utilizações, assemelha-se muito ao processo de 

categorização e tabulação de respostas a questões abertas. De acordo com 

Machado (2005): 

 

 
Criada inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a uma 
descrição objetiva, sistemática e quantitativa de comunicações em 
jornais, revistas, filmes, emissoras de rádio e televisão, hoje é cada 
vez mais empregada para análise de material qualitativo obtido 
através de entrevistas de pesquisa (p. 53). 

 

 

O delineamento da pesquisa resultou em um plano para coletar os dados 

a fim de responder algumas questões importantes, considerando o objetivo da 



55 

 

investigação por meio de questionários e entrevistas semi-estruturadas, que é o de 

transformar a informação obtida dos “sujeitos participantes” – no caso, os 

professores alunos –, em algo interpretável, e que tenha significado para a pesquisa: 

as chamadas categorias de análise, de tal maneira que os dados colhidos só serão 

produtivos na medida em que as categorias estejam claramente formuladas e 

adaptadas ao problema e ao conteúdo a ser analisado. 

Para Bardin (apud Franco, 1977), esta primeira fase possui três 

incumbências: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise; a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e, a elaboração de indicadores, 

fundamental para a interpretação final. Em suma, a pré-análise tem por objetivo a 

organização dos documentos e das mensagens. 

A seguir são apresentadas, em linhas gerais, o processo de coleta e 

análise dos dados, considerando os documentos que foram analisados: primeiras 

impressões, primeiras sensações e representações do que está sendo pesquisado. 

 

 

4.1 Procedimentos para a análise dos dados coletados 
 

 

A fim de resguardar a identidade dos docentes, sujeitos da pesquisa, que 

colaboraram para a concretização deste trabalho, estes foram identificados por 

letras e números de 1 a 11, por exemplo: P1 – Professor (a) 1. 

A elaboração do “Questionário I” teve como objetivos responder a 

algumas indagações relacionadas à caracterização dos professores, faixa etária, 

gênero e graduação, formação no magistério, titulação dos entrevistados, tempo de 

atuação na educação e conhecimentos de língua espanhola obtidos em cursos de 

línguas. Tais aspectos encontram-se evidenciados nos gráficos apresentados neste 

estudo. 

No “Questionário II”, as perguntas estavam relacionadas às dificuldades e 

desafios encontrados na execução do projeto, que cada professor(a) trabalhou junto 

aos seus alunos da escola municipal, e questões relacionadas à formação, se 

Magistério e/ou Pedagogia e Magistério ou se Licenciatura em Letras, considerando 

a importância daqueles cursos (ou a falta deles) em sua prática docente. 
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O quadro 1 apresenta uma caracterização dos docentes participantes da 

pesquisa. 

 
 
 

Quadro 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 
 

Professor/a 
informante 

Formação 
secundária 

Formação 
superior 

Pós-graduação 

Tempo 
de 

atuação 
geral 

Tempo de 
atuação 1º 
a 5º ano 

P1 
Sem 

magistério 
Pedagogia 

Psicopedagogia 
(cursando) 

2 anos 2 anos 

P2 Magistério Pedagogia 
Educação Infantil e 
Educação Especial 

5 anos 5 anos 

P3 
Sem 

Magistério 
Pedagogia 

Alfabetização e 
Letramento 

5 anos 4 anos 

P4 Magistério Pedagogia 
Psicopedagogia 
Educação Especial 

25 anos 15 anos 

P5 Magistério Pedagogia Direito Educacional 10 anos 10 anos 

P6 Magistério 
Ciências 
Sociais 

Educação física 
escolar 

19 anos 8 anos 

P7 Magistério 
Educação 
Física 

Pedagogia 

Psicopedagogia, 
Violência doméstica 
contra adolescentes 

e crianças, 
Diálogo de saberes 
para ação cidadã 

29 anos 20 anos 

P8 Magistério Pedagogia Não 3 anos 2 anos 

P9 
Sem 

Magistério 

Comércio 
exterior e 

Administração 

Metodologia do 
ensino da língua 

inglesa 
10 anos 10 anos 

P10 Magistério Serviço social Não 5 anos 4 anos 

P11 
Sem 

magistério 
 

Pedagogia Artes Cênicas 3 anos 3 anos 

 

Os itens de 1 a 5 do Questionário I caracterizam o informante quanto à 

formação, tempo de experiência na educação e tempo de experiência 
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especificamente no ensino do 1º ao 5º ano. Esta última informação foi importante 

para evidenciar práticas de ensino utilizadas pelos professores. Outro dado 

importante: dos onze entrevistados, sete cursaram Magistério e confirmaram a 

importância que esse curso teve e tem em sua atuação profissional.  

Os quadros seguintes foram organizados no sentido de caracterizar os 

sujeitos da pesquisa, o seu perfil profissional. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

Em relação à faixa etária, a maioria dos sujeitos da pesquisa que foram 

entrevistados encontra-se com 41 a 45 anos de idade representando 4 dos 

professores, ou seja, 36% da população-alvo da pesquisa. Foram encontrados entre 

a menor faixa etária 27% dos sujeitos com 20 a 25 anos, 3 dos entrevistados. Nas 

outras faixas etárias encontramos um sujeito em cada uma delas. Conforme 

apontado no gráfico 1. 

 

 

27%

9% 9% 9%

36%

9%

GRÁFICO 1- FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS

20 a 25 anos

26 a 30 anos

31 a 35 anos

36 a 40 anos

41 a 45 anos

46 anos ou mais

 

 

É possível observar que a quase totalidade dos entrevistados é do gênero 

feminino, 10 professores, representando 90% da população-alvo da pesquisa, de 

acordo com o Gráfico 2. 
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91%

9%

GRÁFICO 2 - GÊNERO DOS ENTREVISTADOS

Feminino

Masculino

 

 

Um total de 8 professores entrevistados tem graduação em Pedagogia, 

representando 73% dos entrevistados, os outros 4 professores entrevistados têm 

formação em outros cursos superiores, conforme o gráfico 3. Cabe ressaltar aqui 

que todos são professores concursados da Prefeitura Municipal de Santo André, que 

seguindo a legislação até o ano 2005 quando ocorreram mudanças, o requisito para 

atuar como professor nos anos iniciais, do 1º  ao 5º   ano, era ter concluído o curso 

de Magistério ou Pedagogia. Na nova legislação, o professor precisa ter formação 

em Pedagogia.  

 

 

 

73%

27%

GRÁFICO 3 - GRADUAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Pedagogia

Outros cursos
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No gráfico 4 é possível observar que 64% tem formação no curso do 

Magistério, representando 7 dos professores entrevistados. Apenas 36% não 

fizeram o curso de Magistério, mas cursaram Pedagogia. 

 

64%

36%

GRÁFICO 4 - FORMAÇÃO NO MAGISTÉRIO

Magistério

Sem magistério

 

 

 
 

Quanto à titulação, observa-se que 9 dos professores entrevistados 

possuem especialização, índice que representa 82% do total. Somente 2 dos 

professores entrevistados possuem graduação, dados constantes no gráfico 5, o  

que corresponde a 18% da população-alvo. 

 
 
 

18%

82%

GRÁFICO 5 - TITULAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Graduados

Especialistas
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Quanto ao tempo de atuação dos professores entrevistados verifica-se 

pouco mais da metade dos sujeitos entre 1 e 5 anos, índice que representa 55% do 

total, 6 professores . Estes dados revelam que os entrevistados possuem um vínculo 

empregatício recente com a instituição à qual pertencem. Nas outras faixas etárias 

encontramos um sujeito em cada uma delas, conforme apontado no gráfico 6. 

 

55%

9% 9% 9% 9% 9%

GRÁFICO 6 - TEMPO DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO

1 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

21 a 25 anos

26 a30 anos

 

Outra questão de interesse para a pesquisa coletou dados relacionados 

aos conhecimentos da Língua Espanhola e revelou que 91% dos entrevistados, 

representando 10 professores entrevistados nunca fizeram nenhum curso para 

aprender essa língua. Quanto aos 9%, o que representa 1 entrevistado (P11), ele 

aprendeu a língua sozinho, estudando um livro didático sem “mestre explicador”. 

Estes dados encontram-se no gráfico 7 e na entrevista realizada. 

 

9%

91%

GRÁFICO 7 - CONHECIMENTOS DE LÍNGUA ESPANHOLA OBTIDOS EM 
CURSOS DE LÍNGUAS OU OUTROS

SIM

NÃO
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4.3 QUESTIONÁRIOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A ANÁLISE 

 

 

As categorias pensadas para a organização das respostas dos 

professores baseiam-se nos diferentes tópicos que estruturam a visão de Jacotot. 

Vale retomá-los: 

1) A Igualdade; 

2) A Vontade;  

3) A Emancipação.  

4) O Distanciamento (a explicação). 

 

Dessa forma, as respostas dos professores que aceitaram responder ao 

Questionário II, foram organizadas em quadros para ilustrar as respostas14 dos 

sujeitos da pesquisa, numerados de 2 a 8 e separados de acordo com as categorias 

citadas.  

As entrevistas realizadas com os professores serviram para aprofundar 

questões que não ficaram esclarecidas nos questionários, por isso a categoria “O 

distanciamento” não possui quadro.  

Em seu conjunto, os quadros e as respostas obtidas nas entrevistas, 

evidenciam questões que perpassaram todo o processo, em suas relações com a 

problemática em estudo.  

Repetem-se os quadros na medida em que são pertinentes a mais de 

uma categoria. Ao término de cada uma delas, encontra-se uma síntese integradora 

dos principais argumentos apresentados pelos professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
14 Estas e todas as demais citações dos depoimentos dos sujeitos das pesquisas foram transcritas na 
íntegra. 
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4.3.1 A igualdade 
 
 

 
Quadro 2 – Formação em Letras: relações com o projeto 

 

SUJEITOS 
Respostas à questão 11: Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) 
em Letras dificultou o desenvolvimento do seu projeto? Explique, por 
favor. 

P1 Não, por ser um projeto simples e ser bem iniciante, não exigiu muito. 

P2 
Não acho que dificultou, porém creio que o meu interesse por línguas ajuda 
muito. 

P3 
Não, apesar de acreditar que seja um curso importante, não ter essa formação 
não dificultou, pois recebi as orientações e a formação necessária no curso de 
língua e cultura espanhola que fiz. 

P4 

Realizei um projeto simples com meus alunos baseado nos conhecimentos 
obtidos através dos encontros semanais que tivemos. Juntos professora e 
alunos pesquisávamos, através da internet, outros assuntos e curiosidades. 
Sem dúvida não “dominar” a língua dificultou um pouco, porém o curso 
viabilizou o conhecimento a escrita e a fala da língua espanhola. Acredito que 
a forma como estava bem estruturado contribuiu para minha própria 
aprendizagem. 

P5 
Não dificultou em nada, acredito não ser necessária uma formação específica 
para desenvolver este projeto basta ser interessado e gostar de ser educador. 

P6 

Não, pois a professora Marta foi muito eficiente, didática e clara durante a 
formação. Parabéns pela iniciativa e posso afirmar que este foi um dos 
melhores cursos que realizei. O trabalho com a cultura e língua espanhola são 
extremamente importantes no contexto escolar. 

P7 
Não. Não preciso do curso de Letras para desenvolver o projeto de língua e 
cultura espanhola. A formação que eu tenho para o trabalho desenvolvido no 
curso foi suficiente para desenvolver o projeto. 

P8 
Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o mesmo trabalho 
feito na língua portuguesa pode ser adaptado para o espanhol de maneira 
lúdica e prazerosa. 

P9 
Não ser formada em Letras não me trouxe dificuldades para realizar o projeto, 
mas acredito que acrescentaria outros conhecimentos. 

P10 Não considero que dificultou, mas se tivesse letras teria facilitado. 

P11 
Sim. Apesar de ser especialista em educação sinto a carência da 
especificidade e das características singulares do curso. 
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Quadro 3 – Dificuldades na execução do Projeto: como lidar com isso? 
 

SUJEITOS 
Resposta à questão 3: Como você lidou com os obstáculos que 
surgiram durante a execução do seu projeto? 

P1 

Como trabalhar com crianças é estar sempre sendo questionada sobre 
fatos, seja qual for o conteúdo, a minha dificuldade foi o conteúdo, a minha 
dificuldade foi sempre responder às questões culturais que iam além do que 
eu também sabia, Quanto à fala, penso ter sanado suas dúvidas e as aulas 
ajudaram muito pelo fato de ser 100% conversação. 

P2 
Os maiores obstáculos provinham da realização de atividades que 
envolvem a escrita, considerando que eles estavam ainda se alfabetizando. 

P3 

Na verdade não surgiram obstáculos, porque meus alunos estavam muito 
interessados, tudo era novidade para eles e a professora formadora, que 
nos orientou, ofereceu os instrumentos materiais pedagógicos necessários 
para desenvolvermos um bom trabalho. Nas aulas, além de aprendermos 
sobre a língua e a cultura, ela nos apresentava livros, CDs, sites que nos 
davam segurança para realizar o projeto e tivemos a visita  da formadora 
em nossas aulas para enriquecer ainda mais nosso trabalho, isso foi muito 
legal e os alunos “adoraram”. 

P4 

Na verdade o obstáculo que surgiu foi com relação ao tempo. Apesar de 
estabelecer um dia por semana para o trabalho, meus alunos estavam 
participando de outro projeto, implantado pela rede. Pelas exigências 
pedagógicas e do cronograma, este outro projeto acabava consumindo 
mais horas além do planejado, porém pelo interesse das crianças era 
impossível deixar de levar para dentro da sala de aula o que eu havia 
adquirido naquela semana com as aulas de espanhol. 

P5 
Busquei auxílio com a professora formadora e através de pesquisas e 
parcerias formadas. 

P6 

Creio que não houve obstáculos, pois o fato de estar estudando espanhol 
em outra escola, conhecer uma cidadã mexicana e, principalmente, o 
envolvimento dos alunos durante o desenvolvimento do projeto, facilitou a 
sua execução. 

P7 

Consultava a professora formadora do curso e o dicionário. O contato 
também com os colegas foi importante para tirar dúvidas. A troca é 
fundamental para a aprendizagem de qualquer conhecimento, e o curso 
favoreceu muito esta troca em todas as aulas. 

P8 Não encontrei obstáculos para a realização do projeto. 

P9 

O único obstáculo que considerei durante a execução foi o fato de não ser a 
professora da sala e não poder desfrutar de um tempo maior para realizar 
outras atividades, mas tive apoio e incentivo por parte das professoras 
titulares das salas, principalmente pela dimensão que o projeto teve depois 
que houve um maior conhecimento por parte da escola. 

P10 
Não tive muitos obstáculos, surgiam algumas dúvidas referentes à 
determinadas palavras que consultava em dicionário, internet e confirmava 
com a professora da Língua Espanhola. 

P11 

Como disse na questão anterior, eu não consegui realizar uma proposta de 
trabalho com os meus alunos durante o curso de formação. Ainda me 
sentia inseguro quanto à falta de recursos que eu tinha e a formação que 
estava recebendo apenas me convidava a refletir sobre como seria 
enquanto professor de língua estrangeira. É claro que eu continuei minhas 
pesquisas nessa área e agora posso dizer que estou mais confiável e mais 
seguro para ministrar aulas nesse sentido. 

 



64 

 

Aqui se evidenciam questões inerentes à necessidade de segurança para  

a apresentação do projeto, às muitas dúvidas que surgiam em relação à língua 

espanhola e ao seu conteúdo. O interessante a considerar nesse contexto, é que 

mesmo inseguros, os professores aceitaram os desafios e foram buscar recursos 

para o desenvolvimento do trabalho para bem ensinar a segunda língua. 

É oportuno neste momento trazer as discussões de Maria Teresa Eglér 

Mantoan (2010) presentes em seu artigo Igualdade e diferenças na escola: como 

andar no fio da navalha, no qual traz a contribuição de Joseph Jacotot, que 

evidencia que a igualdade não seria alcançada a partir da desigualdade, como se 

espera atingi-la nas escolas, pois acreditava em outra igualdade, a igualdade de 

inteligências. Para a autora, o mestre defendia o ser humano como ser cognoscente, 

capaz de aprender, de conhecer, e defendia essa capacidade de toda submissão – 

uma inteligência não pode submeter outra. A emancipação da inteligência proviria 

dessa igualdade de capacidade de aprender, que vem antes de tudo, que é ponto de 

partida para qualquer tipo ou nível de aprendizagem. O professor, portanto, não 

poderia negar essa capacidade, esse “lugar do saber” que cada aluno tem de ocupar 

diante de todo o ensino ministrado, pois, ao fazê-lo, estaria ferindo esse princípio de 

igualdade intelectual e, portanto, embrutecendo-o. A autora ainda ressalta algumas 

das ideias de Jacotot para entrever o alcance da pedagogia desse mestre para os 

nossos tempos de inclusão educacional. 

Tais conceitos de Jacotot apontados pela autora estão fundamentados 

por Rancière (2007): 

 

A igualdade não é um objetivo a atingir, mas um ponto de partida, 
uma suposição a ser mantida em qualquer circunstância. [...] Há 
desigualdade nas manifestações da inteligência, segundo a energia 
mais ou menos grande que a vontade comunica à inteligência para 
descobrir e combinar relações novas, mas não há hierarquia de 
capacidade intelectual (p. 49). 
 
 

 
É importante retomar a formação que os professores, sujeitos da 

pesquisa, possuem. São professores alfabetizadores que conhecem as práticas e o 

desenvolvimento da criança, conhecimentos que foram ferramentas imprescindíveis 

para lidar com os desafios enfrentados durante o trabalho reallizado relacionado à 

língua espanhola.   
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4.3.2 A vontade 
 
 

Quadro 4 – Integração da língua espanhola no projeto desenvolvido por sua escola 
 

SUJEITOS 
Resposta à questão 2: Como você integrou a língua e a cultura espanhola 
no projeto desenvolvido por sua escola? 

P1 

Desenvolvi o projeto pensando nas inúmeras possibilidades que todos têm de 
no seu dia-a-dia de “cruzar” com pessoas de língua/cultura espanhola, visto 
que na rede de ensino de Santo André sempre tivemos, e os alunos também, 
uma proximidade com outros países latinos devido a vários concursos como o 
Mercosul e a Mercocidades; e trabalhar as saudações me pareceu um bom 
início. 

P2 
Os meus alunos estavam em processo de alfabetização, então procurei 
mostrar a escrita espanhola de palavras que já eram do conhecimento deles 
como família, frutas, cores e animais. 

P3 

Trabalhei com os alunos da 5º ano um projeto de animais e frutas, 
confeccionamos um livro sobre o nome dos animais e das frutas em espanhol. 
Além disso, também ensinei algumas frases básicas. Trabalhei com música, 
estas também além de tratar de animais e frutas falavam de cumprimentos. 

P4 
Este trabalho passou a fazer parte da rotina escolar. Foi trabalhado uma vez 
por semana em sala de aula, como as outras áreas do conhecimento 
trabalhadas. 

P5 

Já tínhamos um projeto de portadores textuais e no momento trabalhamos com 
poesia, incluímos uma de língua espanhola, e depois demos sequência com 
músicas, cores, dias da semana, comidas etc. Ficou muito fácil trabalhando 
com o lúdico. 

P6 

Procurei integrar com todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo um 
projeto intitulado “México en la piel”. Por meio do projeto, trabalhamos 
aspectos culturais do México, a história, localização geográfica, comidas 
típicas etc. Desenvolvi, também, um trabalho com músicas, histórias, jogos e 
brincadeiras. Em artes realizamos a reprodução de uma obra de Miguel 
Cavarrubias, pintor mexicano. Finalizamos o trabalho com a apresentação de 
vídeos, músicas e depoimentos sobre o México e suas tradições por uma 
cidadã mexicana. Essa apresentação foi realizada num evento da escola “Feira 
Cultural”. 

P7 
Integrei a língua e a cultura espanhola de forma prazerosa (lúdica), com a 
utilização de músicas, jogos e outras atividades. 

P8 

Integramos o conteúdo através de poesias, diálogos, palavras e pronúncias 
utilizadas em sala. Aproveitamos a Feria Cultural para apresentação musical, 
leitura da letra da música: “Rebeldes”, em que os alunos envolvidos se 
identificaram e se empenharam na realização do projeto. 

P9 
Embora o tempo tenha sido muito pouco, trabalhos individuais e em grupo 
foram realizados com o intuito de permitir uma “apropriação” de outras culturas 
pelos alunos. 

P10 
Baseei meu projeto num outro projeto que, no momento, também estava bem 
forte, nossa horta, e trabalhamos as palavras e termos atrelados a ela. 

P11 

Na verdade eu tenho muita vontade de trabalhar um projeto desse segmento. 
Mas ainda sinto maior necessidade de fomento das políticas públicas como 
também de uma formação mais profunda na área para que seja um trabalho 
mais qualificado. O curso de formação do qual participei foi um pontapé inicial 
que nos permitiu refletir e ter mais iniciativa diante dessa questão. Mas penso 
também que formações como essa devam atingir um maior número de 
professores. 
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Quadro 5 – Formação em Letras: relações com o projeto 
 

SUJEITOS 
Respostas à questão 11: Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) 
em Letras dificultou o desenvolvimento do seu projeto? Explique, por 
favor. 

P1 Não, por ser um projeto simples e ser bem iniciante, não exigiu muito. 

P2 
Não acho que dificultou, porém creio que o meu interesse por línguas ajuda 
muito. 

P3 
Não, apesar de acreditar que seja um curso importante, não ter essa formação 
não dificultou, pois recebi as orientações e a formação necessária no curso de 
língua e cultura espanhola que fiz. 

P4 

Realizei um projeto simples com meus alunos baseado nos conhecimentos 
obtidos através dos encontros semanais que tivemos. Juntos professora e 
alunos pesquisávamos, através da internet, outros assuntos e curiosidades. 
Sem dúvida não “dominar” a língua dificultou um pouco, porém o curso 
viabilizou o conhecimento a escrita e a fala da língua espanhola. Acredito que 
a forma como estava bem estruturado contribuiu para minha própria 
aprendizagem. 

P5 
Não dificultou em nada, acredito não ser necessário uma  formação específica 
para desenvolver este projeto basta ser interessado e gostar de ser educador. 

P6 

Não, pois a professora formadora foi muito eficiente, didática e clara durante a 
formação. Parabéns pela iniciativa e posso afirmar que este foi um dos 
melhores cursos que realizei. O trabalho com a cultura e língua espanhola são 
extremamente importantes no contexto escolar. 

P7 
Não. Não preciso do curso de Letras para desenvolver o projeto de língua e 
cultura espanhola. A formação que eu tenho para o trabalho desenvolvido no 
curso foi suficiente para desenvolver o projeto. 

P8 
Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o mesmo trabalho 
feito na língua portuguesa pode ser adaptado para o espanhol de maneira 
lúdica e prazerosa. 

P9 
Não ser formada em Letras não me trouxe dificuldades para realizar o projeto, 
mas acredito que acrescentaria outros conhecimentos. 

P10 Não considero que dificultou, mas se tivesse letras teria facilitado. 

P11 
Sim. Apesar de ser especialista em educação sinto a carência da 
especificidade e das características singulares do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Os alunos professores valorizam processos de integração da cultura e da 

língua espanhola com atividades e rotinas já estabelecidas, com outros projetos em 

desenvolvimento; valorizam, ainda, a forma prazerosa e lúdica do desenvolvimento 

dos projetos. Identificam tipos de textos que mais se mostraram eficientes na 

introdução de uma segunda língua, naquele nível de ensino. Outro aspecto, diz 

respeito à relação com o cotidiano, com ações e práticas do dia a dia e suas 

possibilidades. 

Como pôde ser observado nas respostas dos professores, estes 

introduziram o projeto de língua espanhola espontaneamente, integrando-o a um 

projeto existente nas suas escolas com base na sua experiência.  

Conforme destaca Ranciére (2007): 

 

 
Por meio da experiência da criança, do sábio e do 
revolucionário, o método do acaso praticado com sucesso 
pelos estudantes flamengos revelava seu segundo segredo. 
Esse método da igualdade era, antes de mais nada, um 
método da vontade. Podia-se aprender sozinho, e sem mestre 
explicador, quando se queria, pela tensão do seu próprio 
desejo ou pelas contingências da situação (p. 30, grifo do 
autor). 
 

 

É importante salientar que durante o curso de Língua e Cultura os 

professores trabalharam com liberdade de escolha dos seus projetos em nenhum 

momento do curso lhes foi indicado como deveriam proceder para a realização do 

trabalho. Faz-se necessário mencionar que uma parte dos professores esperava 

obter respostas de como viabilizá-lo, mas foi em vão. Eles tiveram que procurar 

caminhos para realizar o trabalho, dentro de si próprios, na sua vivência, na sua 

experiência e na convivência com os seus alunos. Conforme transcorria o tempo, 

foram aparecendo ideias que se somavam às ideias e às sugestões dos outros 

professores e dos seus alunos, sem deixar de enfatizar que os professores 

frequentaram o curso e colocaram seu projeto em prática levados pela própria 

vontade e pela vontade dos seus alunos. 
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4.3.3 A emancipação 

 

 
Quadro 6 – Formação no Magistério e a relação com a realização do projeto na escola 
 

SUJEITOS15 
Respostas à questão nº 7: Caso você seja formado (a) no Magistério, em 
sua opinião, este fator foi importante para a realização do seu projeto de 
língua e cultura espanhola para crianças? Explique, por favor. 

P1  

P2 
No meu caso que trabalho com crianças em alfabetização foi primordial, 
assim um trabalho complementou o outro. 

P3  

P4 

Sim, além da cultura sobre a língua, o curso estava estruturado, abrangendo 
a gramática e ortografia, se assim posso dizer. Como qualquer outra área do 
conhecimento é preciso estudá-la e ter o mínimo de domínio e segurança 
para o trabalho pedagógico. A parte didática é muito importante. No meu 
caso, em particular, não sabia nada, então tudo foi de grande importância. 

P5 
Foi bastante importante, para saber usar a didática correta, na transmissão 
e/ou mediação do conhecimento da língua e cultura espanhola. 

P6 

A minha formação em Magistério e Ciências Sociais foi um fator importante 
para a realização do projeto, pois o meu conhecimento em História e 
Geografia facilitou o trabalho com as crianças. Trabalhei a história da 
colonização espanhola, enfocando a cultura dos povos maias, integrando, 
assim, a área de matemática com a história dos números. Aspectos culturais 
e geográficos foram mais bem assimilados pelos alunos, acredito, devido à 
minha formação. 

P7 
Acredito que sim, pois esta formação facilita na elaboração de uma didática 
específica para lidar com crianças. 

P8 
Sim, porque utilizamos a mesma estratégia de planejamento em sala de aula, 
buscando envolver os alunos com o conteúdo a ser trabalhado de maneira 
lúdica e criativa. 

P9  
P10 Acredito que sim, já trabalhando com crianças o caminho fica mais fácil. 
P11  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 
15 As respostas dos sujeitos da pesquisa, P1, P3, P9 e P11 não aparecem nos quadros, pois os 
mesmos não cursaram o Magistério. 
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Quadro 7 – Saberes importantes para uma boa atuação do professor  
 

SUJEITO 

Respostas à questão 5. Em sua opinião, quais são os saberes 
(conhecimentos), que considera importantes para uma boa atuação, do 
professor, no que se refere ao ensino da língua e cultura espanhola 
para crianças? 

P1 
Que tenha conhecimentos, mínimos, da cultura/origem; precisa estar com 
embasamento ou com um suporte técnico que seja válvula de escape 
seguro; precisa ter uma metodologia dinâmica para não cansar. 

P2 
Relacionar a língua nova que eles estão aprendendo, com conhecimentos já 
conquistados. 

P3 

Acredito que para trabalhar com as crianças a pronúncia correta das 
palavras é importante conhecer a língua e a cultura. Mas, além disso, tem 
algo que julgo ser mais importante é a “vontade” de ensinar, porque eu 
consegui ensinar algumas coisas aos meus alunos mesmo não tendo uma 
excelente pronúncia e ainda cometendo erros nas palavras. Não estou 
dizendo que é apenas a vontade, o conhecimento é importante, mas só com 
conhecimento não se faz nada e com a vontade se busca conhecimento. 

P4 

Compreender, gostar e se interessar pela língua. A partir do momento que 
passamos a entender o contexto em que a língua está inserida, as relações 
sociais e comerciais que promovem vínculos entre as nações percebemos a 
importância de levar esse conhecimento para os alunos, abrindo-lhes 
caminhos futuros para novas possibilidades. 

P5 
Primordial para este ou qualquer outro trabalho é a didática utilizada na 
transmissão e/ou mediação do conhecimento, depois todo resto se encaixa. 

P6 
Creio que ter um pouco de conhecimento sobre a língua, mas, 
principalmente, gostar da Cultura e do idioma para poder envolver os alunos. 

P7 

Em primeiro lugar o professor deve atuar com entusiasmo, alegria e ter um 
plano de trabalho que direcione o ensino, com estudo, ações antecipadas, 
algumas dúvidas esclarecidas. A pronúncia das palavras facilita o ensino da 
língua. 

P8 
Didática de ensino, conhecimentos culturais, postura de educador, vivências, 
familiares, ser um professor pesquisador, gostar da língua que se propõe a 
ensinar. 

P9 O conhecimento da língua, cultura dos países e formação pedagógica. 

P10 
Conhecer as crianças, saber o que lhes interessa no momento. Criar 
estratégias interessantes para que a língua seja aprendida com prazer. 

P11 
Metodologia de Ensino; conhecimentos da língua (parece. óbvio e é, mas 
essa não é a nossa realidade); o desenvolvimento geral da criança; a 
construção do pensamento e da linguagem; saber sobre ética. 
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Quadro 8 – Formação em Letras: relações com o projeto 
 

SUJEITO 
Respostas à questão 11: Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em 
Letras dificultou o desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 

P1 Não, por ser um projeto simples e ser bem iniciante, não exigiu muito. 

P2 
Não acho que dificultou, porém creio que o meu interesse por línguas ajuda 
muito. 

P3 
Não, apesar de acreditar que seja um curso importante, não ter essa formação 
não dificultou, pois recebi as orientações e a formação necessária no curso de 
língua e cultura espanhola que fiz. 

P4 

Realizei um projeto simples com meus alunos baseado nos conhecimentos 
obtidos através dos encontros semanais que tivemos. Juntos professora e 
alunos pesquisávamos, através da internet, outros assuntos e curiosidades. Sem 
dúvida não “dominar” a língua dificultou um pouco, porém o curso viabilizou o 
conhecimento a escrita e a fala da língua espanhola. Acredito que a forma como 
estava bem estruturado contribuiu para minha própria aprendizagem. 

P5 
Não dificultou em nada, acredito não ser necessário uma formação específica, 
para desenvolver este projeto basta ser interessado e gostar de ser educador. 

P6 

Não, pois a professora Marta foi muito eficiente, didática e clara durante a 
formação. Parabéns pela iniciativa e posso afirmar que este foi um dos melhores 
cursos que realizei. O trabalho com a cultura e língua espanhola são 
extremamente importantes no contexto escolar. 

P7 
Não. Não preciso do Curso de Letras para desenvolver o  projeto de língua e 
cultura espanhola. A formação que eu tenho para  o trabalho desenvolvido no 
curso foi suficiente para desenvolver o projeto. 

P8 
Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o mesmo trabalho 
feito na língua portuguesa pode ser adaptado para o espanhol de maneira lúdica 
e prazerosa. 

P9 
Não ser formada em Letras não me trouxe dificuldades para realizar o projeto, 
mas acredito que acrescentaria outros conhecimentos. 

P10 Não considero que dificultou, mas se tivesse letras teria facilitado. 

P11 
Sim. Apesar de ser especialista em educação sinto a carência da especificidade 
e das características singulares do curso. 

 
 
 
 

Este quadro traz fortemente a ideia da importância da formação 

pedagógica, da importância de dominar a língua espanhola, do embasamento 

teórico. Mas é um quadro que permite também uma segunda leitura, ou seja, 

retomando a resposta de “P4”, ao afirmar que [...] “levando em conta as pesquisas 

que foram sendo feitas junto com as crianças, este trabalho revelou inúmeras 

possibilidades de desenvolver, com as crianças, o estudo de uma segunda língua”. 

Os professores sinalizam para aspectos que fundamentam o trabalho 

pedagógico que realizam, evidenciando os conhecimentos didáticos, o 
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conhecimento da criança, o conhecimento da língua, além de algumas 

características que valorizam como fundamentais como o entusiasmo e a alegria. 

Destacam o conhecimento de uma segunda língua: “compreender, gostar e se 

interessar pela língua”, dando ênfase à relação e ao ensino – entendendo-se o 

ensino como decorrente do saber do professor e de sua didática.  

Portanto, as respostas apresentadas mostram, claramente, a importância 

que os alunos/professores atribuem aos conhecimentos adquiridos durante seu 

processo formativo, ressaltando tais conhecimentos didáticos e a valorização da 

experiência anterior no Magistério, em especial, na experiência em atuar com 

crianças. 

 Nesse contexto, é oportuno trazer novamente as palavras de Rancière 

(2007): 

 

Ele havia sido mestre por força da ordem que mergulhara os alunos no 
círculo de onde podiam sair sozinhos, quando retirava sua inteligência para 
deixar as deles entregues àquela do livro. Assim se haviam dissociado as 
duas funções que a prática do mestre .explicador vai religar, a do sábio e a 
do mestre, assim se haviam igualmente separado, liberadas umas das 
outras, as duas faculdades que estão em jogo no ato de aprender: a 
inteligência e a vontade (p. 31). 

 
 

 

É interessante ainda, considerar as respostas dos professores quanto à 

importância da formação em Letras, para um trabalho de aproximação dos alunos do 

ciclo inicial, da língua espanhola, como mostra o quadro 8. Ou seja, para esse grupo 

de professores, tal formação não é necessária. Surge então, um questionamento: o 

que esta afirmação pode significar? 

Considerar todo o processo desenvolvido com as professoras alunas na 

“conquista” de uma segunda língua – a língua espanhola, por alunos do ciclo inicial, 

foi a sistemática escolhida para problematizarmos algumas questões que a leitura de 

Rancière (2007) e seu “mestre ignorante” provoca. Será mesmo possível que “um 

mestre tenha ensinado” e que “os alunos tenham aprendido”, sem uma explicação, 

ou seja, sem o que tem sido considerado “o ato essencial do mestre” – sem a 

explicação? E, será preciso reafirmar que “Jacotot ensinou sem fazer o que um 

professor deve fazer a alunos que aprenderam sem fazer o que um aluno deve fazer 

para aprender”. Ou seja, as experiências de Jacotot interrompem a lógica da 

explicação e a relação com o saber que ela pressupõe, os alunos aprenderam sem 
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um mestre que lhes explicasse, mas “não sem mestre”! Esta é a questão 

fundamental, que precisa ser enfatizada. 

 

 

4.3.4 O distanciamento 

 

 

Neste momento do estudo, faz-se necessário destacar a contribuição das 

entrevistas para esta pesquisa com os professores, que realizaram-se com o 

objetivo de esclarecer e explicitar algumas respostas dos questionários, como auxílio 

à discussão. Para tanto, foram selecionados trechos das entrevistas de oito dos 

onze sujeitos da pesquisa. A questão apresentada para a entrevista foi a seguinte: 

como foi construir esse conhecimento junto ao seu aluno? 

As respostas dos professores são apresentadas na sequência, 

ressaltando aquelas cujos significados contribuem para ampliar a análise 

relacionada a esta categoria. 

Os sujeitos da pesquisa, de modos diferentes, expressaram essa 

perspectiva de uma aprendizagem sem um mestre explicador, considerando o 

trabalho desenvolvido com a língua espanhola. Questionados a respeito, afirmaram: 

 

 

[...] É o que eu coloquei ali na resposta: foi um desafio de ensinar e 
aprender junto. “Tava” junto. Eu “tava” ensinando e aprendendo com 
eles, e aprendia com você (referindo-se à formadora), retomava, era 
o tempo todo assim, e buscava no dicionário [...] Esse era o maior 
desafio, porque eu não tinha o domínio da língua, mas, mesmo 
assim, isso não impedia da gente trabalhar lá com as crianças. Eu 
não sei explicar direito, Marta (risos), mas é uma coisa tão [...] foi tão 
lúdico e tão gostoso aquele momento, e as crianças envolvidas 
querendo mais, que foi transformando, sabe? Criando uma coisa, um 
objeto do conhecimento mesmo, de transformação (P7). 

 
[...] Eu não tive esse medo de aprender junto com as crianças. Acho 
até que foi um estímulo, porque eu também precisava aprender para 
falar com eles (P1) 

 
[...] Não preciso do curso de Letras para desenvolver o projeto de 
cultura espanhola. A formação que eu tenho e a forma como o 
trabalho foi desenvolvido foram suficientes (P7). 
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[...] Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o 
mesmo trabalho feito na língua portuguesa pode ser adaptado para o 
espanhol de maneira lúdica e prazerosa. (P8) 

 
[...] a minha dificuldade foi sempre responder as questões culturais 
que iam além do que eu também sabia.(P1) 

 
[...] Integrei a língua e a cultura espanhola de forma prazerosa 
(lúdica), com a utilização de músicas, jogos e outras atividades. (P7) 

 
[...] utilizamos a mesma estratégia de planejamento em sala de aula, 
buscando envolver os alunos com o conteúdo a ser trabalhado de 
maneira lúdica e criativa. (P8) 

 

 

As professoras referem-se ao próprio aprendizado e dos seus alunos, 

falam dos desafios de romper determinadas amarras do processo; falam do prazer e 

da confiança que colocam no aprender dos alunos. Jacotot já nos ensinou que 

quanto mais participativo o mestre, quanto maior o prazer e a confiança no aprendiz, 

maior a desvalorização, maior o desprezo da sujeição pressuposta pela razão 

explicadora (KOHAN, s/d). 

A pedagogia da explicação à que se refere Rancière (2007) reivindica 

para si a questão da clareza do conhecimento numa ação que valoriza a 

transmissão do conteúdo que tem como alvo principal a pretensão de eliminar 

dificuldades e conflitos do aluno. Esta forma de explicação gera uma inteligência que 

se distancia ao se estabelecer uma hierarquia. Segundo o autor, entende-se que tal 

ação pedagógica leva o homem que ignora a ser desigual ao que ensina. 

Estabelecem-se assim um tipo de inteligência limitada, ou seja, esta inteligência 

submete-se ao limite dado pelo próprio mestre que instrui usando a explicação. 

Desta maneira a ação pedagógica foi improdutiva ao priorizar a explicação por estar 

ligada à tradição histórica que valoriza o acúmulo de informações. Na visão de 

Jacotot, explicitada por Rancière (2007), este distanciamento, a “não-explicação”, 

conduz o indivíduo a se olhar internamente, ultrapassando o que já lhe é conhecido, 

o que já construiu. Este ato o leva a se emancipar ao exercer o seu trabalho. 

Ranciere entende que o destino do que ignora, na lógica da explicação, é ser outro 

explicador, um reprodutor do conteúdo recebido. 

A ação do explicador inutiliza as funções da imaginação por ter o 

interesse apenas voltado para o que é dado pelo mestre que explica, não havendo 

necessidade de maior compromisso em avançar para além do discurso do mestre. 
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Não há distância que a escola ou a sociedade tente reduzir entre o mestre e o aluno, 

quando se trata de uma faculdade imaginativa que não cessa  de produzir  pelo fato 

desta faculdade ter condições  de alterar modificar, deformar tudo o que é 

apresentado ao aluno . Isto se verifica no pensamento de Rancière  ao se preocupar 

com a questão “aprender a ensinar” que não deixa de acentuar a perversidade da 

lógica da  explicação,  o autor acrescenta que  a criança perde o seu potencial 

criativo e se adapta ao mestre explicador. Esta criança não se emancipará, estará 

dependendo de um mestre explicador para poder chegar a uma compreensão. 

Rancière deixa claro, que a provocação no lugar da explicação, se dá a partir do 

outro indivíduo, o mestre que provoca o aluno para que exercite seu potencial de 

produção do conhecimento. (RANCIÈRE, 2007). 

Como é possível observar também na fala dos professores, o lúdico está 

presente tanto nos momentos dele próprio trabalhar os seus conteúdos quanto nos 

conteúdos trabalhados com seus alunos. De acordo com Teixeira, (2001) a 

educação que utiliza como ferramenta de trabalho o lúdico, propõe uma nova 

postura, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando, inspirado numa 

concepção de educação para além da instrução. 

O mesmo autor acrescenta que atividades lúdicas facilitam na criança   o 

desenvolvimento de sua personalidade  e  de cada uma de suas funções 

psicológicas e  intelectuais. O lúdico não influencia apenas as crianças, ela também 

traz benefícios aos adultos, os quais gostam de aprender ao mesmo tempo em que 

se distraem. Faz-se necessário evidenciar que nem toda atividade, no que se refere 

ao lúdico, pode ser vista como material pedagógico. 

Ainda que os professores tenham ressaltado possibilidades, a lógica que 

está presente é a lógica que tem, na explicação, o fundamento do processo 

educacional, seja num processo conservador ou num processo de vanguarda. Vale 

destacar alguns exemplos: 

 

 

[...] além da cultura sobre a língua, o curso estava estruturado, 
abrangendo a gramática e ortografia, se assim posso dizer. Como 
qualquer outra área do conhecimento é preciso estudá-la e ter o 
mínimo de domínio e segurança para o trabalho pedagógico. A parte 
didática é muito importante (P4). 
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[...] Minha formação em Magistério e Ciências Sociais foi fator 
importante para a realização do projeto [...] meus conhecimento em 
História e Geografia facilitou o trabalho com as crianças (P6). 

 
[...] Os saberes que considero importantes para uma boa atuação do 
professor no que se refere ao ensino da língua e da cultura 
espanhola para crianças: (P8) didática de ensino; conhecimentos 
culturais; postura de educador; vivências familiares; ser um professor 
pesquisador; gostar da língua que se propõe ensinar. (P11) 
Metodologia do ensino; Conhecimentos da língua; desenvolvimento 
geral da criança; construção do pensamento e da linguagem; saber 
sobre ética. (P10) Conhecer as crianças; saber o que lhes interessa 
no momento; criar estratégias interessantes para que a língua 
estrangeira seja aprendida com prazer. (P3) [...] mais importante é a 
vontade de ensinar, porque eu consegui ensinar algumas coisas aos 
meus alunos mesmo não tendo uma excelente pronúncia e ainda 
cometendo erros nas palavras. 

 

 

É justamente a lógica da explicação que Rancière (2007) evidencia com o 

elemento que pode desafiar a cada um de nós professores, considerando a 

experiência de Jacotot, aspecto que está sendo problematizado neste trabalho. Tal  

lógica da explicação é efetivamente a que tem presidido o trabalho pedagógico e a 

didática do professor, a qual, inclusive, o professor tem por pressuposto salientar, 

para valorizar seu trabalho. A lógica do bem explicar, na verdade, tem por trás a 

ideia de que para que o aluno aprenda é preciso que o professor ensine, ou seja, 

que explique bem. 

Os professores construíram o conhecimento junto aos seus alunos. O 

mestre ignorante, mais do que saber o que não sabe, sabe também que o outro 

pode saber, e nesse momento se aproxima, fala com ele, interroga-o, provoca-o. 

Educar é ter com quem falar (ANTELO, 2003). Evidenciamos isto nas seguintes falas 

dos professores. 

 

[...] vinham com várias perguntas e aí era legal porque eu sentia o 
interesse e ficava interessada em aprender mais também eu achei 
assim incrível muito legal a experiência porque na verdade a gente é 
que nem você falou a gente tem a nossa formação mais a gente “tá” 
aprendendo com isso também  não só assim no caso do espanhol 
mas a gente aprende muita coisa com eles com a troca. (P8) 

 
[...] Na verdade, eu não me senti bem uma professora deles, eu me 
senti junto, fazendo uma ponte entre você e eles, à distância. Foi 
muito gratificante, foi um aprendizado grande. (P3) 
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[...] a gente se coloca no lugar do aluno porque ali no curso a gente 
está se alfabetizando. (P10) 

 

 

A igualdade se dá sempre em pelo menos dois seres que se comunicam, 

ela não se persegue, não se reivindica nem se concede, pratica-se e anuncia-se. 

Trata-se de uma suposição a ser mantida em qualquer circunstância, contra toda 

prova empírica. (ANTELO, 2003) 

Ficou evidenciado nos depoimentos dos professores a vontade do saber. 

Eles começaram a ensinar o que ignoravam e descobriram poderes intelectuais 

insuspeitados, que os colocaram no caminho de novas descobertas. (RANCIÈRE, 

2007). 

 
 

[...] Mas com o passar do tempo os alunos foram se identificando 
mais com o conteúdo de cultura da língua espanhola. Não sei se é 
porque eu também levava meu entusiasmo para a sala e é um curso 
bastante curioso que desperta nas crianças vontade de conhecer 
mais sobre o país, não é? Sobre a cultura em si, e assim os alunos 
começaram a se identificar mais com esse projeto. (P4) 

 
[...] Para mim foi mais importante ainda porque tive que pesquisar 
ainda mais, tive que me aprofundar para  não errar com a criança, a 
gente tem que acertar, então eu acho que cumprimos juntos, até o 
conhecimento foi junto com a criança e eu procurando pesquisar 
mais para trazer mais informações. Foi uma fase enorme, pois coisas 
que eu não conhecia ainda, no curso que faço no Yázigi, eu acabei 
aprendendo no curso de formação. (P6) 

 

 

Jacotot afirmava que todo homem pelo fato de ser humano, é 

intelectualmente capaz. Somente é necessário que se reconheça que em cada 

manifestação intelectual pode se encontrar o todo da inteligência humana. Como é 

possível observar através da contribuição de Antelo (2003): 

 

 

Um mestre ignorante fala para fazer falar. Diz por exemplo é preciso 
aprender, entretanto, aprender é um ato que se baseia no ensino que 
o causa. O importante não é instruir. Talvez testemunhar. É verdade 
que um mestre pode ser intratável, mas coloca à disposição, livros, 
variedades de signos e constata o movimento, a atenção, há uma 
inteligência em movimento. Este mestre não constata se alguém 
aprendeu, mas se buscou. Não segue um procedimento, segue um 
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sinal de confiança. Não procede por etapas, nem tem a ambição e a 
adequação. Mostra e lembra, a cada passo, a confortável posição de 
quem renuncia ao que pode, aquele que triunfa, de alguma forma, ao 
fracassar (p. 255)16. 

 

 
Segundo Rancière (2007) o primeiro princípio do ensino universal aponta 

que é necessário aprender qualquer coisa e a isso relacionar todo o resto. Podemos 

identificar isso nas seguintes falas dos professores: 

 
 

[...] Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o 
mesmo trabalho feito na língua portuguesa pode ser adaptado para o 
espanhol de maneira lúdica e prazerosa. (P8) 

 
[...] a minha dificuldade foi sempre responder as questões culturais 
que iam além do que eu também sabia.(P1) 
 
[...] Não tive vergonha de dizer “não sei”. Nenhum professor sabe 
tudo. Você busca informações e diz “espera aí que eu vou descobrir 
isso daí. Vou confirmar essa informação”. Você não pode ter medo, 
se você tem medo você não sai de casa. Eu não tive esse medo de 
aprender junto com as crianças. Acho que foi até um estímulo. 
Porque aí eu precisava aprender, não para falar “para eles”, para 
falar “com eles”. Se não tivesse o projeto para apresentar, para 
entregar para vocês, eu não sei se teria o estimulo de continuar, 
embora o curso tenha sido muito bom. [...]. Acho que é isso. (P1, 
grifos nossos) 

 
[...] Eu sou uma pessoa que aceito tudo que me propõem para fazer. 
Por exemplo: - Vamos montar um circo na escola? “Vamos!”. Eu 
posso ter todos os medos dentro de mim, mas eu falo: - Vamos.  Isto 
para dizer que “foi difícil”, imaginei: - E agora? Eu tenho que mostrar 
que eu sei pelo menos alguma coisa. Fiquei pensando: “o que eu vou 
trabalhar que eles ainda não saibam?”. “Quer saber, vou conversar 
com eles e, seja o que Deus quiser [...]”. Perguntei aos alunos: - 
Gente, a ‘Pro’ está aprendendo espanhol, o que vocês acham da 
ideia, vocês também querem aprender? E [...] eles foram falando. Foi 
muito legal, porque, até foi uma das coisas que eu coloquei. Nós não 
ficamos desamparados, pelo menos na minha visão, sabendo que 
poderíamos recorrer à professora formadora, que, todo o tempo 
trouxe ideias [...], nós não ficamos no escuro. Ela transmitiu aquela 
segurança de fazer o melhor. Acho que essa parceria que fizemos foi 
bem legal. E a disponibilidade, o interesse que eu vi dos alunos, foi 
bem gostoso, bem construtivo. O que foi positivo foi a pouca bagunça 
na sala, e nesses dias em que se trabalhava especificamente o 
projeto, nós cantávamos, sentávamos para produzir, para escrever 
mesmo, os alunos ficavam em grupos. Geralmente tudo que se faz 
em grupo gera tumulto. E essa atividade não gerava tumulto, não 

                                                 

 
16 Tradução nossa. 
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gerava briga, eles trocavam informações. Foi bem interessante, 
muito legal. Na verdade, eu não me senti bem uma professora 
deles, eu me senti junto, fazendo uma ponte entre você e eles, a 
distância. Foi muito gratificante, foi um aprendizado grande. No 
ano passado a rede de ensino estava proporcionando vários 
projetos. E nós tínhamos de trabalhar e desenvolver dentro da sala 
de aula um trabalho em ciclo, então trabalhamos em mais 
professoras. Éramos três professoras desenvolvendo atividades para 
dois grandes grupos de alunos. Na verdade, iniciamos um projeto 
chamado “Memória Local” e, paralelamente a ele, iniciamos o projeto 
cultura da língua espanhola. Trabalhamos, então, com os alunos 
esses dois projetos além do conteúdo curricular que já tínhamos. 
Mas com o passar do tempo os alunos foram se identificando mais 
com o conteúdo de cultura da língua espanhola. Não sei se é porque 
eu também levava meu entusiasmo para a sala e é um curso 
bastante curioso que desperta nas crianças vontade de conhecer 
mais sobre outros países! Sobre a cultura em si, e assim os alunos 
começaram a se identificar mais com esse projeto. [...] E se a gente 
for pensar naquilo que foi prazeroso, naquilo em que as 
crianças ficaram realmente motivadas e que teve o envolvimento 
dos alunos, aí é que vejo que meus alunos se identificaram com 
o aprendizado da língua espanhola mesmo... (P4, grifos nossos) 

 

 

Foram destacados dos segmentos dessas entrevistas três aspectos que 

pareceram importantes para a discussão que aqui se apresenta: primeiro a 

identificação do trabalho desenvolvido com uma aprendizagem que traz prazer; 

segundo, a identificação de uma relação de parceria: professor e alunos, juntos, na 

aprendizagem da língua espanhola. Terceiro, a perspectiva de uma relação 

professor/aluno assimétrica, como se expressa nas palavras da P4: “Na verdade, eu 

não me senti bem uma professora deles, eu me senti junto”. 

A seguir são apresentados outros segmentos das entrevistas: 

 

[...] Foi uma experiência única, porque para a criança também 
aprender outra língua é muito interessante, elas têm um interesse 
grande. Como elas já gostavam de música, e de programas 
mexicanos, tinham todo um interesse, então, a partir daí foi mais fácil 
e acredito que esse envolvimento que houve começando com as 
pesquisas, foi um fator importante e elas começaram a se interar de 
todo trabalho que a gente ia desenvolvendo, e isso ajudou bastante. 
Para mim foi mais importante ainda porque tive que pesquisar ainda 
mais, tive que me aprofundar para a gente não errar com a criança, a 
gente tem que acertar, então eu acho que cumprimos juntos, até o 
conhecimento foi junto com a criança e eu procurando 
pesquisar mais para trazer mais informações. Foi uma fase 
enorme, pois coisas que eu não havia aprendido no curso que faço 
no Yázigi, eu acabei aprendendo no curso de formação (P6, grifos 
nossos). 
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[...] De eu não ter esse conhecimento da língua? Ah, para mim foi o 
quê? O que eu coloquei ali na resposta: um desafio de ensinar e 
aprender junto. “Tava” junto. Eu “tava” ensinando e aprendendo 
com eles, e indo lá aprendia com você, retomava, era o tempo todo 
assim, e buscava no dicionário... Esse era o maior desafio, porque eu 
não tinha o domínio da língua, mas, mesmo assim, isso não impedia 
da gente trabalhar lá com as crianças. Eu não sei explicar direito, 
Marta (risos), mas é uma coisa tão... [...] foi tão lúdico e tão 
gostoso aquele momento, e as crianças envolvidas querendo 
mais, que foi transformando, sabe? Criando uma coisa, um objeto 
do conhecimento mesmo, de transformação (P7, grifos nossos). 

 
[...] Foi muito boa, porque o primeiro impacto é assim: “Gente eu 
estou fazendo um curso de espanhol, e eu vou ensinar a vocês 
algumas coisas”. Aí já é aquela euforia. Porque é uma coisa 
diferente, sai do conteúdo básico. E aí, eu colocava algumas coisas 
na lousa, alguma coisa da pronúncia, a gente começava a falar e 
eles... Algumas coisas eu errava, eu falava assim: “ah, não, isso aqui 
não é assim que fala, não. A ‘prô’ errou”. Ou, senão, eles vinham 
perguntar: “’prô’, como é que fala sapato em espanhol? Ou calça, ou 
blusa... Eles vinham com várias perguntas. E era legal, porque eu 
sentia o interesse e ficava mais interessada em aprender mais 
também. Eu achei, assim, incrível, muito legal a experiência de 
estar... Porque, na verdade, a gente é, que nem você falou, a 
gente tem a nossa formação, mas a gente está aprendendo com 
isso também. Não só nesse caso específico do espanhol, mas a 
gente aprende muita coisa com eles, com a troca. E nesse caso 
do espanhol foi ótimo porque eles gostaram (é uma coisa 
diferente), eu também. A gente pôde trabalhar música, trabalhar 
cor, trabalhar até teatrinho, uma coisinha assim: entrava uma fala e 
começava a falar, “Buenas tardes”, “Cómo estás?”, aí eles 
respondiam... Foi muito gostoso, foi muito bom. Eu amei. (P8, grifos 
nossos). 

 
[...] Exatamente, até hoje eu pensei durante o período em que eu 
respondi o questionário, porque a necessidade e a curiosidade e o 
interesse vinham acontecendo ao mesmo tempo. Você entrava, e 
nós, como professores de idiomas, sempre temos que pensar um 
pouquinho à frente. Até mesmo porque você imagina o que o seu 
aluno vai te perguntar na sala de aula, como ele vai se comportar. 
Você sempre tem aquela visão de se colocar no lugar do aluno, 
imaginar qual é a curiosidade dele. E acontecia exatamente isso com 
os alunos. Eles tinham curiosidade, às vezes a curiosidade deles era 
muito maior do que aquela que eu realmente imagiava que fosse. Eu 
me colocava no lugar deles, imaginava o que eles podiam perguntar, 
fazia sempre uma relação daquilo que poderia acontecer durante a 
realização do projeto. E eles acabaram até me surpreendendo, 
porque eles tiveram curiosidades que não passavam pela minha 
cabeça em muitos momentos, coisas que eu nunca tinha imaginado 
que eles fossem me perguntar. Então, por isso que eu achei 
extremamente importante. E eu vi de cada aluno um interesse: “ah, 
eu quero fazer outro curso paralelo a isso, de espanhol”, “quero 
conhecer mais”, “minha mãe vai me colocar no curso de espanhol”... 
Depois disso, até sentindo a necessidade que eles tinham, mesmo, 
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de conhecer e de querer saber mais. Foi uma experiência 
diferenciada da que eu tenho, porque eles me surpreenderam 
com muitas coisas. Que sempre você recorre à formadora 
mesmo. Não tem como. Aí você se desespera e vai atrás da 
formadora, que tem bastante bagagem com relação à língua 
espanhola. Então muitas vezes, eu recorria ao mesmo tempo 
com a necessidade de satisfazer as curiosidades, ver e para dar 
as informações que eles precisavam. E eu percebi isso também 
por parte dos professores que vinham, que viam, que 
acompanhavam a realização do projeto, que também eles 
começaram a se interessar, queriam saber mais e faziam com que a 
gente buscasse. Às vezes, não tinha tanto tempo hábil para isso, 
mas eu acho que esse projeto deveria de ser um projeto que deveria 
ter continuidade. Pelo pouco tempo, o interesse que foi despertado 
por parte de todo mundo, acho que não deveria ficar adormecido. 
(P9, grifos nossos). 

 
[...] Eu e minha colega Luciane comentávamos isso ano passado, a 
gente se coloca no lugar do aluno porque ali no curso a gente 
está se alfabetizando. Hoje a gente consegue sentir como as 
crianças se sentem quando estão sendo alfabetizadas. A gente 
ficava no lugar deles e as coisas que eles faziam e que a gente 
brigava com eles, a gente fazia também. De ficar naquele 
desespero de querer terminar logo, de querer saber qual é o 
próximo, de querer copiar do amigo quando não estava 
conseguindo fazer. A gente acaba compreendendo exatamente a 
situação dos alunos. A Luciane até disse: “A gente está fazendo tudo 
igual aos alunos!”. Foi muito bom para ver como eles se sentem. Era 
muito engraçado, era muito gostoso (P10, grifos nossos). 

 

 

O trabalho aqui sistematizado organizou-se na perspectiva de 

problematizar processos de ensino-aprendizagem da língua espanhola, 

desenvolvido junto a alunos do ciclo inicial da educação básica, por professores que 

não têm a formação específica na língua, mas têm a experiência de alfabetizar e 

lidar com crianças dos 6 aos 10 anos. 

 

O “método” Jacotot não é o melhor, é outro.  Não se escolhe nem se 

oferece como uma opção; executá-lo não deixa alternativas a serem descartadas ou 

para serem cumpridas. A eficácia do acontecimento Jacotot é uma forma de 

pensamento e de se fazer educação, se produz de uma alteridade radical dos 

parâmetros reconhecidos da educação instituída e o “velho método” (termo usado 

por Rancière ao se referir aos métodos tradicionais de ensino). Neste sentido a sua 

eficácia não se define pelo que se realiza, mas pelas aberturas e oportunidades. 
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As grandes lições desse mestre, embora enfoquem a igual capacidade de 

conhecer, constituem mais um argumento em direção à necessidade de combinar a 

igualdade com as diferenças e de nos distanciarmos dos que se apegam 

unicamente à cultura da igualdade liberal de oportunidades e do mérito para 

defender a escola do seu caráter excludente, que bane os que, por desigualdades 

significativas de nascimento e/ou desigualdades sociais, não conseguem preencher. 

Na sequência, nas Considerações Finais são retomados os aspectos do 

percurso realizado para o desenvolvimento deste trabalho, para evidenciar uma 

leitura possível de todo o processo. 

 



82 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ideia de discutir esta temática emergiu de dois aspectos: minha história 

de vida e minha experiência profissional. Considerei importante iniciar esta pesquisa 

com um breve relato, fundamentando-me nas concepções de Josso (2004) que 

aponta a história de vida como um “caminhar para si”. Foi nesse caminhar, indo ao 

encontro do meu passado e, ao mesmo tempo e paradoxalmente, distanciando-me 

das experiências vividas, que pude compreender e dar sentido à minha formação. 

Da mesma maneira, Delory-Momberger (2008) afirma que: “A história do indivíduo é 

também, em grande parte, aquela de sua aprendizagem e de sua relação biográfica 

com o saber e o aprender” (p. 30). 

Partindo desses pressupostos, foi possível reconhecer porque não hesitei 

em levar adiante o projeto que desenvolvi junto à Prefeitura Municipal de Santo 

André, embora percebesse a insegurança de alguns dos meus professores ao 

ministrar uma língua estrangeira sem ter formação em Letras. Procurei levá-los a 

refletir sobre o seu próprio conhecimento apontando o que eles faziam no seu 

cotidiano mesmo que não fosse especificamente relacionado às línguas. 

O curso, como mencionado no capítulo II, foi abandonado por cerca de 

20% dos inscritos e os que ficaram, aceitaram o desafio. Esses que permaneceram, 

continuaram e desenvolveram o projeto com seus alunos nas escolas municipais, 

apesar da insegurança. Há que se considerar que os resultados apresentados pelos 

professores, que desde o primeiro mês iniciaram o projeto, foram bastante positivos 

e significativos, não somente pelo reconhecimento, como também pela participação 

da comunidade escolar. Tal fato trouxe pedidos de alunos (professores da prefeitura) 

que queriam realizar o curso, pois acompanhavam de perto nas suas escolas os 

professores colocando em prática seus projetos. 

Nesse mesmo capítulo, busquei evidenciar que não há professores com 

essa formação – especialistas em ensino de línguas para crianças – motivo pelo 

qual este trabalho foi desenvolvido objetivando demonstrar essa possibilidade de 

formação. 

Textos legais e apreciações de pesquisadores e teóricos apontaram o 

caminho desta pesquisa. O fato de estarmos próximos ao prazo determinado pelo 

artigo 1º da Lei nº 11.161, que estabelece que o ensino de espanhol deverá ser 
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implantado gradativamente nos currículos plenos do Ensino Médio no prazo de cinco 

anos a partir da implantação da lei, terminando em cinco de agosto de 2010, vem 

reiterar as concepções aqui apresentadas. 

Nesse momento do estudo também foram trazidas informações sobre a 

implantação do espanhol nas escolas públicas, no entanto, a lei ainda não foi 

aplicada na sua totalidade no estado de São Paulo e, ao que parece, está longe de 

ser implantada na forma prevista. 

Ora, não se pretendeu aqui propor a invasão do campo de trabalho do 

professor formado em Letras, pois sabemos que não há profissionais suficientes 

para ministrar aulas de espanhol no Ensino Médio e a lei não abrange os primeiros 

anos do Ensino Fundamental. O que se pretendeu foi evidenciar que se o professor 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental está habilitado a ministrar aulas de 

Matemática, Ciências, História, Geografia e outras disciplinas, por que não fazê-lo 

com uma língua estrangeira? E quanto a essa formação, como realizá-la? 

Desse modo, faz-se necessário encontrar uma maneira de 

instrumentalizar e habilitar legalmente os professores interessados em ensinar 

língua espanhola para crianças. Cabe lembrar que cada vez mais aumenta a 

necessidade e o interesse pela inclusão de aulas de língua estrangeira nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

A leitura de Jaques Rancière me cativou, entretanto, o projeto de 

formação começou muito antes desse autor me ser apresentado e de me possibilitar 

conhecer os princípios de Jacotot, em O mestre ignorante, cuja proposta aponta a 

educação como uma aventura pessoal em busca da descoberta de seu próprio 

poder de autodeterminação. Rancière veio, portanto, ao encontro das minhas 

concepções sobre o que é ser professor. Para ele o professor precisa se conhecer 

como se fosse um viajante do espírito, igual a todos os outros viajantes, como 

sujeito intelectual participativo da potência comum dos seres intelectuais. 

É oportuno reiterar que não se trata de igualar o saber do professor ao do 

aluno, trata-se sim, de que o professor adquira a ousadia de se crer capaz daquilo 

que os grandes mestres realizaram e ao mesmo tempo, que ele se sinta obrigado a 

solicitar do aluno ver tudo por ele mesmo, comparar incessantemente e sempre 

responder à tríplice questão: o que ele vê? O que pensa? O que faz com isso? E 

assim até o infinito (RANCIÈRE, 2007). 
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Diante das considerações apresentadas e das pesquisas realizadas, este 

estudo inferiu que é possível formar professores para ministrar aulas em língua 

espanhola – especificamente – a crianças dos 6 aos 10 anos, considerando que eles 

já possuem a formação pedagógica necessária para trabalhar nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental. 

Não se pode deixar de mencionar que, contudo, houve falhas na 

implantação do projeto no que se refere ao tempo, que poderia (e deveria) ser mais 

ampliado para aprofundamento do próprio conteúdo, fato que levaria mais 

segurança aos professores. No entanto, há que se salientar que o objetivo principal 

foi alcançado. 

Dessa experiência foi possível extrair muitas reflexões, mas vale ressaltar 

o comprometimento dos sujeitos envolvidos que me ajudaram a evidenciar 

possibilidades e que educação de qualidade se faz quando se tem vontade, não 

uma vontade isolada, mas uma vontade real, a vontade conceituada por Jacotot. 

Com uma visão respeitosa pelas outras culturas, cada governo deveria 

incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras em todas as fases da vida 

escolar e em nenhum caso deveria promover a aprendizagem de uma língua 

específica, uma vez que isto acarreta tratos discriminativos que devem ser 

erradicados do mundo globalizado. 
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ANEXO A – Lei nº 11.161  

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

 Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 
facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino 
médio. 
 

§ 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da 
implantação desta Lei. 
 

§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental 
de 5a a 8a séries. 
 

Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no 
horário regular de aula dos alunos. 
 

Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 
Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 
 

Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias 
que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em 
cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 
 

Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas 
necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada 
unidade federada. 
 

Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os 
sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 
 

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Brasília, 5 de agosto de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2005. 
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APÊNDICE A – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa. Ao integrar este 

estudo estará permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos. Todas as 

informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, você não 

precisará se identificar. Somente a pesquisadora terá acesso às suas informações, 

após o registro destas, o documento será destruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________ RG____________________ 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

Local: ______________________________________________________________ 

Data: _______________________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

Questionário – Parte I – Perfil 
 

 

1. Formação_________________________________________________________ 
 
 
 

2. Graduação: _____________________________ano de conclusão____________ 
 

_________________________________________ano de conclusão____________ 
 

_________________________________________ano de conclusão____________ 
 

Pós-Graduação: ______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Sexo  (   ) masculino  (   ) feminino 
 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(   ) curso livre. Qual? _________________________________________________ 
 

(   ) curso universitário _________________________________________________ 
 

(   ) família. Origem? __________________________________________________ 
 

(   ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? _______ 
 

(   ) outros. Qual(is)? __________________________________________________ 
 
 
 

5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente______ anos. 
 

b) No ensino de 1ª a 4ª série ______ anos. 
 

c) Educação Infantil______ anos. 
 
 
 

6. Qual sua faixa de idade: 
 

(   ) entre 20 e 25 anos   (   ) entre 36 e 40 anos 
 

(   ) entre 26 e 30 anos   (   )  entre 41 e 45 anos 
 

(   ) entre 31 e 35 anos    (   ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 

 

1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Se não, por quê? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE QUESTÕES NORTEADORAS PARA A 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

1) Gostaria que você contasse sobre seu percurso profissional, sua história dentro 
da educação. 
 

2) O que levou você a se inscrever no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”. 
 

3) Em que você se baseou para desenvolver o seu projeto? 
 

4) Quais foram as dificuldades, desafios e satisfações encontrados durante a 
aplicação do seu projeto? 
 

5) Como foi, para você, construir o conhecimento, da língua espanhola, junto aos 
seus alunos? 
 

6) Quais são os saberes que você julga importantes para o desenvolvimento deste 
projeto? 
 

7) Como você acredita que esses conhecimentos, os saberes, se desenvolveram em 
você durante a execução do seu projeto? 
 

8) Na condição de aluno-professor, como foi para você desenvolver o projeto 
sabendo que seus alunos haviam sido informados, por você, que você estava 
aprendendo? 
 

9) Conte sobre o seu projeto. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 

 

 

Entrevista 1 

M1 – entrevistadora 

P2 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P2: A minha trajetória na Educação é pouca, pois eu ainda tenho 25 anos. Eu fiz o 

Magistério, antigo CEFAN. Junto com o último ano do Magistério eu fiz a Pedagogia. 

Logo quando eu concluí a Pedagogia, no último ano da Pedagogia, eu já passei aqui em 

Santo André e em São Paulo, então assumi aqui e assumi lá. Por enquanto, eu trabalho 

nesses dois, que para mim ficaram os melhores lugares para trabalhar pela distância mesmo. 

Não quis trabalhar na cidade onde eu moro, pois não é próximo para mim de São Paulo. Eu 

estou aqui, nos dois, há 5 anos. Geralmente, de manhã eu trabalho com creche, são 

“pititicos”, e à tarde eu sempre trabalhei com Fundamental. Esse ano, eu peguei Educação 

Infantil, sala de 5 anos. Está sendo uma experiência nova, diferente posso dizer, porque eu 

tenho que me dosar ainda um pouco, assim, nas expectativas. Eu ainda continuo tendo 

expectativas de Fundamental com eles, questão de alfabetização que eu gosto, mas, aí, eu 

tenho que ainda diminuir a ansiedade com eles, tentar um trabalho mais lúdico. Para mim, 

está sendo uma conquista agora esse trabalho. Como eu já tenho de manhã, ter à tarde de 

novo, tem que melhorar. 

 

M1 – Por que você se inscreveu no curso de língua espanhola? 

 

P2: Eu fiz um curso de língua espanhola 5 anos e sempre gostei, eu não sei se é porque 

minha amiga... as minhas duas amigas de infância, um pai é argentino e o outro pai é 

peruano. Nós sempre tivemos contato e eles falam com elas em espanhol e falavam comigo 



97 

 

também. Eu comecei a fazer por interesse mesmo e eu sempre falava que eu queria ir para o 

Peru para conhecer as linhas de Nazca, então começamos a fazer o curso juntas. Quando 

surgiu o curso, eu estava com uma sala de 6 anos e abriu apenas o curso para o final de ciclo, 

na 3ª e 4ª série, mas acabou tendo as vagas e eu me inscrevi. Isso foi muito bom porque eu 

consegui trabalhar o conteúdo junto com uma sala de 6 anos, que já tem o trabalho da 

alfabetização. 

 

M1 – Você me disse que você se inscreveu no projeto por causa de suas amigas, 

você cresceu com elas, e elas tinham pais peruano e argentino. Eu queria saber 

como foi. Porque você é professora e, geralmente, a gente tem uma formação em 

que nós somos os detentores do saber quando estamos frente aos nossos alunos, e 

esse projeto trouxe para você novos conhecimentos. Como foi para você construir 

isso junto ao seu aluno, já que você não tinha toda a bagagem que você precisaria 

para atuar na área? 

 

P2 – Como os meus alunos ainda estavam em fase de alfabetização, foi engraçado. Porque a 

gente ao longo do ano tinha trabalhado animais, tinha trabalhado cores, tinha trabalhado 

um monte de projetos envolvendo essas temáticas e, no curso, as primeiras coisas que a gente 

aprendeu foram cores, foram animais... Então, que eu fiz? Como eles já conheciam os 

animais, nós fizemos listagem dos animais que eles conheciam (que com alfabetização a gente 

vai muito por listagem) e depois eu fiquei indagando eles: “como vocês acham que pode ser o 

nome desse animal em espanhol?” Aí, eles ficaram assim meio com receio... peguei o globo, 

mostrei onde a gente morava, onde era a Espanha, que as pessoas falavam de modos 

diferentes... Aí, um falou: “Ah! Meu tio fala inglês”, “Ah! Meu tio fala espanhol”, então eles 

já começaram a entender que dependendo do país se fala uma língua. Então, assim, acabou 

fluindo, porque acabou relacionando o que eu aprendi no curso com o que eu estava dando 

em sala de aula. Nós acabamos fazendo outras listagens dos mesmos animais que eles já 

conheciam, já relacionavam o que estava escrito. Eles relacionavam muito, “e” de “elefante”, 

“e” de “Elisa”, aí eles olhavam “elefante” escrito em português e relacionavam com o que 

estava escrito em espanhol. Então para eles foi fácil. Para mim, ajudou muito, porque eu 

acabei pegando o que eu aprendi no curso e fazendo com eles de forma que eles entenderam, 
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porque já conheciam como escrevia em português. Alguns, de memória, mas um olhando 

assim... Sabendo que eram animais, eles já relacionavam. Eles olhavam o “jota”, aí eles 

falavam, olhavam lá: “jacaré”. Ah, começou com “jota“ e com “é”, terminou com “é”. É um 

animal. Aí, eles já: “ah, é um jacaré!” Eles olhavam do lado e eu falava: “e o jacaré em 

espanhol”, aí gostaram bastante. E isso me ajudou bastante, que como eu não conhecia 

muito, eu consegui usar muito do que eu aprendi no curso, com eles. Então não me senti 

insegura para ensinar, porque acabou sendo o que eu realmente aprendi o que eles queriam 

aprender. Acabou cruzando o que eu estava dando, com o que deu no curso, com o que eles 

queriam aprender. Acho que por isso deu tão certo, que eles se envolveram tanto, porque eles 

gostavam e se animavam, assim, o que eles mais queriam saber: “como se fala isso?”, “como se 

fala aquilo?”, e acabou indo de encontro a isso, eu queria mostrar para eles como que se 

escreviam algumas coisas e eles queriam saber como se falavam algumas coisas. É, eram 

poucos, que estavam alfabetizados. Porque eles ainda vão para a primeira série. 

 

M1 – Então, trabalhou só a oralidade? 

 

P2 Isso, alguns queriam já escrever. Então quem queria escrever, eu deixava escrever. 

Mostrava como é que era a escrita, porque alguns já faziam a leitura. 

 

M1 – Isso é interessante, porque você não tem formação em Letras. 

 

P2: Não. 

 

M1 – Como você conseguiu trabalhar isso sem ter uma formação em Letras? 

 

P2 A minha formação, fiz Magistério e depois fiz Pedagogia, mas eu não sei se é porque 

tenho interesse mesmo. Eu tenho um irmão que mora fora, então, às vezes ele me liga e fala 

comigo: “E o inglês?” E eu: “não estou entendendo nada! Pode parar!” Eu gosto de viajar, 

gosto de saber outras línguas, acho que o meu interesse os ajudou a ter interesse também. 

Quando a gente é motivada, gosta de algo, o que você vai ensinar, você gosta do que está 
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fazendo, eu acho que eles até também veem o seu prazer em ensinar e acabam tendo o prazer 

de aprender também. 

 

M1 – Você quer apresentar mais alguma coisa? 

 

P2: Não, quero agradecer porque foi um curso muito legal. Consegui trocar muito e ainda 

mais que acabou tendo outra professora, a R., que fez o curso. Nós conseguimos trocar 

muito: “ah, você está fazendo isso”, “ah, eu ‘estou fazendo aquilo” e foi um curso muito 

legal, as crianças gostaram. No final do ano teve avaliação. Os pais colocaram na avaliação 

de final de ano que deveria ter isso em todas as séries, entendeu? Se você vê, os alunos 

conseguem aprender mesmo. Só devia ter mais incentivo para eles poderem aprender e não 

deixar fraquinho até a 8ª série, que eles já são capazes desde seis, cinco anos, como meus 

alunos. Eu acho que é isso que eu queria deixar no final. 

 

M1 – Agradeço a participação. 
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Entrevista 2 

M1 – entrevistadora 

P9 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P9 – Bom, a minha formação não é ligada à Educação. Eu tenho uma formação na área 

administrativa. Eu acabei ingressando na área pública, vindo para a escola, trabalhando 

também na área administrativa e, paralelamente, também tive um convite para dar aula de 

idiomas em escola de idiomas. Eu acabei caindo na área de Educação e me ligando um pouco, 

já há quatorze anos que eu leciono em escola de idiomas. É um grande aprendizado. Sinto 

falta de uma formação pedagógica. Tenho pretensão de fazer alguma coisa agora no segundo 

semestre porque eu acho que é necessário, embora eu já tenha feito algo na área de pós-

graduação ligada à Educação, até mesmo por conta da minha profissão também, ligada à 

Educação. Estar na escola também tem sido assim, algo que desperta o meu interesse para 

uma formação pedagógica. Eu acredito que vai ser realmente algo que vai acrescentar, tanto 

na minha atuação e também, até mesmo, para poder dar continuidade. Quem sabe até mesmo 

na área de magistério mesmo, mas já com uma formação superior. 

 

M1 – Por que você se inscreveu para participar do projeto? 

 

P9: Bom, eu me inscrevi para o projeto de língua espanhola, primeiro, porque sempre tive 

vontade. Eu fiz um curso de extensão universitária, na época em que eu fazia faculdade, que 

teve duração de quatro anos, na língua espanhola, mas isso há dez anos. Então as coisas se 

perderam porque eu não atuei e nem dei continuidade, mas sempre tive interesse pela língua 

espanhola e até mesmo por conhecer outros idiomas. Quando surgiu a oportunidade de fazer 

a inscrição, embora não tivesse ligada à área pedagógica dentro da escola municipal, eu 

solicitei para a diretora do Departamento da Educação se poderia fazer a inscrição, que eu 

teria interesse em conhecer um pouco sobre o curso. Algumas semanas depois, ela me retornou 
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dizendo que eu poderia frequentar o curso. E eu achei que foi extremamente válido. Acho que 

foi em um espaço de tempo muito curto, mas, depois, quando os profissionais da área de 

Educação perceberam como funcionava, como era, houve um interesse maior. Acho que 

poderia ter sido mais divulgado, e que hoje se ele continuasse, se ele tivesse uma 

continuidade, muitas pessoas fariam. Isso acrescentou muito, demonstrou interesse, tanto 

pela parte que partiu dos professores como também por parte das crianças. Não só da sala 

onde a gente trabalhava diretamente ligada ao projeto. Outras crianças, de outras salas, 

viam, tinham irmãos ou viam alguma coisa relacionada ao projeto e também perguntavam, se 

interessavam. Então foi por isso, pelo meu interesse e, até mesmo, por ter feito uma pós-

graduação na área de língua inglesa e ter percebido a necessidade de desenvolver alguma 

coisa para as crianças de ciclos que antecedem à 5ª série. Foi por isso o meu interesse também. 

 

M1 – Fala um pouco do seu projeto especificamente. Como você iniciou esse projeto 

por causa das suas assembléias, como você o integrou ao projeto da escola, enfim, 

como você... 

 

P9: Embora tivesse pouco tempo para realizar o projeto (porque ligada à área 

administrativa você acaba não estando ligada diretamente à sala, embora eu tivesse apoio 

dos professores e da direção), eu aproveitei um pouquinho do meu conhecimento como 

profissional na área de idiomas e aproveitei também, claro, todas as informações que eu tive 

durante a realização do curso, durante a formação, quero dizer, de língua espanhola. E 

acabei até optando por trabalhar com alunos um pouquinho maiores, que são dos segundos 

ciclos finais, para facilitar por conta de não ter muito tempo hábil, o tempo necessário que eu 

gostaria de ter para realizar. Então, foi trazendo um pouco da minha experiência, porque 

não tenho a formação pedagógica, não sou professora da sala. E todo esse conhecimento que, 

realmente, cada vez que você tinha o contato na aula de formação, você, realmente, tinha 

necessidade, sentia mais vontade de conhecer mais sobre a língua, sobre a cultura, que eu 

acabei trazendo para a sala de aula, junto com alguns projetos que já estavam sendo 

realizados ou já tinham sidos realizados paralelamente. Então, eu trouxe um pouquinho do 

que tinha sido realizado sobre. Inclusive, algumas salas tinham realizado projetos sobre 
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países da América Latina. Eu aproveitei para unir isso e desenvolver um pouco mais. E foi 

muito gratificante, muito útil. Eu percebi que houve uma integração tanto dos alunos como 

dos professores, que também já vinham trabalhando com relação a países de cultura 

espanhola, que falam língua espanhola. 

 

M1 – Você tem uma experiência no ensino de línguas. Mas o espanhol, 

especificamente, você nunca tinha ensinado. 

 

P9: Não. 

 

M1 – Como foi com essa questão de você construir esse conhecimento junto ao seu 

aluno? Porque vocês estavam conhecendo a língua praticamente juntos. 

 

P9 Exatamente, até hoje eu pensei durante o período em que eu respondi o questionário, 

porque a necessidade, a curiosidade e o interesse vinham acontecendo ao mesmo tempo. Você 

entrava, e nós, como professores de idiomas, sempre temos que pensar um pouquinho à frente. 

Até mesmo porque você imagina o que o seu aluno vai te perguntar na sala de aula, como ele 

vai se comportar. Você sempre tem aquela visão de se colocar no lugar do aluno, imaginar 

qual é a curiosidade dele. E acontecia exatamente isso com os alunos. Eles tinham 

curiosidade, às vezes a curiosidade deles era muito maior do que aquela que eu realmente 

imaginava que fosse. Eu me colocava no lugar deles, imaginava o que eles podiam perguntar, 

fazia sempre uma relação daquilo que poderia acontecer durante a realização do projeto. E 

eles acabaram até me surpreendendo, porque eles tiveram curiosidades que não passavam pela 

minha cabeça em muitos momentos, coisas que eu nunca tinha imaginado que eles fossem me 

perguntar. Então, por isso que eu achei extremamente importante. E eu vi de cada aluno um 

interesse: “ah, eu quero fazer outro curso paralelo a isso, de espanhol”, “quero conhecer 

mais”, “minha mãe vai me colocar no curso de espanhol”... Depois disso, até sentindo a 

necessidade que eles tinham mesmo, de conhecer e de querer saber mais. Foi uma experiência 

diferenciada da que eu tenho, porque eles me surpreenderam com muitas coisas. Que sempre 

você recorre à formadora mesmo. Não tem como. Aí você se desespera e vai atrás da 
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formadora, que tem bastante bagagem com relação à língua espanhola. Então muitas vezes, 

eu recorria ao mesmo tempo com a necessidade de satisfazer as curiosidades, ver e para dar as 

informações que eles precisavam. E eu percebi isso também por parte dos professores que 

vinham, que viam, que acompanhavam a realização do projeto, que também eles começaram a 

se interessar, queriam saber mais e faziam com que a gente buscasse. Às vezes, não tinha 

tanto tempo hábil para isso, mas eu acho que esse projeto deveria ser um projeto que deveria 

ter continuidade. Pelo pouco tempo, o interesse que foi despertado por parte de todo mundo, 

acho que não deveria ficar adormecido. 

 

M1 – Você quer acrescentar mais alguma coisa, Rose? 

 

P9: Não. 

 

M1 – Eu agradeço. 

 

P9 Eu só... Ai, que pena! Tem tanta coisa que a gente tinha falado... Mas, assim... 

 

M1 – Não, mas pode falar, fala. 

 

P9: Acho que era isso mesmo. Acho que esse projeto seja ele qual for... 

 

M1 – Como você se sentiu? 

 

P9: Eu me senti muito bem durante a realização desse projeto. Eu senti que despertou em 

mim realmente um interesse de dar continuidade mesmo, tanto que já conversei e mantive 

interesse em continuar com o projeto. Sei que isso vai despertar interesse em outras pessoas e 

daí por diante, quem sabe, a gente acaba introduzindo uma língua estrangeira nos cursos 

iniciais que antecedem a 5ª série. Porque o aluno, quando chega lá na no 6º ano, ele se sente 

totalmente perdido, eles sentem a falta de interesse e há pouca  formação dos profissionais da 

área. Eu percebi durante a realização, embora eu tenha um número muito assim... Não é um 

número que eu posso considerar “ah, é realmente isso que acontece em todas as escolas, tanto 
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particulares como públicas”, mas você sente que o profissional tem dificuldade, e eu acho que 

deveria ter outra formação que não simplesmente aquela formação do curso de Letras. 

Faltam muitas coisas ainda para serem acrescentadas nos cursos, acho que uma formação 

paralela acrescenta muito mais. Acho que é isso, é isso. 

 

M1 – Obrigada. 
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Entrevista 3  

M1 – entrevistadora 

P8 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P8: Sobre a trajetória na Educação, e em relação ao curso de espanhol também? Ou não? 

 

M1 – Sim. 

 

P8 Olha, assim, eu comecei, eu fiz o Magistério em 2000, 2001. Fiz só dois anos porque eu 

já tinha técnico em Secretariado, então eu fiz uma complementação. Saindo do Magistério, 

eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, contratada para trabalhar em creche, em 

Educação Infantil. Ali fiquei três anos. Em 2005, resolvi que eu queria fazer Pedagogia. Aí, 

eu fiz Pedagogia em 2005, 2006 e 2007, na Uni ABC, em Santo André. Trabalhei enquanto 

eu estava estudando, fui estagiária da prefeitura de São Bernardo, fui trabalhar lá. Prestei 

um concurso em 2007, em Santo André e, em 2008, fui chamada. Acho que foi isso, e o ano 

passado (que é o ano de 2008) foi meu primeiro ano, como professora efetiva, primeiro ano 

letivo, e esse é o segundo ano. Eu gosto do que eu faço, eu acredito que tenho vocação, gosto 

de estudar... Todo curso que a Prefeitura, tanto São Paulo como SBC, Santo André, que eu 

fiquei esses anos... já faz sete anos. Desde 2001. Mais, oito anos. Eu sempre quero estar 

melhorando, evoluindo, então, eu estou fazendo os cursos que aparecem, que eu posso 

também conciliar com a minha agenda, eu faço. Eu acho que é isso.  Agora, falando sobre o 

espanhol, posso falar sobre o espanhol, sobre o projeto? 

 

M1 – Pode. 
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P8 Ou mais sobre a Educação? 

 

M1 – Fale o que você quiser. 

 

P8 Então, sobre a Educação é o seguinte: em relação ao contato de aluno professor, eu me 

realizo. O que a gente estava conversando até antes dessa gravação, é sobre a infra-estrutura 

que tem aqui aonde a gente trabalha, nos locais que eu trabalhei. Eu acredito que a gente 

fica, como professor, como educador, como pedagoga, eu me sinto um pouco frustrada por ter 

falta de profissionais. A área médica cuida de vários aspectos do ser humano, e eu também 

entendo que a Pedagogia teria que ser assim. Porque você tem um aluno certinho, que tem 

uma família legal, estruturada, ele vai para a escola para aprender a ler e escrever, e tem 

aquele, com os problemas sociais e problemas assim. Então nós, como professores dentro de 

sala de aula, cuidamos muito, lidamos muito com tudo isso, problemas sociais e psicológicos 

da pessoa, da criança e por isso a gente se sente um pouco esgotada nesse sentido. Tinha que 

ter um trabalho, mais efetivo de outros profissionais que poderiam nos dar caminhos, porque 

o professor ele fica muito experimentando. “Ah, experimenta fazer isso”, “experimenta dar 

tal atividade”, tal. Não que isso seja errado, que eu acho que isso é nosso papel mesmo, mas, 

eu acho que é a cobrança que é muito cansativo, em cima do nosso trabalho, e ter mais 

respaldo, mais acesso a mais informações. Eu acho que o ponto crucial é a formação. Eu 

acredito que o professor tem que estar sempre, sempre, sempre em formação e ter estrutura 

financeira também, que ajudaria mais para gente poder... por exemplo, o ideal seria assim: 

dar aula só em um período e outro período estudar, estudar, estudar. Eu acredito nisso. 

Agora é para falar sobre o espanhol? 

 

M1 – Isso. Vou fazer uma pergunta: por que você se inscreveu no curso? 

 

P8: De espanhol? 

 

M1 – Sim. 
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P8: A minha diretora chegou lá, para a gente, na reunião de professores, falou assim: “Vai 

ter um curso de espanhol, no centro de formação da cultura da língua estrangeira, de 

espanhol, e é muito bom. Me falaram que vai ser muito bom, e eu vou abrir para o segundo 

ciclo Fundamental”.  Ela falou para mim diretamente: “você, R. e a M.” (que no caso é 

minha parceira) “vocês devem fazer”. “Gostaria que vocês fizessem”, a diretora falou. “Vai 

ser bom ‘pra’ vocês”, porque ela já está na Educação há vinte anos, sei lá, e ela tem uma 

visão legal, uma experiência boa. Então, ela falou que seria interessante para a gente. E eu, 

de primeira, falei: “ai, que legal. Espanhol? Vou fazer”. Então foi uma coisa, assim, que eu 

já abracei de primeira. Não pensei duas vezes. 

 

M1 – Então, como foi para você construir esse conhecimento junto aos seus alunos? 

Como foi essa experiência? 

 

P8: Foi muito boa, porque o primeiro impacto é assim: “Gente eu estou fazendo um curso de 

espanhol, e eu vou ensinar a vocês algumas coisas”. Aí já é aquela euforia. Porque é uma 

coisa diferente, sai do conteúdo básico. E aí, eu colocava algumas coisas na lousa, alguma 

coisa da pronúncia, a gente começava a falar e eles... Algumas coisas eu errava, eu falava 

assim: “ah, não, isso aqui não é assim que fala, não. A ‘prô’ errou”. Ou, senão, eles vinham 

perguntar: “’prô’, como é que fala sapato em espanhol? Ou calça, ou blusa... Eles vinham 

com várias perguntas. E era legal, porque eu sentia o interesse e ficava mais interessada em 

aprender mais também. Eu achei, assim, incrível, muito legal a experiência de estar... Porque, 

na verdade, a gente é, que nem você falou, a gente tem a nossa formação, mas a gente está 

aprendendo com isso também. Não só nesse caso específico do espanhol, mas a gente aprende 

muita coisa com eles, com a troca. E nesse caso do espanhol foi ótimo porque eles gostaram (é 

uma coisa diferente), eu também. A gente pôde trabalhar música, trabalhar cor, trabalhar até 

teatrinho, uma coisinha assim: entrava uma fala e começava a falar, “Buenas tardes”, “Cómo 

estás?”, aí eles respondiam... Foi muito gostoso, foi muito bom. Eu amei. 
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M1 – Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? 

 

P8: Ah, dificuldade de tempo. Para trabalhar com eles eu não senti dificuldade porque eles 

gostaram e a direção da escola do ano passado também abraçou. Falei para a coordenação, 

para a assistente pedagógica: “olha, eu estou trabalhando isso aqui de espanhol” e ela não foi 

contra. Ela não falou assim: “tem que trabalhar esse conteúdo, não pode...”. Então eu 

consegui conciliar com o meu objetivo. Eu acho que a dificuldade é só um tempo a mais, 

porque eu queria ensinar mais, ter mais tempo. Mas não dá, tem que conciliar tudo: 

conteúdo, espanhol, a feira cultural, um monte de coisas que a gente organizou desse projeto. 

 

M1 – Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? 

 

P8: Deixe-me ver... Ah, eu tenho a agradecer a você e às pessoas que me deram essa 

oportunidade. Eu acho que tudo na vida é assim, que acontece porque tem que acontecer. De 

te conhecer, de conhecer aquelas pessoas que fizeram o curso, de conhecer a cultura da 

Espanha, dos países lá, que falam espanhol. Nossa, eu adorei. Eu não sabia que eu ia gostar 

tanto, porque a gente fala “ah, curso, curso de línguas, tal...” Eu sempre falei: “ah, legal... 

inglês, espanhol”, mas eu não sabia que eu tinha tanta afinidade. Eu gostei muito, muito e 

pretendo continuar estudando sempre que possível. Pode falar mais bem da professora?  

 

M1 – Não, que aí fica chato... 

 

P8: Não, que eu esqueci de falar da forma que você passou para a gente, que acho que foi 

muito legal. 

 

M1 – Ah, só para acrescentar, é importante. 

 

P8: É, porque a gente ia para o curso e algumas comentavam: “ai, meu Deus! Falar 

espanhol.... é tão difícil, nós nem falamos o português direito...” A gente tem essa mania de 
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menosprezar ou de brincar assim... “Ai, como é que vai ser?” Isso nos primeiros encontros. Aí 

vinha você, com um trabalho bem a “nossa cara”, porque você é professora. Vinha com 

cruzadinhas ou com uma dinâmica, ou com uma música, então foi super agradável, porque 

estava “falando a nossa língua”. Eu acho que a sua maneira de planejar a aula veio ao 

encontro da nossa expectativa, porque a gente não tem como fazer uma coisa assim... Como é 

pouco tempo, foi pouco tempo, e não era para aprender mesmo verbos, tudo, essa coisa assim, 

então foi bom, porque foi de uma maneira lúdica. E acho que todo mundo saiu ganhando. 

 

M1 – Obrigada. 
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Entrevista 4 

M1 – entrevistadora 

P6 – entrevistada 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P6: Eu fiz Magistério, dentro do Ensino Médio. Depois eu fui fazer graduação em Ciências 

Sociais, licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais. Prestei concurso na Prefeitura 

Municipal de Santo André, em 1989; foi o primeiro concurso que houve em Santo André. 

Passei e fui contratada para trabalhar com o ensino infantil; não havia ensino fundamental. 

Também trabalhei de 5ª a 8ª série, antiga, do Ensino Fundamental II, mas como professora 

substituta. Mas, o que me encantava mesmo, era trabalhar com as crianças. Estou até hoje 

na rede municipal e creio que a minha formação em Ciências Sociais eu coloco como 

extremamente importante porque é o curso que dá uma bagagem grande para a gente sobre 

História, Geografia, Economia, dentro de uma investigação que a gente adquire na formação 

e isso eu trabalho com as crianças. Eu procuro fazer com que eles investiguem, pesquisem, 

não somente trabalhem com o livro didático. Depois fiz pós-graduação em Educação Física 

escolar, porque a gente não tinha professor para trabalhar essa área do conhecimento e eu 

não tinha nenhuma base para trabalhar, então procurei fazer a formação em Educação 

Física escolar. Logo depois teve um projeto na prefeitura e aí eles colocaram um professor de 

Educação Física para iniciar as aulas e dentro dessa formação de Educação Física escolar, 

eu desenvolvi uma monografia, que é um trabalho de pesquisa científica, sobre cartografia, 

envolvendo Geografia e Educação Física para trabalhar cartografia; é bem interessante 

também no projeto. Há 8 ou 10 anos que eu trabalho só com 4ª série. Trabalho com essa faixa 

etária porque dá para você pesquisar e desenvolver vários projetos. E eu gosto muito de 

trabalhar com projetos, mas sempre envolvendo todas as áreas do conhecimento, como 

aconteceu com esse projeto de língua espanhola que consegui envolver todas as áreas -  

Geografia, História, até Matemática, trabalhando a numeração dos mares, Arte, Português, 

dentro do projeto de língua espanhola. 
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M1 – Fale um pouco mais sobre o seu projeto. 

 

P6: Meu projeto é sobre o México e tem até o título de “México”. Comecei envolvendo as 

crianças em pesquisa e elas gostaram muito, porque a maioria já conhecia o programa Chaves 

da TV e então foi mais fácil de conseguir o envolvimento. Nós começamos a pesquisar na 

internet sobre a História do México, sobre os povos Maias, trabalhando Geografia, 

localização geográfica, as técnicas culturais do México, principalmente os rituais do Dia dos 

Mortos. Trabalhei também, dentro da formação do curso de cultura de língua espanhola, 

músicas, e a Prefeitura nos deu bastante base para isso, estórias, brincadeiras. Também 

trabalhamos números, cores, dias da semana, mês e ano, tudo de uma forma bem lúdica e os 

alunos se envolveram bastante. A partir das pesquisas que realizamos os alunos 

confeccionaram cartazes, fizeram um álbum sobre o México e em Artes eles pesquisaram 

sobre o escritor mexicano chamado Miguel Cavarrubias, quando eles fizeram uma releitura 

de uma obra desse autor. Eu sei que foi muito gratificante porque foi possível envolver todas 

as áreas e todas as crianças e os resultados foram ótimos. Tivemos também a presença de uma 

mexicana na Feira Cultural que falou sobre o Dia dos Mortos, falou sobre a História do 

México, cultura, alimentação, danças, músicas e foi bem gratificante porque os pais também 

participaram e ficaram encantados com isso, e como as crianças já tinham esse conhecimento 

prévio, os pais conseguiram assimilar bem, até a mexicana falando em espanhol, eles 

conseguiram entender. 

 

M1 – Por que você escreveu em inglês? 

 

P6: Por ser diferente, porque acho muito importante trabalhar uma língua estrangeira e que, 

até então, não havia na prefeitura, que precisa de formação em outra língua. 

 

M1 – Como foi para você construir conhecimento junto aos seus alunos? Como foi 

para você essa experiência? 

 

P6 Foi uma experiência única, porque para a criança também aprender outra língua é muito 

interessante, elas têm um interesse grande. Como eles já gostavam de música, e de programas 
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mexicanos, eles tinham todo um interesse, então, a partir daí foi mais fácil e acredito que esse 

envolvimento que houve começando com as pesquisas, foi um fator importante e eles 

começaram a se interar de todo trabalho que a gente ia desenvolvendo. Isso ajudou bastante. 

 

M1 – O fato de você estar vivendo junto, compartilhando esse momento com os 

alunos, o que isso trouxe para você, como professora da sala e que tem um 

conhecimento? 

 

P6: Para mim, foi mais importante ainda porque tive que pesquisar ainda mais. Tive que me 

aprofundar para a gente não errar com a criança, a gente tem que acertar, então eu acho que 

cumprimos juntos, até o conhecimento foi junto com a criança e eu procurando pesquisar 

mais para trazer mais informações. Foi uma fase enorme, pois coisas que eu não conhecia 

ainda, no curso que faço no Yázigi, eu acabei aprendendo no curso de formação. 

 

M1 – Eu queria que você falasse sobre o que vem a ser Educação para você. Por 

que você escolheu a Educação? 

 

P6: Acho que a Educação para mim é tudo. Eu acho que não sei fazer outra coisa a não ser 

trabalhar com a Educação. Eu me sinto importante. Acho que você tem uma trajetória em 

sua vida que precisa ser cumprida e essa trajetória para mim só passa pela Educação; não 

consigo ver outro caminho. Eu já trabalhei 7 meses na direção de escola e vi que não é isso 

que eu quero. O que eu quero é estar lá trabalhando com as crianças, desenvolvendo junto a 

eles projetos. Para mim, Educação é a base que transforma mesmo o mundo e eu não me vejo 

fora desse caminho. Eu sempre quis ser professora e procuro me aprimorar para fazer um bom 

trabalho com as crianças. 

 

M1 – Há professores em sua família, você sofreu alguma influência, ou foi escolha 

sua?  

 

P6: Foi uma escolha minha e vai ser até o final da minha vida, é o que eu gosto de fazer. 
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M1 – Qual o lado positivo de ser professora? 

 

P6: O lado positivo é você ver o seu aluno se desenvolvendo, aprendendo. É o principal, é 

para isso que a gente trabalha com criança, que ela aprenda e se desenvolva, que ela consiga 

sozinha ter autonomia para buscar também conhecimento; isso é muito importante. O 

negativo – eu coloco assim, a minha realidade educacional, o meu trabalho; negativo – 

muitas mudanças, a cada gestão administrativa, uma mudança no seu trabalho, eu acho que 

isso perde e você está fazendo um projeto muito importante, uma formação muito importante 

que acaba não tendo uma continuidade. Isso me deixa triste, porque tudo que é bom tem que 

ser aproveitado e então, essas mudanças que ocorrem na Educação, na minha realidade 

profissional não são boas, há muito modismo. 

 

M1 – Qual ou quais saberes você utilizou durante o projeto? 

 

P6: Creio que para desenvolver esse projeto todos os saberes da minha formação mesmo 

foram importantes, no sentido de facilitar muito o sentido trabalho com História, Geografia. 

Esse valor que eu dou à pesquisa acabou envolvendo as crianças; desse meu jeito de estar 

investigando, pesquisando na Internet, em revistas, em livros, vídeos, enfim, para 

desenvolver o trabalho. Ter o conhecimento, principalmente sobre a língua espanhola também 

facilitou bastante. Creio também que a minha amizade com a professora mexicana que me 

forneceu recursos para que eu pudesse desenvolver o projeto. Inclusive, no dia da Feira 

Cultural ela fez um altar, para trabalhar o Dia dos Mortos, trouxe vestimenta mexicana, 

indicou quais vídeos e músicas eu poderia trabalhar com as crianças. Mas, o mais importante 

mesmo foi esse processo de sedução. Acho que para você desenvolver qualquer trabalhado, 

você tem que estar seduzido para poder seduzir seu aluno, senão não há trabalho. É um 

processo de encantamento. Tanto eles ficaram encantados como eu também, por isso é que 

deu tão certo.  

 

M1 – Os projetos que você desenvolve vêem da própria escola, não é isso? 
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P6: No caso lá, não, pois todos os projetos que fiz foram por minha escolha mesmo. Nós 

temos a liberdade de fazer, desde que o projeto esteja contextualizado com a proposta 

pedagógica da rede. 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. 

 

P6: Sou uma pessoa que adoro o que faço; não me arrependo de minha formação, foi o 

melhor curso que eu poderia ter feito. Como professora, gosto muito do que faço; não me vejo 

em outra área. Mesmo a minha pós-graduação, foi uma escolha acertada. Eu pensava: 

“Como vou trabalhar com crianças a Educação Física se não tenho base? E trabalhar junto à 

Geografia?” Eu não consigo trabalhar de forma isolada, é meio difícil e a criança tem que se 

saber por que ela está aprendendo. Gosto muito do que faço e eu batalho por aquilo que 

acredito; tenho a minha ideologia, tenho o que quero, procuro trabalhar dentro daquilo que 

acredito e não descartando os outros conhecimentos. Mas eu já tenho uma linha de trabalho, 

em que eu acredito, que é a base da minha formação - materialismo histórico dialético. Eu 

sou marxista e minha formação é marxista. Eu procuro trabalhar nesses conceitos. 

 

M1 – Você acabou de falar que sua ideologia de trabalho é marxista, e você deixa 

isso claro no seu trabalho ou simplesmente você burla? 

 

P6: Eu acredito que isso está tão claro no que eu faço, mesmo quando eu me posiciono e 

nunca sofri preconceito. Eu não escondo, mesmo quando eu me inscrevi para ser diretora de 

uma escola, no meu projeto estava bem clara a minha formação. Mesmo que eu você tenha 

uma formação que seja mais de esquerda, mas que tenha coerência no que você trabalha e não 

olha as outras linhas como erradas e absorve o que elas têm de bom, você consegue 

desenvolver um bom trabalho. 

 

M1 – Você tem trabalhado, vamos falar em escola municipal pública, em que as 

famílias têm carência de recursos. Você acha que a sua ideologia ajuda a trabalhar 

esse aspecto? 
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P6: Você acaba passando para os seus alunos o que eles precisam que é se apropriar do 

conhecimento que foi produzido para depois transformar essa realidade. Eu acredito que não 

tem outra forma. Minha família também não é uma família rica. Estudei em escola pública, 

só fui estudar em escola particular na faculdade. Meu pai sempre falou: consegue tudo, se 

você estudar. Isso, vindo de um homem que estudou muito pouco, até a 4ª série. A minha mãe 

voltou a estudar aos 65 anos e terminou o Ensino Médio. Isso é um exemplo para mim. 

Pessoas mais velhas acham que não conseguem aprender e minha mãe mostrou que é possível 

sim. Agora ela está querendo fazer faculdade. E essa bagagem que os meus pais me passaram, 

de não terem tanta cultura, mas nessa forma de pensar, eles mostravam muito conhecimento. 

 

M1 – Você várias vezes rejeitou cargos e chegou a sair da sala de aula. 

 

P6: Somente uma vez e não gostei da experiência. 

 

M1 – Você na sala de aula se identifica com seus alunos?  

 

P6: Identifico. Eu me sinto útil. Não gosto muito dessa palavra, mas me sinto mais útil 

trabalhando com as crianças. Na parte burocrática eu me sentia desaprendendo, não 

colocando em prática aquilo que havia aprendido. Eu pensava: “Como eu posso transformar 

alguma coisa, se estou aqui trabalhando nessa sala com papéis, com tanta coisa para 

desenvolver?” Não me vejo fora da sala de aula. Trabalhando com os professores na 

formação talvez fosse um caminho, mas mesmo assim o que eu gosto mesmo é de estar com as 

crianças. 

 

M1 – Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

 

P6: Eu gostaria de falar que em 19 anos na rede municipal, foi o melhor curso que a rede 

ofereceu. Que não houve uma tendência de ser uma linha pedagógica, como os outros cursos 

sempre tiveram e a linha construtivista. Esse curso deu uma liberdade muito grande para 

gente, para poder desenvolver o projeto da forma que achássemos melhor, de acordo com a 

nossa realidade; então foi um dos melhores cursos para formação dos professores. Acredito 
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que deva continuar. A língua espanhola como também a inglesa são imprescindíveis no 

contexto, na realidade das crianças. Se elas não tiverem na escola, não tem como ter fora da 

escola, porque pagar um curso particular, eles não têm condições, e a escola tem sim a 

obrigação de trabalhar a língua espanhola e a língua inglesa na grade curricular. Meu 

trabalho foi também um momento mágico, um dos melhores projetos que eu já desenvolvi. 

Consegui o envolvimento dos pais que se emocionaram com a apresentação das crianças. Foi 

muito emocionante, foi mágico. Isso só foi possível porque desenvolvemos o projeto e a 

formação foi muito importante. 

    

M1 – Obrigada. 
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Entrevista 5 

M1 – entrevistadora 

P3 – entrevistada 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P3: Sobre a minha vida profissional na área da Educação? 

 

M1 – Isso! Como foi para você chegar até a área da Educação?... 

 

P3: Quando criança eu brincava muito de escolinha, mas até aí não tinha o desejo de ser 

professora. Eu sempre brinquei muito de escolinha com meu irmão, com a minha mãe, em 

todo lugar. Brincava bastante com os amigos e sempre, sempre, na escola, era eu quem 

ajudava os meus amigos. Se havia alguém que não sabia fazer a lição, eu é que ajudava. 

Quando era para levar lição para casa de um amigo que havia sofrido um acidente de carro, 

era eu quem levava e ensinava, explicava tudo para esse amigo. Quando cheguei ao Ensino 

Médio, tinha um professor de Química que bebia um pouco, então ele chegava à escola meio 

confuso, e quem ensinava a lição para a turma era eu. Eu passava as fórmulas na lousa, mas 

na verdade, eu nunca tive o desejo de ser professora. Na verdade, eu ensinava Química para 

a turma, porque o que eu queria mesmo era trabalhar como química, na Petroquímica – esse 

era o meu sonho, a minha vontade. Comecei, então, a me envolver com outras coisas, eu 

estava no Ensino Médio. Então, minha mãe me transferiu para uma escola bem longe, no 

bairro Assunção, onde eu fiz Magistério. Porém, eu reclamava muito, reclamava dos 

professores, argumentava não gostar de criança, que estava ali naquele curso obrigada pela 

minha mãe. Contudo, eu sempre tive boas notas, porque gostava de estudar, achava o 

conteúdo importante, interessante e os professores sempre foram atenciosos e me orientaram 

bastante, principalmente as professoras de psicologia e sociologia, argumentando que eu seria 

uma boa professora. Logo depois, uma das professoras pediu para eu enviasse o meu 

curriculum para a Escola S. e eu recusei argumentando que o meu objetivo era fazer 

faculdade de Química. No 3º ano do curso eu já estava mais maleável e me dedicava mais aos 
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trabalhos e daí surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade pelo programa escola da 

família, que era gratuito. Nesse período surgiu uma vaga para trabalhar no Estado, na 

condição de professora eventual, e eu fui, com o intuito de fazer uma experiência. Comecei a 

trabalhar em uma escola, na periferia do Jardim Santo André e comecei a gostar da ideia de 

ser professora, mas ainda meio dividida quanto à possibilidade de fazer faculdade de 

Química. Então, eu decidi que seria professora de Química. Contudo, eu me envolvia demais 

com as crianças. Eu fazia atividade diferenciada, brincadeiras e as crianças gostavam muito. 

Era só faltar um professor e eles apareciam na porta para solicitar a professora J. Então, 

surgiu a oportunidade de fazer a faculdade. Como a minha pontuação tinha sido baixa, 13 

acertos de 20 questões, eu nem esperava mais a bolsa de 100%. Consegui o 10º lugar na 

classificação geral. Compareci à diretoria de ensino com todo o material e, para a minha 

surpresa, a minha ficha de inscrição não havia sido digitada. Consequentemente, o meu nome 

não constava na faculdade, como bolsista. Daí para frente, corremos atrás dos meus direitos. 

Minha mãe ia todos os dias à diretoria de ensino falar com o responsável pelo programa 

escola da família. Depois de um tempo, o caso foi resolvido e eu fui trabalhar em uma escola 

próxima à minha casa. Trabalhei por três anos nesse programa. Então, eu fazia o 4º ano de 

magistério e o 1º da faculdade, um período bastante difícil, pois eu fazia a faculdade de 

manhã e o magistério à tarde. Nessa época eu já estava gostando bastante do meu trabalho, 

principalmente porque tinha muito contato com as crianças. Então, eu comecei a perceber os 

vários problemas que existem na Educação, principalmente em comunidades carentes, com 

alunos de 5ª e 6ª séries, quase analfabetos. Decidi, pois, montar um projeto de alfabetização 

com a turma. Estudávamos juntos, fazendo desenhos e eu ensinando algumas coisas, mas 

ainda muito superficial, porque eu estava ainda no 1º ano da faculdade, tendo os primeiros 

contatos com o construtivismo. Daí, eu terminei o 4º ano de magistério e passei para o 2º da 

faculdade. Nesse período surgiu um concurso em Santo André para estagiário na Prefeitura 

de Santo André. Prestei o concurso e fui ser estagiária na Prefeitura de Santo André. Fui 

trabalhar próximo ao parque Miami, no Cora Coralina e foi ali que me apaixonei mesmo pela 

Educação, porque é uma escola muito carente, extremamente violenta, e eu fiquei 

apaixonada pela escola e pelas crianças que iam para a escola, sem higiene, sujas e 

maltratadas. Eu comecei a conversar com elas e elas começaram a me tratar como mãe. 
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Quando eu saí da escola, em virtude do encerramento do contrato, foi muito triste, porque 

aquelas crianças, que me consideravam como mãe, queriam vir comigo. Isso serviu de reflexão 

para mim e eu pensava que tinha que continuar na Educação. Era para mim. A partir daí, 

comecei a me dedicar ainda mais na faculdade. No último ano de estudo prestei concurso na 

Prefeitura de Santo André, para trabalhar como professora mesmo. Eu prestei e passei e 

comecei a trabalhar em 2007. Essa experiência para mim foi um desafio, pois ser professora 

eventual não é a mesma coisa de quando você tem uma sala, tem referências. Então, comecei 

a trabalhar na Escola Darcy Ribeiro, no Parque das Nações, como professora de projetos. 

Trabalhava junto aos professores, e às vezes como professora substituta, e eu, nessa época, 

recebia muita cobrança da diretora da escola, no sentido de adotar outra postura, mudar o 

modo de me vestir, de sentar, de falar etc. Foi um ano muito difícil para mim. Contudo, essa 

intervenção colaborou muito com o meu crescimento profissional e no ano passado, quando 

eu voltei para o Parque Miami, já não encontrava pessoas que me cobravam, pois eu já tinha 

uma nova atitude, um jeito novo de falar, de brincar, tudo estava diferente. No ano passado, 

eu percebi que as professoras que trabalhavam comigo começaram a me ajudar a desenvolver 

um bom trabalho, como fazer planejamento, desenvolver atividades e foi então que eu 

comecei a me preocupar com o aluno e concluir que a Educação era o meu caminho. E o aluno 

para mim não é visto como uma criancinha bonitinha, mas como o meu instrumento de 

trabalho, aquilo que eu preciso para desenvolver, como uma flor que precisa de cuidado, de 

regar, de tudo que for necessário para que ela cresça mais bonita e mais saudável. A partir 

daí, eu decidi fazer pós-graduação em alfabetização porque eu queria entender porque a 

Educação anda tão doente, como diz Rubens Alves. As crianças chegam ao final do Ensino 

Médio sem saber o que é importante para elas. E enquanto alguém olhar que a Educação está 

com problema, ainda tem solução. No curso, eu estudava bastante e com as crianças de 03 

anos. Eu já ensaiava as primeiras palavras, apresentando a elas as letras, porque eu não 

quero que um aluno chegue à 4ª série, sem saber ler e eu saber que passou por mim e não 

aprendeu. Acredito que seja muito frustrante para o professor não conseguir ensinar nada 

para a criança, principalmente para aqueles mais lentos. Acho que o professor tem que correr 

atrás, buscar, fazer com que esse aluno cresça. Eu, por exemplo, comecei o magistério odiando 

tudo e termino a faculdade com aquela vontade de ser e fazer diferente. Isso foi muito 
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importante, pois me ajudou a crescer como pessoa. Eu aprendi a valorizar minha mãe, minha 

família, mais do que tudo, porque quando a gente está em determinada situação, não tem 

condições de enxergar e, nesse sentido, minha mãe me orientou, mostrando o caminho e hoje 

eu vejo que isso foi muito bom. Eu vejo as recompensas, pois na escola as crianças já estão 

diferentes, conseguem sentar, seguir regras, fazem coisas que não conseguiam fazer no 

começo, são os resultados, ainda que pequenos, e você começa a perceber que está 

contribuindo para a vida da criança e isso graças à minha formação, pelo magistério, no 

curso de Pedagogia que me ajudaram muito. Hoje minha mãe diz que sou outra pessoa. Essa 

é a minha trajetória na área da Educação. 

 

M1 – Por que você se matriculou no curso de Espanhol? 

 

P3: Porque pensei que seria uma oportunidade diferente de ter outro conhecimento. Eu 

sempre procurei me aperfeiçoar por meio dos cursos disponíveis pela Prefeitura e quando 

decidi fazer o curso achei que teria um conhecimento só para mim e não compartilhado com 

os meus alunos, por meio dos aspectos da cultura, da construção frásica, da estrutura 

gramatical. Essa ponte que nós conseguimos fazer entre o professor e o aluno tornou o curso 

ainda mais significativo. A inserção da literatura, de vídeos no curso, assim como a presença 

de nativos que trouxeram aspectos culturais diversos, tornaram o curso não artificial, mas 

interativo, pois, nós, alunos, pudemos, por meio da imaginação, viajar para o lugar descrito 

em sala de aula e fazer daquela linguagem algo significativo. Mais do que a gente esperava. 

A gente esperava aprender “é assim que fala”, e foi bem maior, bem mais profundo do que a 

gente estava esperando. Foi curto, teria que ser muito mais longo, daria para fazer muito 

mais coisas, mas o tempo que foi, foi bem proveitoso, foi bem interessante. 

 

M1 – Inclusive você acabou de dizer que foi uma emoção muito forte. Você 

comparou as crianças às plantinhas que você tem que regar, que você tem que 

cuidar para que elas cresçam saudáveis. E você assim pode dizer que você tem a 

obrigação, esse dever de professora, de estar aí ajudando. Como foi essa 

experiência de aplicar o projeto de, construírem esse conhecimento juntos, como foi 

com as crianças? 
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P3: Eu sou uma pessoa que aceito tudo que me propõem para eu fazer. Por exemplo: “Vamos 

montar um circo na escola?” “Vamos!” Eu posso ter todos os medos dentro de mim, mas eu 

falo: “Vamos”. Foi difícil, imaginei: “E agora? Eu tenho que mostrar que eu sei pelo menos 

alguma coisa”. Fiquei pensando: “O que eu vou trabalhar que eles ainda não saibam?” Ai, eu 

pensei: “Quer saber, vou me jogar para eles e seja o que Deus quiser, vamos embora”. Daí eu 

falei para eles: “Gente, a ‘Pro’ está aprendendo espanhol. O que vocês acham da ideia, o que 

vocês querem aprender?” Aí, eles foram falando. Foi muito legal, porque, até foi uma das 

coisas que eu coloquei. Nós não ficamos desamparados, pelo menos na minha visão, sabendo 

que poderíamos recorrer a você. Todo tempo você trouxe ideias para a gente, a gente não 

ficou no escuro. Você transmitiu aquela segurança de fazer o melhor. Acho que essa parceria 

que fizemos foi bem legal. E a disponibilidade, o interesse que eu vi deles, foi bem gostoso, 

bem construtivo. O que foi positivo foi a pouca bagunça na sala, e nesses dias em que se 

trabalhava especificamente o projeto, nós cantávamos, sentávamos para produzir, para 

escrever mesmo, os alunos ficavam em grupos. Geralmente tudo que se faz em grupo gera 

tumulto. E essa atividade não gerava tumulto, não gerava briga, eles trocavam informações. 

Foi bem interessante, muito legal. Na verdade, eu não me senti bem uma professora deles, eu 

me senti junto, fazendo uma ponte entre você e eles, a distância. Foi muito gratificante, foi 

um aprendizado grande. 

 

M1 – Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

 

P3: Não, acho que não. Acho que está ótimo. 

 

M1 – Obrigada. 
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Entrevista 6 

M1 – entrevistadora 

P5 – entrevistada 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P5: Eu fui uma criança muito pobre, mas, pobre de faltar comida, faltar roupa e eu não 

queria aquilo para mim, eu queria mais, muito mais, não queria levar aquela vida ruim pelo 

resto de minha vida. Eu sempre me esforcei muito na escola, apesar de algumas vezes não ter 

caderno e depender da doação do Estado. Contudo, eu tive a felicidade de ter boas 

professoras que me chamavam muito a atenção e, por eu ser bastante esforçada, elas 

compravam os livros para mim. Quando eu terminei a 8ª série, fui para o Ensino Médio e lá 

eu tinha um professor que sempre falava dos ‘bairristas’, que os ‘bairristas’ não cresciam e 

aquilo foi uma coisa que me incomodou, e eu queria crescer, então eu vim fazer o Ensino 

Médio no centro da cidade, na Escola Américo Brasiliense. Nessa época a minha condição de 

vida ainda não tinha mudado muito. Já não faltava comida, mas ainda era muito difícil. 

Então, eu comecei a trabalhar com vendas; eu tinha 13 anos; porque eu sempre gostei de 

artesanato. Então, eu fazia artesanato e vendia para poder pagar a condução até a escola e 

pagar os livros, as apostilas. Terminei o Ensino Médio e o meu sonho era fazer faculdade, 

mas não tinha como, além do que eu não tinha muita orientação. Minha mãe não estudou, 

meu pai foi embora de casa e eu cresci sem pai. Continuei a trabalhar com vendas. Arrumei 

emprego em um bazar, depois trabalhei com cachorro-quente na rua e, então, surgiu uma 

oportunidade de trabalhar na escola, na secretaria da escola. Eu comecei a trabalhar na 

secretaria da escola e aquele universo para mim era muito lindo. Ver as crianças aprendendo, 

não aprendendo, porque não aprendiam; eu nunca acreditei que a condição social fosse 

barreira para o aprendizado, eu acreditei e acredito até hoje, porque tenho essa vivência. 

Então, surgiu o curso de Magistério e logo depois eu já estava trabalhando na escola como 

eventual. Mesmo assim, o meu salário não era suficiente para pagar uma universidade. E 

aquela escola foi a escola da minha vida, está no meu coração porque foi lá que eu conheci o 
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meu marido, que é o meu príncipe encantado, porque foi ele quem me proporcionou a minha 

faculdade. Eu sempre fui muito dedicada aos estudos; no final do curso fiz três “TCCs” 

diferentes, no final decidi por abordar ‘limites’, que era uma coisa que me incomodava na 

escola, porque o problema dessas crianças não é a condição social, mas a ausência de limites. 

Trabalhei nesta escola por 10 anos. Prestei concurso em Embu das Artes, mas considerei 

inviável fazer aquele trajeto todos os dias porque ainda estava cursando a faculdade, no 

último ano. Nesse período eu tinha um salão de cabeleireira e estudava à noite e então o meu 

tempo era bastante escasso. Prestei o concurso do Estado e passei, no ano seguinte prestei 

concurso na Prefeitura de Santo André e estou até hoje. 

 

M1 – Você nunca trabalhou em escola particular? 

 

P5: Eu trabalhei sim, durante 20 dias. 

 

M1 – E como foi para você? 

 

P5: Foi muito sofrido esse período para mim, porque se na escola pública os alunos não têm 

limites, na particular, muito menos. Além da questão financeira que conta muito na escola 

particular, pois o aluno pode fazer o que ele quiser. 

 

M1 – Você vê uma diferença na relação professor-aluno na periferia e na escola 

particular? 

 

P5: Na escola particular os alunos fazem o que querem, pois estão pagando, e os dirigentes 

também não dão respaldo para o professor, pois você tem que aceitar tudo. Eu, em uma 

determinada ocasião, falei a respeito de uma criança que sofria a ausência da mãe e quando 

esta estava presente era muito rígida, gritava demais. E eu odeio grito: gritou comigo perdeu 

a amizade. E essas crianças gritavam com a gente também, com os outros professores, e eu 

achava aquilo um absurdo, porque, independente da condição social, você precisa ter respeito 

pelas pessoas. O respeito é primordial e faltava esse respeito; e tem uma coisa que me marcou 

muito: em ocasião do dia das mães foi solicitado que nós professoras fizéssemos um cartão 
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para as mães. Eu pensei: “É um cartaz meu para a mãe ou um presente da criança para a 

mãe?” Eu fiz o cartão e pedi que as crianças escrevessem. As crianças escreveram e levaram 

os cartões para as mães. Na segunda-feira seguinte, a diretora da escola me chamou 

argumentando que eu deveria pedir desculpas aos pais porque eu não havia corrigido o 

cartão. Eu disse que não, pois achava que o presente deveria ser a produção da criança e 

como essa mãe que reclama a correção tem a noção do acompanhamento dessa criança, se ela 

não vê os erros? Mediante meu argumento, a diretoria disse que dessa forma, eu não poderia 

mais fazer parte daquele corpo docente. Eu disse que para mim estava ótimo, porque eu 

realmente não estava mais querendo fazer parte daquele corpo docente, pois lá a criança não 

tinha como crescer, pois nessa escola eu trabalhei em 2007 seguindo um plano de 2003. E o 

que eu vejo como educadora é que a cada ano a clientela é diferente, as crianças são 

diferentes, então eu preciso de planos diferentes. Eu acho que a criança na escola particular 

não tem abertura e nem o professor. Eu vejo na escola pública como a gente se desdobra para 

fazer as coisas, o quanto a gente investe, busca. E na escola particular eles tiram toda a 

possibilidade de investigação, de mediação. Você vira apenas um transmissor; você não é 

parceiro, você não é amigo. Eles podam a criança que não tem a chance de investigar, de 

buscar; a criança vira uma marionete que gesticula aqui, que gesticula ali. Hoje você vai 

fazer lição de casa – página 31 e 32 e só vai fazer aquilo, não vai buscar nada. Aí se você 

diz para a criança: “Olha, nós temos a plantinha”, por exemplo, você vê a criança indo 

buscar isso e te trazendo respostas por meio de programas de televisão, na revista do pai, no 

livro do irmão e, então, eu vejo que o aluno da escola pública é mais investigativo e outro 

aspecto que vejo é a Internet; o aluno traz da internet e pronto, e não tem a capacidade de 

nem transcrever o texto – é só recorta e cola e pronto. Eu vejo a escola particular como uma 

verdadeira poda. Eu acredito que eles trabalham ainda naquele mecanismo tecnicista e se 

esquecem do ser humano, da afetividade. Embora eu tenha sido uma criança muito pobre, 

mas eu tive uma avó fora de série. Muitas vezes ela não podia me comprar um presente de 

aniversário, mas ela me dava os ‘parabéns’; parabéns com abraço nunca faltava. E na escola 

particular, quando eu propus que cantássemos parabéns para os aniversariantes, percebi que 

o aniversariante não se manifestava e aquilo me chocou de uma maneira tão grande, pois 

como é que uma criança não sabe que é o seu aniversário. Ninguém havia lembrado que era 
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seu aniversário, ninguém dera parabéns, um beijo. Eu concordo que às vezes não se tem 

dinheiro para comprar um presente, mas dar parabéns, um abraço. E eu vejo que é uma coisa 

que não muda na escola particular; falta afetividade, as crianças são tratadas como objetos. 

Onde eu trabalhava havia uma criança que ficava o período integral na escola. Ela estudava 

pela manhã, ficava por ali, brincava, fazia as lições na parte da tarde, jantava e a mãe só 

pegava e levava para casa e, acabou! Não se tem afetividade, que é uma coisa que conta 

muito. 

 

M1 – E essa afetividade é necessária na relação professor-aluno? 

 

P5: É necessária, e a gente percebe que auxilia bastante. A criança quando tem essa relação 

de afeto cresce muito, porque ela sempre quer mostrar o seu melhor, por mais que ela não 

tenha isso em casa; eu digo isso por mim, tenho a experiência, a vivência, e eu queria mostrar 

o meu melhor para aquelas pessoas que faziam tão bem para mim. 

 

M1 – Você levou sua experiência como aluna, na relação que você conseguiu 

construir com os seus professores, você leva hoje em sala de aula junto com seus 

alunos? 

 

P5: Levo e vejo que eles crescem. Hoje estou na periferia e há problemas muito fortes – 

crianças que não possuem coisa alguma – e, nesse sentido, eu me esforço; trabalho, porque 

bons professores são lembrados uma vida inteira. Então, eu procuro trabalhar por eles e fazer 

por eles aquilo que um dia eu recebi. Eu quero que um dia eles se lembrem daquela professora 

lá trás, porque essas vivências escolares são muito importantes, acho que são as coisas que 

mais marcam. Você pode conversar hoje com o adulto sobre várias coisas sobre sua infância e 

ele não se lembra, mas da escola ele se lembra; a escola é marcante. Então, eu pretendo que os 

alunos se lembrem de mim dessa maneira, não que eu não dê “broncas”, não chame a atenção, 

porque os pais também chamam a atenção, às vezes de maneira diferente, mas isso não quer 

dizer que eles não amam, então, essa questão da afetividade é crucial e acho que o professor 

tem isso, ele tem tudo na mão, ou ele levanta ou ele derruba – você pode acabar com a vida 

de uma criança ou levantá-la de modo que ela nunca mais caia. 
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M1 – Fale mais de como é possível acabar com a vida de uma criança. 

 

P5: Quando o professor não incentiva, desestimula o aluno com expressões tais como: “não 

vai aprender mesmo, é assim mesmo”. Você tem que incentivar o aluno e o ser humano precisa 

sempre de incentivo, de palavras boas e uma pequena palavra vai ser marcante para esse 

aluno. “Olha, você vai conseguir; você pode; você é capaz; eu vou te ajudar”. 

 

M1 – E essas palavras foram marcantes para você? 

 

P5: Foram, foram muito. E eu, mais tarde, tive a felicidade de trabalhar com uma professora 

que tinha sido minha professora. Trabalhamos juntas, fizemos cursos juntas e é muito 

bacana e pode ser que daqui a alguns anos quando eu estiver uma senhorinha alguém vai 

dizer: “essa foi minha professora. Ela me ajudou quando eu precisei, ela me ouviu”, porque a 

gente tem também essa questão ‘mãe’, a gente é meio mãe, a gente adota os pequenininhos, 

ensina-lhes tantas coisas, ‘faz das tripas, coração’; eu, pelo menos, procuro fazer isso. Eu, 

por exemplo, nesse começo de ano, estou ficando até 2h da manhã, encapando caderno. É tão 

ruim só o seu caderno não ter nome. Meu sonho na 4ª série era uma caneta de quatro cores. 

Um dia eu pedi a um menino para eu usar um “pouquinho”. Eu tenho certeza se tivesse dito 

para minha professora que o meu sonho era ter uma caneta de quatro cores, ela teria 

comprado, mas eu tive vergonha de ser tão pobre e não ter uma caneta de quatro cores. 

 

M1 – A sua experiência de certa forma, os seus erros te ajudaram a ser o que você 

é hoje? 

 

P5: Eu não gostaria de cometer os mesmos erros, digo erros na relação familiar, como 

palavras, atitudes. Eu me espelho nos acertos, principalmente dos professores que eu tive que 

são muito marcantes para mim. Daquela professora que abria mão de seu intervalo para 

pentear o cabelo da aluna. E isso para mim era o máximo. Ter alguém que se preocupava 

comigo. Por isso que eu queria estudar, crescer, tirar nota 10, como forma de agradecimento, e 

de mostrar que eu não seria só aquilo, porque você estava me ajudando. E hoje, vejo pessoas 

que se acomodam, não buscam, não vão além. Minha mãe diz: “Você não pára de estudar?” 
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Não, porque esse é o caminho. Quero ser lembrada, um dia, pelas coisas que eu fiz, pelo o que 

eu fui; quero deixar marcas boas. Quero ainda escrever um livro. 

 

M1 – E sobre o quê você pensa em escrever no livro? 

 

P5: Eu não sei ainda, mas o que me chama bastante a atenção, que me instiga, é a questão 

dos portadores de necessidades especiais na escola; é uma coisa que mexe muito comigo. A 

minha vontade não é ser especialista para cuidar deles, mas saber das possibilidades que eles 

têm, porque eu vejo também, apesar de não ser incluído, a questão financeira como uma 

necessidade especial, porque existe todo um aparato atrás disso. Quando a gente vê uma 

criança que não aprende, perguntamos: “Por que ela não aprende?” O ano passado eu tive 

alunos de uma mesma família, eram três, e nenhum aprendia. Apesar de serem irmãos, são 

diferentes e por que não aprendem? Porque ele tem que depender do pai e da mãe. E isso 

trava. Ele não come, não tem afeto, não tem cobranças e as cobranças são também positivas. 

A criança não faz lição porque não tem ninguém para olhar. Eu fui uma criança que fazia 

lição porque queria; minha mãe nunca olhou, nunca foi a uma reunião de escola, mas eu 

queria mais e não são todas as pessoas que são assim que vão buscar, que vão além; elas se 

acomodam naquela vida. Então, eu vejo assim, essa relação de portador de necessidade 

especial vai além das deficiências físicas, mentais e, então, essa questão social me motiva 

bastante a escrever sobre as possibilidades do aprendizado independente da questão social ou 

talvez sobre o processo de aprendizagem por conta dessa questão social. E como nós 

educadores temos que lidar com tudo isso? Como eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer 

por isso? Quer dizer que eu tenho que fazer uma compra para o aluno? Há também essa 

relação difícil, de casos da professora ajudar o aluno e a mãe não aceitar. No ano passado 

tivemos um aluno que vestiu a camiseta do Corinthians o ano inteiro. No final do ano a 

camiseta não tinha mais condições de uso, então, a professora reuniu algumas camisetas 

brancas e deu ao aluno. No dia seguinte a mãe do aluno compareceu à escola devolvendo as 

camisetas, argumentando que seu filho não precisava daquilo. E esse aluno era uma criança 

que ia para a escola sem banho, sem alimentação. Então, você olha para essa criança e 

pergunta se ela quer falar sobre regras ortográficas, sobre alfabeto, estórias. O que essa 
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criança vai aprender, que estória ela vai querer ouvir, se a história dela é de terrorismo? Se 

ela chega a casa e encontra a mãe apanhando, o pai bebendo, e não há comida. Sabemos, hoje 

em dia, que ainda há crianças que vão à escola somente para se alimentar. Como que essa 

criança aprende? Isso é uma coisa que me incomoda e talvez um dia eu escreva a respeito. Há 

também outra questão: a ausência de querer evoluir. Eu passei por tudo isso e eu sei também 

que um é diferente do outro. Não me considero milionária, mas muito rica, se compararmos o 

que eu fui e o que eu sou hoje. É como ir do Brasil ao Japão a pé. Mas, eu cheguei. Não 

cheguei ainda onde eu quero, pois pretendo fazer Mestrado, Doutorado, Livre Docência, 

quero fazer Mestrado em Buenos Aires. Talvez o ano que vem eu vá para a Argentina 

investigar as possibilidades de fazer esse Mestrado, e se eu chegar até aí já está bom. 

 

M1 – Obrigada. 
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Entrevistada 7 

M1 – entrevistadora 

P10 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P10 Meu tempo na Educação não é muito longo. Eu não sou muito novinha de idade, vou 

fazer 42 anos, mas na Educação só tenho cinco anos. Eu me formei em Magistério há quase 

vinte anos, depois fiz faculdade de Serviço Social. Trabalhei em serviço social durante uns 5 

cinco, seis anos, aí não me encontrei muito, porque chega uma época no serviço social que 

você começa a se desgastar muito com os problemas das pessoas. Porque durante a faculdade 

você passa os quatro anos ouvindo: “deixe os problemas na gaveta e vai para casa”. Mas, 

assim, se você faz Serviço Social é porque você pensa no próximo, porque uma pessoa que não 

pensa no próximo não faz Serviço Social, e é impossível você não se envolver com os 

problemas das pessoas. Então vai chegando uma hora que você vai se envolvendo, se 

envolvendo, se envolvendo e acaba sempre prejudicando a sua pessoa, então eu vi que aquilo 

não era para mim. Depois eu fiquei um tempo em casa, logo o meu marido abriu um comércio, 

nós ficamos dois anos, não deu certo, aí eu parei. E nesse meio, prestei um concurso em Santo 

André e eu passei. Em 2004, entrei em Santo André. Confesso que quando entrei levei um 

susto porque fazia vinte anos que eu tinha me formado, nunca tinha trabalhado, só tinha 

feito Magistério, tinha feito faculdade de Serviço Social e entrei num projeto novo da 

Prefeitura, éramos os PRAFs (que era o Professor de Apoio à Formação). Quando os 

professores saíam (foi um ano em que a Prefeitura oferecia cursos para os professores, eles 

faziam durante o período de aulas deles, e aí eles saiam para a formação), a gente ficava com 

as crianças. Era um projeto de jogos, brincadeiras, artes e o trabalho que a gente desenvolvia 

era diferente do trabalho do professor. A gente tinha que ter toda uma organização, tinha já 

durante o ano todo antecipadamente uma agenda. Eu tinha a agenda do ano inteiro. 

Durante o ano inteiro, ia em determinadas escolas. Então, em tal dia, estava na sala de tal 

professora. Se a professora ia fazer dez encontros numa formação, ficava dez vezes, eu que 
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ficava com a turma dela. Então, por isso, eu tinha a minha agenda do ano inteiro. Em 2004, 

eu conheci vinte e uma unidades e é uma experiência que ninguém me tira. Foi uma 

experiência única. A gente percebe assim, enquanto PRAFs, era diferente, porque você 

sempre tem que ter jogo de cintura, você tem que “se virar nos trinta”. E, assim, foi bom 

também porque há lugares e lugares. E por isso que eu estou aqui hoje. Em todo lugar tem 

pessoas e pessoas. Tem alguns lugares em que você é mais bem recebido que em outros, e esse 

para mim foi único. Então, conhecer vinte e uma unidades, é bom para você saber: “ah, lá é 

bom”, “lá é mais ou menos”, “lá não sei se eu gosto”, entendeu? E, para mim, foi muito 

importante isso. E você acaba pegando jogo de cintura mesmo, daqui, ali, tal pessoa você 

trata assim, tal pessoa você trata assim. Foi uma experiência muito rica para mim. No outro 

ano eu fui para o “Cata Preta” que também foi uma experiência única, muito boa! Só não 

fiquei porque para mim é muito longe. Depois fiquei dois anos no “Vinícius de Moraes”, aqui 

pertinho, em Camilópolis, e faz dois anos que estou aqui. Vim para cá o ano passado e aqui 

as salas são minhas então não preciso mais sair. E eu estou muito feliz, é um lugar assim... 

Demorei para escolher. Depois de vinte anos que eu resolvi virar professora, eu me encontrei 

enquanto professora. Fácil não é, mas é prazeroso. É muito bom, muito bom mesmo! E este 

lugar onde eu estou eu não troco. Não troco mesmo. E este ano me aventurei a ser professora 

assistente de direção, que também para mim foi uma coisa meio nova. Também estou 

gostando muito, é o outro lado, os bastidores do negócio, e é muito gostoso. Também eu acho 

que tudo tem seu tempo e eu nunca tenho pressa de nada, porque, como diz o ditado “quem 

tem pressa come cru”. E eu não tenho pressa de nada, acho que tudo tem o seu tempo, tudo 

vem na hora certa. Quer dizer, depois de vinte anos que eu virei professora e eu acho que eu 

fiz... Se eu tivesse virado professora logo que eu me formei, não sei se eu seria tão feliz como 

eu sou hoje. Não sei se estaria preparada, na época eu tinha só vinte anos. Não sei se 

conseguiria encarar como encaro hoje, desta forma como encaro, porque hoje sou uma pessoa 

mais madura, mais segura, e há vinte anos, eu era uma criança. Então, eu não sei como eu 

seria há vinte anos.  Hoje as coisas são muito mais fáceis, por isso que eu nunca tenho pressa 

de nada, porque tudo vem ao seu tempo. E hoje eu posso ver que estou muito feliz, muito 

mesmo, de verdade. Eu gosto muito.  
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M1 – Por que você se inscreveu no projeto? 

 

P10: Ah, eu tenho que te falar uma coisa , porque, assim, quando trouxeram a ideia (foi até a 

M. que trouxe, que ela que participou da reunião), eu não queria. Porque o segundo semestre 

para o professor é tão difícil, segundo semestre a gente está tão cansada, e aí eu falei: “Não 

M., não vou não. Segundo semestre até o fim do ano? À noite? Não, não quero, não vou”. 

“Não, vai.! Vai ser legal, a V. vai, a S. vai”. “Nada, não quero ir não, porque eu me conheço, 

segundo semestre, chega fim de ano, estou com final do segundo ciclo...” Mas eu falei: “bom, 

eu vou, se eu não gostar, eu saio”. E aí a S. saiu, a V. saiu e eu fiquei. Eu me inscrevi mais 

porque a M. insistiu mesmo, e eu falei assim: “não, é bom você experimentar. Não, eu vou. Se 

eu não gostar, não vou mais”. E eu não consegui deixar, gostei muito mesmo. Sinto falta, 

sinto muita falta. Eu gostei de verdade. 

 

M1 – Como foi esse processo de você aprender junto ao seu aluno? 

 

P10: Ah, então, eu até coloquei aqui no papel. A gente ainda comentava isso, eu e a L. no 

ano passado, porque você se coloca no lugar do aluno. Porque ali, no curso, a gente estava se 

alfabetizando. E aí ela falou assim: “olha, hoje dá para sentir como que as crianças se sentem 

quando elas estão sendo alfabetizadas”. Porque eu me sentia no lugar deles e as coisas que 

eles fazem (que a gente briga com eles), a gente fazia também: de ficar naquele desespero, de 

querer terminar logo, de querer saber qual era o próximo, de querer copiar do amigo quando 

você não estava conseguindo fazer. E eu coloquei bem isso aqui: que você acaba 

compreendendo a posição do aluno, porque a gente se comporta exatamente como quando eles 

estão se alfabetizando. Porque era isso que estava acontecendo com a gente, a gente não 

sabia nada e até o jeito de falar, o jeito de ler, o jeito de escrever... Era muito engraçado, era 

muito gostoso! E você começa a compreender melhor a situação do aluno, porque ainda a L. 

comentava comigo: “a gente está se comportando igual a eles”, e era bem por aí mesmo. E as 

coisas que você conseguia fazer, você queria terminar logo para mostrar que você terminou. 

As coisas que você conseguia falar, você queria falar. Quando era um negócio que você não 
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conseguia fazer, você ficava meio escondido. A gente se portava igualzinho a eles. E isso foi 

muito bom, a gente ver como eles se sentem. Foi muito legal! 

 

M1 – Tem algo mais que você queira acrescentar? 

 

P10: Ah, eu acho que não... 

 

M1 – Fale do projeto. 

 

P10: Ah, então! Foi assim: quando foi para fazer o projeto fiquei meio assustada porque era 

uma coisa que eu não dominava muito e, quando você comentou, eu fiquei meio... Eu falei: 

“meu Deus! E agora?” Depois, como a gente já foi sem parceria eu a L. (porque ela não tinha 

sala porque ela era diretora), aí a L. já pensou num projeto em relação à horta, que era uma 

coisa forte ano passado. Ela falou: “olha, pensei em fazer a horta, o que você acha?”, eu 

falei: “ah, legal!” E começamos a fazer as pesquisas: “a gente pode levantar uma lista com 

eles”... Começamos a ver as atividades que a gente podia fazer, criei até uma história com 

eles, que eles quiseram ler para você. Fui vendo que para eles é mais fácil aprender, porque 

tinha horas que eles me corrigiam na pronúncia, que nem quando o “r” eu não falava o “r”, 

“remolacha”, que eu falava “remolacha”, “sal”, que falava “sau”, “é sal, prô”. Como percebi 

que para eles ia ser mais fácil do que para mim, eu fiquei tranquila, porque achei que ia ser 

difícil. Mas, como eles sempre foram muito curiosos (criança é muito curiosa e gosta muito de 

aprender) e, quando eu joguei para eles, que eles ficaram super empolgados e ainda 

reclamaram que era só uma vez por semana, por quê não era mais de uma vez por semana, 

por quê você não veio várias vezes, e quando eu vi a empolgação deles, falei: “bom, então eu 

tenho o apoio deles”, porque é ruim quando você fica dando murro em ponta de faca... Mas, 

quando eu vi que eles aceitaram numa boa e eles se empolgaram e, assim, todos os dias que 

tínhamos aula na terça-feira, na quarta-feira eu sempre comentava alguma coisa tanto do 

crocodilo... Passei uma vergonha com a história do crocodilo, porque com a criança eu gosto 

de comentar tudo. Comentar coisas da minha vida, as coisas da minha casa, alguma coisa que 

acontece comigo que é engraçada, eu gosto de contar para eles: “ah, paguei tal mico”, “deixa 
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eu contar o tal mico que eu passei, não sei o que”, porque assim, eles têm que fazer parte da 

minha vida, assim como... para eles trazerem a vida deles para mim. Então, sempre falo 

muito do meu filho, do meu marido, das coisas da minha infância. Que nem estes dias, a 

dentista veio e falou para eles que não podiam chupar chupeta nem tomar mamadeira, aí eu 

falei: “ai, gente, preciso contar um segredo para vocês. Eu chupei chupeta até os 10 anos, 

mas não conta para ninguém. Então eles acham o máximo a gente contar segredos. Tudo eu 

conto para eles, e a aula... A gente tinha aula na terça, na quarta sempre tinha alguma coisa 

para comentar com eles. E às vezes eu não comentava nada na quarta, aí eles falavam assim: 

“você não teve aula de espanhol ontem?” Eu falava “sim”, aí eles falavam: “ah, mas você 

não falou nada...” Então, sempre gostava de trazer e eu fui percebendo que eles começaram a 

se interessar. Isso foi fácil, porque é ruim quando só você quer fazer e eles não estão 

animados. Então foi fácil porque eles se animaram muito, eles gostaram muito de fazer e eles 

tiveram muita facilidade com tudo. Até os que não eram muito alfabetizados, na hora me 

animaram a fazer o curso, eu tive que falar: fala para a gente e eles falavam. Eles 

começaram a trazer coisas, “olha, ‘prô’, a minha agenda está escrita em espanhol”, meu 

caderno, que tinha lá o horário também, “olha, ‘prô’, o texto em espanhol, “ah, eu comprei um 

brinquedo que a caixa está escrita tal coisa, tal coisa, tal coisa, não é espanhol?” Então, 

assim, eu começava a perceber que eles começavam a olhar o entorno deles. Foi muito bom, 

foi muito bom mesmo. Foi muito legal. E a gente fez cruzadinhas, eu fiz um diálogo que eles 

fizeram questão de ler várias vezes. No dia da apresentação, a música, que foi muito gostoso, 

que a gente não esquece. Então, a participação deles me ajudou muito, muito mesmo, porque 

eles se empolgaram. Fizeram questão de cantar a música no show de talentos, que eles 

falaram: “por que a gente não canta, então, a música no show de talentos?” Então foram 

eles que quiseram cantar. Então, isso, isso que foi muito, muito gostoso. Muito gostoso 

mesmo, para mim e para eles. Eu percebi até na reunião de pais eu comentei, mostrei as 

pastinhas para os pais. Os pais comentaram que em casa também eles estavam comentando. 

Eu comprei dicionários para eles levarem para compartilhar em casa. Comprei três dicionários 

e, de acordo com a chamada, eles levavam para casa, ficavam dois dias com o dicionário para 

compartilhar com a família. Esse envolvimento foi muito legal. Foi muito gostoso! Eu não 
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esperava, nem da minha parte nem da deles, porque assim, eu falei: “ah, eu não vou fazer 

não, eu ‘estou cansada”. ” E foi muito prazeroso, de verdade, muito gostoso mesmo. 

 

M1 – Algo mais? 

 

P10: Não, só. 

 

M1 – Obrigada. 

 

P10: Obrigada a você. 
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Entrevistada 8 

M1 – entrevistadora 

P4 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P4: Bem, eu iniciei já com meus 18 anos me formando no Magistério, foi uma opção, foi uma 

escolha e eu não tive, assim, grandes problemas. Eu trabalhei sempre com os alunos, com 

crianças, porque sempre gostei. Tenho facilidade para lidar com as crianças e ao longo desse 

tempo a gente vai se aprimorando, vai estudando, vai se dedicando à área. Eu acredito que 

não tive grandes problemas. Já estou há 25 anos dentro da área do Magistério, me sinto bem, 

tranquila, segura do que faço e gosto até hoje. E acho que é só. 

 

M1 – Por que você se inscreveu no curso de língua espanhola? 

 

P4: É, na verdade, minhas amigas foram para o curso, a gente fez uma inscrição e as 

meninas voltaram. Elas foram primeiro e o meu dia estava marcado para uma outra semana. 

Elas falaram que a gente ia ter que desenvolver um projeto. Eu falei: “Ah, será que eu vou 

gostar?” Mas a partir do momento que a gente foi e as aulas foram acontecendo, aquilo foi 

me atraindo mais. Eu vi que era possível estar levando para as crianças, então eu acho que 

isso me motivou a estar no curso e continuando, tendo interesse. De início, eu fui porque eu 

fiz a inscrição, achei curioso dentro da rede estar proporcionando esse curso e depois eu acho 

que me identifiquei, achei bacana, gostei de perceber que era possível estar levando para as 

crianças, dentro da vivência das crianças, da própria parte social que elas têm, que não têm 

muitas chances por aí de pagar uma escola de idiomas, tudo. Pelo menos, alguma coisinha a 

gente está levando para a sala. Acho que isso foi o que me motivou a continuar e gostar 

também. Depois, a gente ficou um grupo meio unido. Eu fiquei feliz, acabei me identificando 

e gostando do curso, por isso que eu continuei. 
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M1 – Como que foi essa questão, porque você estava fazendo o curso e, em 

paralelo, você estava ensinando suas crianças? Como foi você construir esse 

conhecimento junto? 

 

P4: É, porque no ano passado a Rede de ensino estava proporcionando vários projetos e nós 

tínhamos que trabalhar, desenvolver dentro da sala de aula um trabalho em ciclo, então 

trabalhávamos com mais professoras. Nós éramos um grupo com três professoras 

desenvolvendo atividades para dois grandes grupos de alunos e, na verdade, duas das 

parceiras começaram, iniciaram um projeto chamado “Projeto Memória Local”. E, paralelo 

ao “Projeto Memória Local”, a gente iniciou o projeto da língua espanhola, “Culturas da 

língua espanhola”. Então, com esses grupos de alunos, começamos a trabalhar esses dois 

projetos, além das áreas do conhecimento que tínhamos que trabalhar que faziam parte do 

conteúdo curricular. Mas, com o passar do tempo, as crianças foram se identificando mais 

com o curso de cultura da língua espanhola, e eu não sei se é porque eu também levava meu 

entusiasmo para a sala e é um curso bastante curioso, desperta nas crianças a vontade de 

conhecer mais sobre o país, sobre a cultura em si... Os meus alunos começaram a se identificar 

mais com esse projeto. E, paralelo a esse, a gente tinha que trabalhar o outro. Mas o outro, 

ele acabou sendo muito cansativo, porque exigia muito das crianças sem ter um atrativo, pelo 

menos para os meus alunos. Porque nós, como eu havia falado, tínhamos um grupo de três 

professoras e outras crianças, mas na verdade, é um curso que foi também colocado para os 

alunos no fim do ciclo final e trabalhamos porque a gente tinha que dar conta dos dois 

projetos até o final do ano. Mas, se a gente for pensar em aquilo que foi prazeroso, aquilo em 

que as crianças ficaram realmente motivadas e teve bem o envolvimento dos alunos, os meus 

alunos se identificaram mais com esse curso, da língua espanhola mesmo. 

 

M1 – Você disse que tem 25 anos de experiência.  

 

P4: Sim. 

 

M1 – Como é que se deu essa questão da sua escolha profissional? Foi por um 

acaso ou foi porque você... 
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P4: É, não foi por acaso. Quando eu estava no colegial, eu já tinha essa opção de fazer o 

Magistério, então não foi por acaso. De lá para cá, em seguida eu fiz a Pedagogia, e a única 

coisa que eu me arrependo é não ter feito uma outra coisa em outra área. 

 

M1 – Por quê? 

 

P4: Porque, na verdade, meu sonho era Arquitetura, porém eu não tinha condições 

financeiras de fazer esse curso, então o Magistério é a realidade também. Ele é um curso 

mais barato e também ele dá a oportunidade do professor trabalhar meio período. Depois, 

você, com o passar dos anos você sonha em ser mãe, ter os seus filhos, mas ele foi a minha 

primeira escolha. 

 

M1 – E a paixão pela Arquitetura? 

 

P4: Ah, ela é até hoje. Eu acho que faltou um pouquinho de... É que a gente vai priorizando 

coisas na vida. Prioriza-se o trabalho, a família e, aí, a gente vai deixando alguns sonhos de 

lado. Não que eu não tivesse condições depois de algum tempo de voltar e me dedicar, mas aí 

a gente está tão envolvida no dia-a-dia, com o trabalho, com o meio de sobreviver mesmo, que 

às vezes se deixa esse sonho de lado. Mas eu ainda aprecio muito, gosto bastante, me chama 

muito a atenção tudo que tem relação. Nos dias de hoje, a gente vê tanta coisa bonita, dentro 

da área de edifício, de prédio, de arquitetura, de planta, de decoração... Tudo isso me atrai. 

Eu acho uma área bastante... É uma área bonita, eu gosto, mas, acredito que agora na altura 

do campeonato, eu acho que não faço mais. Não esperava aprender uma língua, aprendi um 

pouquinho. 

 

M1 – Claro! Nunca é tarde. 

 

P4: Nunca é tarde. 

 

M1 – Você fez o Magistério e logo em seguida você fez Pedagogia? 
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P4: Um seguido do outro. 

 

M1 – Um seguido do outro. Isso faz tempo também.  

 

P4: Faz tempo. 

 

M1 – Numa época que eram 4 anos de graduação. 

 

P4: Isso, quatro anos. Não, eram três anos. Aí depois, quando a gente vai fazendo 

amizades, conhecendo as amigas da própria profissão, aí a gente fez a opção de fazer a pós-

graduação. Em um grupo de amigas fomos procurar a pós-graduação, mas foi seguidinho, um 

seguidinho do outro. 

 

M1 – Você sempre trabalhou só na Prefeitura? Ou você fez... 

 

P4: Eu tenho só um ano fora, os outros vinte e... São 25 anos: um ano na Rede particular e 

os outros 24 sempre dentro da mesma Rede de Santo André. 

 

M1 – Ah, 24 em Santo André... 

 

P4: É, 24. 

 

M1 – Então você passou por vários processos, vários cursos... 

 

Ro: Todas as mudanças, todas as conquistas da Rede de Santo André, eu sou parte viva. 

 

M1 – Inclusive, você passou quando tinha só o Ensino Infantil? 

 

P4: Sim! 

 

M1 – No caso as EMEIs. 
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P4: Sim! Todas as mudanças. Todo o crescimento da Rede, em relação à parte pedagógica, de 

atendimento aos alunos do nosso município, eu acompanhei tudo. 

 

M1 – Nossa, então, é bem interessante... 

 

P4: É, é bem interessante. 

 

M1 –Porque você começou a trabalhar só... Quando você entrou, só trabalhava com 

a Educação Infantil. 

 

P4: Só com a Educação Infantil. 

 

M1 – E depois, como você viu essa questão de vir trabalhar com o Fundamental? 

 

P4: Fundamental. Logo que foi instaurado o Fundamental dentro da Rede, foi dentro da 

nossa escola, (porque eu trabalho em uma escola bem pequena), então, dentro da nossa escola, 

era... Eles tinham só duas salas, que iam proporcionar o Ensino Fundamental que, na 

verdade, seria a primeira, o primeiro ano. E, na verdade, ele causou nas pessoas que 

trabalhavam dentro da escola um certo receio de mudança, porque muitos anos, uma Rede 

que tem uma história de muitos anos com a Pré-escola, de repente mudar... Então, muitas, a 

maioria das professoras ficou insegura, e a gente, eu e mais uma amiga abraçamos essa causa 

de trabalhar com o Fundamental. Então, desde que o Fundamental foi instalado dentro da 

Rede, eu estou aqui com eles. Desde o primeiro ano. 

 

M1 – Você gosta de estar no Fundamental. 

 

P4: É, agora como já são dez anos, eu já não me vejo mais trabalhando com Pré-escola. 

Então, todos os anos, eu trabalho com as crianças do Ensino Fundamental, de primeira à 

quarta. São dez anos já, direto. Bastante tempo.  
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M1 –Fale um pouquinho do seu projeto: como se deu, as dificuldades que você 

teve... 

 

P4: É, o projeto foi... Na verdade, como a gente trabalha muito dentro da sala, e o que eu 

vejo de dificultador é o tempo: a gente só tem quatro horas-aula com os alunos, então, além 

dos dois projetos que eu mencionei, (que era o seu e o de “Memória Local”), temos de dar 

conta dos conteúdos porque os nossos alunos estão indo embora da escola, estão encerrando o 

quarto ano e indo para a quinta série em outra Rede, que é a Rede Estadual. Então há uma 

preocupação das nossas professoras do ciclo final: garantir que essas crianças saiam com o 

mínimo de conhecimento que se exige. Que eles tenham dominado esse conhecimento, para 

conseguirem enfrentar, em uma outra rede, em uma outra fase da vida deles, tudo o que eles 

vão ter que dar conta. Então, eu acho que o projeto em si, ele foi um projeto que atraiu muito 

as crianças, mas eu acabei fazendo um projeto simples para aproveitar suas aulas (que a 

gente tinha de quinta-feira) e adaptar dentro da sala de uma forma segura e que não 

houvesse um desgaste maior, porque a gente já estava trabalhando com esse segundo projeto. 

Então, eu fiz um projeto simples, mas que surtiu um efeito muito grande, que foi lidar com 

as questões cotidianas das crianças: nomes de cores, frutas, tudo aquilo que envolve essa fase 

da infância, mas, que trouxesse para eles o conhecimento da língua. Na verdade, eu não tive 

grandes problemas, porque estava sendo bem acolhido pelos alunos. Eles estavam, assim, 

bastante interessados. Eu vi vários projetos das meninas, projetos que exigiam uma 

dedicação maior, com pesquisa sobre os povos, sobre aprofundar mais esse assunto. E o meu 

não, foi um projeto simples, mas que, com certeza, a criançada estava bastante envolvida, 

porque a gente cantou as músicas que a gente trabalhou durante o seu curso, e tudo aquilo 

que envolve a infância, como eu já falei: nomes de animais, cores, frutas, dias da semana, 

meses do ano... E, assim, tão envolvidos eles estavam, que eles começaram a reconhecer isso 

em outros materiais, por exemplo: dentro de cadernos que são vendidos, eles acabavam 

encontrando os dias da semana. Foram assuntos próximos da vivência deles, e eles levaram 

até para casa, para as famílias. Eu acho que foi positivo por isso, não foi uma coisa que 

passou na memória deles e ficou esquecida. Tenho certeza que se eu perguntar, a criançada 

respondia assim com bastante interesse. Se eu perguntasse, às vezes eles sabiam mais do que 
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eu, lembravam mais do que eu. Não esqueciam, porque a cabecinha deles é jovem. Mas eu 

gostei, foi simples, mas foi bem bacana trabalhar com eles. E, de resultado final, a gente fez 

o livrinho. Foi um livrinho com registro, que eles mesmos fizeram.  

 

M1 – Quer acrescentar mais alguma coisa? 

 

P4: Acho que da parte pessoal. 

 

M1 – Se você quiser me contar algo da sua experiência... 

 

P4:Eu acho que sobre a parte pessoal do curso, eu não esperava que também ia despertar em 

mim interesse. Então, acho que quando a gente ouve uma música no rádio ou você lembra de 

alguma coisa que aprendeu no curso e sabe traduzir, eu acho tão bacana, porque tem umas 

curiosidades dentro da língua espanhola que, às vezes, uma palavra que a gente pensa que é 

uma coisa, e seu significado é outro. Então, por isso, eu acho que hoje a pessoa que tem um 

idioma (pode ser o espanhol, o inglês), ele é muito importante. Até eu, dentro do projeto 

coloquei como justificativa proporcionar para essas crianças de baixa renda essa 

oportunidade, porque é muito elitizado o curso de idiomas. Meus filhos fazem ainda porque 

a gente está dentro de uma faixa econômica que ainda dá para proporcionar isso para as 

crianças. Mas, eu acho que seria interessante que isso fizesse parte de currículo mesmo das 

escolas públicas, para possibilitar a aquele que não tem condições de aprender, porque foi 

muito prazeroso para mim. E, como te falei, a gente prioriza coisas na vida, mas se eu não 

tivesse os filhos cursando faculdade e outras coisas que a gente tem que dar conta, eu ia 

buscar um curso, sim, para aprofundar mais porque eu gostei bastante desse... Foram seis 

meses e aí a gente vê que foi pouco, que precisava mais. Acho que é importante falar isso e 

gostaria, sim, que a Rede abraçasse. Se não fosse uma formação para professores, mas que 

isso fosse pensado pelos educadores, pelos nossos administradores, para que fizesse parte 

dentro da grade curricular mesmo. Eu acho que é isso. 

 

M1 – Obrigada. 
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Entrevistada 9 

M1 – entrevistadora 

P7 – entrevistada 

 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P7: Vamos lá. A única coisa que eu fiz na minha vida foi dar aula. Nunca fiz nada de 

diferente, nunca tive outra profissão. Sempre dei aula, sempre foi na área de Educação e em 

escola. Eu comecei no Estado com algumas substituições, muito pouco, eu peguei 

pouquíssimas aulas. Não gostei daquela experiência, achei horrível, medonha. A escola não 

proporcionou nada de prazeroso e, logo em seguida, fui chamada em Santo André. E me 

apaixonei, eu sou apaixonada por trabalhar em Santo André, nas escolas de Santo André. 

Sempre dei aula para criança pequena. Naquela época não tinha Ensino Fundamental, era 

só Infantil, então, peguei os de quatro, cinco e seis anos. E a cada ano eu pegava um 

grupinho. Um grupinho de quatro, um grupinho de cinco, outras vezes de seis, mas eu sempre 

dei preferência às crianças de seis. Com as de quatro anos eu não tinha tanta afinidade 

assim, eles são umas gracinhas, mas dão muito, muito trabalho. E em toda esta trajetória 

como professora eu sempre busquei informação, sempre fui atrás. No começo, eu fiz 

Educação Artística e depois parei. E eu fiz Pedagogia faz pouquíssimo tempo. Mas eu não 

buscava essa formação de graduação, buscava muito aquela formação de como dar aula 

mesmo, de que forma que eu posso que eu podia melhorar. Então, nossa, eu fiz curso de tudo 

que se podia imaginar! Em Santo André e fora. Tudo eu aproveitava, então, isso me ajudou 

demais no meu aperfeiçoamento, minha vida inteira foi assim. Dei aula muitos anos, então 

eu optei: eu dava aula só um período, depois eu comecei a dar aula dois períodos, e surgiu a 

oportunidade de eu trabalhar à noite com os alunos da EJA, que são os jovens e adultos. E 

eu também me apaixonei! Eu amei trabalhar com essa faixa etária, realizei uma série de 

sonhos, pois com os pequenos parecia que não era professora, à noite eu me sentia muito 

professora. Isso pela forma que eles me viam, que era diferente com os pequenos. Então, foi 

uma experiência incrível. Amei. Amei. Cresci muito, aprendi muito com eles. Depois chegou 
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um momento da minha vida que eu achei que eu tinha que mudar, que eu tinha que parar um 

pouco de dar aula e viver outras coisas, não é? Ampliar. E eu comecei como assistente 

pedagógica. Não foi nada fácil, porque saí da sala de aula com alguns sonhos, algumas 

metas, que eu imaginava e eu me deparei com muitos obstáculos, muitos mesmo. Os 

professores, que não queriam saber de mudar em nada, absolutamente nada. Então, o oposto 

de mim, porque queria inovar o tempo todo, eles não queriam. Eu me choquei muito com isso, 

tive muito conflito. Sofri bastante, mas eu aprendi. Aprendi muito a lidar com tudo isso, com 

esses professores, com essas escolas. Eu trabalhava em várias escolas como assistente 

pedagógica, quando eu comecei há nove anos. Isso na rede de Santo André, não era uma por 

escola, como é hoje. Então, eu atendia umas cinco escolas, mas não desenvolvia trabalho 

nenhum, quase, porque era uma vez por semana só que eu ia a cada escola. Cada escola era 

uma realidade diferente, então, era muito difícil. Mas tinha escolas pelas quais eu me 

apaixonava, dava para rolar um trabalho super legal e foi isso que eu fiz. Depois, eu tive a 

oportunidade. Eu sempre achei que eu nunca ia trabalhar como diretora, nunca, porque eu 

achava que aquilo era muito chato, muita responsabilidade. E um dia eu fui obrigada a 

substituir uma diretora, que estava em licença médica. Não tinha escolha, ou eu ia ou eu ia. 

E eu fui, e eu me apaixonei. Apaixonei-me pela direção. E aí que eu fui buscar o curso de 

formação de Pedagogia que eu não tinha até então, porque eu achava que não precisava, não 

era necessário. E eu fiz o curso, continuei como assistente pedagógica e depois comecei como 

diretora de escola, que foi um trabalho fantástico na minha vida. Eu me transformei depois 

da direção, me tornei uma pessoa melhor porque tive que lidar com uma série de conflitos, 

muitas pessoas. Pais, alunos, professores, uma série de coisas... E isso me fez crescer muito, 

me fortaleceu demais. Eu não sou a mesma pessoa. Se eu não tivesse passado por isso, essa 

trajetória, eu não seria hoje a mesma pessoa. Transformei-me. Eu mudei demais, acredito que 

para melhor e realizei também muitos sonhos, como diretora. Foi muito difícil no começo, que 

eu entrei com tudo, achando que eu podia mudar tudo, mas não consegui, é claro. E, aos 

poucos, fui lidando com todas essas situações, fui conquistando o grupo. E eu era bem 

acolhida naquele grupo, bem respeitada e consegui muitas coisas que eu achava que não 

podia, que não conseguiria fazer em outras situações. Como professora jamais conseguiria, eu 

consegui como diretora. Isso eu realizei demais, demais, foi muito importante. Hoje eu voltei 
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para a sala de aula. Voltei bem fortalecida, bem mais segura, traçando metas, caminhos 

muito determinados, uma organização melhor de trabalho, melhor, mental. É muito legal, 

estou muito melhor do que eu estava há dez anos como professora, hoje eu me vejo uma 

pessoa melhor. Ainda bem! É isso, Marta. 

 

M1 – Você me disse que fez Educação Artística.  

 

P7: Fiz. 

 

M1 – Mas era direcionada para ministrar aula, era isso? 

 

P7: Não necessariamente, se eu quisesse traçar outros caminhos, eu poderia ter traçado. 

 

M1 – Então como surgiu você ser professora? 

 

P7: Ah, o Magistério, é que eu fiz o Magistério, Marta. O meu pai é professor. Meu pai é 

formado em Magistério, mas ele nunca deu aula. E minhas tias, todas, fizeram Magistério e 

davam aulas. Então, acho que isso me induziu ao Magistério. Acredito que foi isso, apesar 

do meu pai não ter dado aula, por essa formação que eu tive, pelo incentivo e eu comecei por 

esse caminho. Foi uma opção. 

 

M1 – E depois você foi fazer Educação Artística. 

 

P7: Foi. Primeiro fiz o Magistério e logo em seguida fiz a Educação Artística, porque eu 

amo artes. Não sou uma pintora, desenhista, nada disso, mas eu gosto de apreciar obras de 

arte, ouvir boas músicas... Tudo que envolve arte, eu gosto muito, aprecio muito. E isso 

também me ajuda no trabalho com os alunos, porque eles também começam a ver as coisas de 

uma forma diferente. Qualquer coisinha para eles é uma coisa muito bonita, transforma. Eu 

faço essa linha de trabalho com eles, de ver as coisas de uma forma diferente, começar a 

enxergar as coisas da escola... Então, hoje eles já estão desenhando as flores de uma forma 

diferente, de ir lá observar a flor, como é que é, cor e tudo mais... As crianças já, os desenhos 
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delas já são diferentes, porque eu proporciono isso para elas. Proporciono meu gosto, minha 

paixão pela arte. É isso. 

 

M1 – Você falou em desafios. 

 

P7: Desafios. 

 

M1 – Como profissional, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou? 

 

P7: Como profissional, acho que foi como assistente pedagógica. Como professora, não sei. 

Eu acho que era tudo tão... Ah, como é que eu vou explicar? Professora era uma parte que 

era muito fácil. Eu comecei como professora, fui muitos anos, fui me aprimorando, “tal, tal, 

tal” e quando saí da sala de aula e fui enfrentar um grupo de professores, aí foi um grande 

desafio. É aquilo que eu falei para você. Elas, muitas não querem mudar, elas querem sempre 

dar aula do mesmo jeito, não refletir sobre o que fazem. Então, no caso, atividades que não 

tinham nada a ver com nada, não proporcionavam nada para o aluno... Esse era o meu 

desafio maior: conversar com essas professoras, mostrar para elas que não era o ideal para a 

criança, aquilo não estava ajudando elas a crescerem, a adquirir conhecimento nenhum. 

Aquilo era mecânico, a criança ia e fazia, e não estava acrescentando nada para ela. E eu 

não sabia como fazer isso no início, de que forma chegar no professor. Porque a gente não 

tinha formação também para isso. Há dez anos, a gente não tinha... A gente encarava as 

coisas lá do nosso jeito. Então, é isso que eu aprendi como diretora: de que forma chegar para 

o grupo, quais caminhos trilhar para chegar aonde eu queria chegar. Foi esse o maior desafio.  

 

M1 – Por que você se inscreveu no curso de língua espanhola? 

 

P7: Porque eu fui para a Argentina em 2007. A Prefeitura proporcionou isso para diretoras 

nessas cidades. Então, foi aberto para todos os diretores e quem tivesse um projeto que ela 

quisesse apresentar, não na língua espanhola ou em outra língua, um projeto, da escola, que 

quisesse apresentar poderia fazê-lo, e isso ia selecionando algumas pessoas para irem para a 

Argentina, de acordo com o trabalho desenvolvido na escola. Fui eu, apresentei meu projeto, 
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o trabalho lá da escola, e fui selecionada. Então, eu fui conhecer a realidade lá de Mendoza, 

como que eram essas escolas, visitei inúmeras escolas e eu me apaixonei por tudo aquilo! 

Nossa, me apaixonei! E a língua, eu não entendia nada! Não falava nada de espanhol, de 

nada, mas eu fui. Foi difícil? Foi difícil. Se eu tivesse aprendido alguma coisa antes, teria 

sido mais fácil. Mas eu não aprendi, não fiz curso nem nada, fui com a cara e a coragem. 

Então, isso dificultou muito. Mas eu aprendi muito também, lá. Eu consegui entender uma 

série de coisas, com paciência. Então, me apaixonei por aquilo, pela língua, tudo. Então 

apareceu esse curso e eu falei: “olha, posso me aprimorar agora. Tive o contato... Agora, falar 

um pouquinho melhor...” Melhor não, não falava nada! Foi isso. 

 

M1 – Como foi o projeto? Fale um pouquinho sobre o projeto que vocês fizeram. 

 

P7: Ah, o projeto. O projeto foi ótimo, foi uma experiência marcante. Eu pensei naquelas 

etapas, depois conversei com a Solange para ver o que ela achava desse processo todo do 

desenvolvimento do projeto. Ela topou, mostrei para você, você também achou que estava 

bom o caminho a seguir, e fomos. Fomos trabalhar. Quer dizer, eu não tinha conhecimento 

nenhum da língua, quase nenhum. Vai, muito pouco. A Solange, um pouquinho melhor. E a 

gente conseguiu, juntas, e mais a sua ajuda, que você fornecia algumas indicações de como 

que a gente podia fazer melhor lá na sala de aula. Nossa, foi muito interessante! As crianças 

amaram mesmo elas não entendendo, não falando quase nada direito da língua mesmo. 

Enfim, elas amaram, por quê? O projeto era muito lúdico, muito significativo, por quê? 

Esqueci de colocar isso aqui, que foi muito significativo. Por quê? Foi escolhido um tema que 

era discutido na escola, que era a horta. E se eles frequentavam a horta, que eles plantavam, 

colheram, então, era significativo para eles. Juntou tudo, e isso que era significativo, nosso 

entusiasmo, nossa vontade de fazer junto com eles, o lúdico, que ele era totalmente lúdico. 

Que trabalhou com músicas, com jogos, com brincadeiras. Tudo isso envolveu demais as 

crianças e a gente também. E eu percebi, nas observações que eu fiz, que eles ficaram muito 

interessados em buscar fora, que esse era mesmo o intuito, buscar fora algumas coisas sobre a 

língua. Então, eles chegavam: “Olha, eu aprendi isso!”, “Olha, na caixa de brinquedos está 

escrito em espanhol.”, “Ô, na caixa ‘não sei do quê’, lá está escrito em espanhol”. Eles 
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começaram a observar a língua em outras situações fora da escola. E tem criança que, nossa, 

despertou demais o interesse e poderiam, até, dar continuidade se os pais quisessem 

realmente, porque eles estavam totalmente envolvidos, com a língua, com o projeto, com as 

músicas. Amavam a aula de espanhol e me cobravam quando eu não podia ir. Porque às 

vezes acontecia alguma coisa que eu não podia ir no dia certo, e eles me cobravam muito. Era 

muito legal. 

 

M1 – Nesse momento você era a diretora, como foi para você encarar esse desafio 

de você também não estar completa? Nunca nós estamos completos, mas, não ter o 

conhecimento que tem hoje, por exemplo, para dar Educação Artística, para dar 

Matemática, para dar Português, para um determinado aluno, e você não ter esse 

conhecimento prévio, e você, como diretora, você estar junto com eles. Como foi 

para você isso?  

 

P7: De eu não ter esse conhecimento da língua? Ah, para mim foi o que eu coloquei ali na 

resposta: um desafio de ensinar e aprender junto. Estava junto. Eu estava ensinando e 

aprendendo com eles, e indo lá aprendia com você, retomava, era o tempo todo assim, e 

buscava no dicionário... Esse era o maior desafio, porque eu não tinha o domínio da língua, 

mas mesmo assim isso não impedia da gente trabalhar lá com as crianças. Eu não sei explicar 

direito, Marta, mas é uma coisa que foi tão lúdica, tão gostoso aquele momento, e as crianças 

envolvidas querendo mais, que foi transformando, sabe? Criando uma coisa, um objeto do 

conhecimento mesmo, de transformação. 

 

M1 – Nessa hora você não era diretora? 

 

P7: Não, não era diretora, eu era professora. E agora eu quero trabalhar com meus alunos, 

Marta, eu queria fazer um projetinho com eles junto dessa língua. Que agora, que eu os 

conheço melhor, que já passou o período de março. Agora, fazer mesmo com eles um projeto. 

Claro que não vai ter problema, ela é muito legal. Então, eu estou com vontade de fazer isso 

com eles, porque eles gostam de tudo, tudo o que eu apresento, eles amam. Imagine começar a 

falar espanhol, eles vão amar! Nada! Vamos voltar, eu quero montar alguma coisa mais 
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simples. São menores. Porque no outro grupo eles tinham dez anos. E estes aqui têm cinco 

ainda. Então, vou fazer uma coisinha mais básica, mas tenho certeza que eles vão gostar! 

Vão falar espanhol e vão buscar, e é uma comunidade que tem a possibilidade das crianças 

irem participar em um curso, sabe? Eles têm. Então, se a criança tiver muito interesse, os 

pais podem fazer isso, que acho que essa é nossa intenção, quando a gente apresenta um 

projeto desses. 

 

P7: Porque ninguém vai sair falando, eu não tenho essa pretensão porque eu não 

sei. Falar espanhol, não vai ser essa minha intenção. É ser um motivador. Vai ser 

um trabalho de motivação para ir atrás disso, fora da escola. 

 

M1 – Você quer acrescentar mais alguma coisa da sua trajetória, alguma coisa que tenha 

ficado? Independente de ser do projeto que você fez, você quer acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

L: Não, acho que não, Marta. Acho que eu falei de tudo. Sim, falei. 

 

M1 – Agradeço. 
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Entrevistada 10 

M1 – entrevistadora 

P1 – entrevistada 

 

M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P1 – “Esta é minha vida”. Bom, eu voltei a estudar depois de 22 anos. A minha trajetória é 

que eu parei, eu deixei de estudar com 18 anos. Formei-me no Colegial Normal na área de 

Biologia, na área Biológica, porque, na época, no curso que eu fiz, eu era Biológica ou era 

Exatas ou era Humanas. Eu optei por Biológicas, me formei, conheci meu marido, me casei 

com 19 anos. Optei, depois de 4 anos minha filha nasceu. Eu trabalhei, trabalhei na Rhodia, 

trabalhei com corretora de valores, fui “Secretária Junior” e quando nós decidimos ter a 

minha filha, eu optei em parar, tanto de trabalhar como de fazer qualquer curso, e me dedicar 

à educação da minha filha. Hoje ela tem 19 anos, mas passaram 22 anos. Quando eu resolvi 

voltar a estudar, ela já estava indo para o colégio e eu já tinha meu dia mais livre. Uma 

menina mais independente ela se tornou. E eu falei: “meu Deus, o que eu vou fazer agora?” 

Meu marido: “Vamos voltar a estudar”. Ele sempre me apoiou muito, eu não me arrependo 

de ter ficado em casa, ter me dedicado à Ana, à minha família. E aí voltei a estudar. Falei: 

“ah, vou prestar vestibular em escola particular mesmo”. Prestei, passei, mas eu, na verdade, 

quando fui me inscrever para o vestibular, eu não me inscrevi para Pedagogia. Eu coloquei 

Pedagogia como segunda opção. Eu coloquei História, Licenciatura em História, porque eu 

gosto de História. Gosto da origem das coisas, dos povos, só que não passei em História. Eu 

passei na segunda opção e passei bem até em Pedagogia. E fui fazer o curso, mas eu fui fazer 

o curso não para trabalhar, mas para ter uma graduação. Para alguém chegar para mim: o 

que você faz? “Ah, eu estudo, sou formada em Pedagogia” Exerce? Eu não saberia 

responder, na época se eu iria exercer ou não. Aí, eu fiz o curso, comecei a Pedagogia, o 

primeiro ano, como um ano base e logo de cara, logo de cara não, desculpa, no segundo 

semestre abriu a possibilidade de... Eu estudei na faculdade, na Fundação ABC. A 

faculdade tinha uma ligação com a Prefeitura de São Bernardo do Campo para estagiárias de 
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inclusão. Inclusão, na época, era o assunto do momento. Eu me inscrevi e fui chamada. Até 

então, eu só estudava. Depois eu comecei a estudar, a trabalhar e me vi tendo três profissões 

ao mesmo tempo durante o dia: estudante, professora e dona de casa. E a minha vida virou, 

aí eu falei para o meu marido: “Eu gostei! Eu gostei dessa vida de professora, eu estou na 

escola, na sala de aula, e eu me sinto bem. Criança dá trabalho? E como! São 

indisciplinados? Ao extremo. Você vê muita coisa errada? Vê. Você quer consertar o mundo, 

mas também não vai conseguir”. Mas eu gosto do mundo da escola, eu me sinto bem na 

escola. E a partir de então, eu fiquei dois anos, porque me dava direito os dois últimos anos 

da faculdade a estudar e a ter esse estágio, que era estágio remunerado. Não ganhava pouco 

não, por ser estagiária em São Bernardo. Terminei a faculdade em 2005. Só um adendo: eu 

no papel coloquei 2006 porque depois que eu terminei a Licenciatura Plena, o curso me dava 

direito a fazer especialização, uma habilitação em Educação Infantil. E eu fui fazer, fiz 

mais seis meses, então o curso durou três anos e meio e, nesse tempo, Santo André abriu 

concurso para a Prefeitura. Eu estudei, não vou dizer que estudei muito não, eu li os 

cadernos do qual a agenda já trazia. Consegui essa agenda, li essa agenda, mas como ter 

terminado e estar estudando Educação Infantil estava muito fresco na cabeça, os assuntos 

da prova foram fáceis. Passei e fiquei aguardando ser chamada, eu fiquei sabendo que iriam 

chamar as 300 primeiras, então eu estava no meio, graças a Deus. Fui chamada para começar 

no ano de 2007, e eu fui bem recebida na rede, principalmente na escola onde eu fui. Foi a 

escola que eu pedi, pena que eu me vi sozinha, foi a primeira vez que eu me vi assim: 

Sozinha, com os meus estudos, diante de 30 (trinta) crianças, carentes, necessitadas de tudo. 

Eu arregacei as minhas mangas e falei: “é agora ou nunca”. E arregacei as mangas. E 

busquei muita informação, busquei muito material para não deixá-los parados. A rede me 

proporcionou, proporciona, vários cursos de formação. Todos os que você possa imaginar, e eu 

tive a possibilidade de fazer nos meus horários, eu fiz. Fiz um que me marcou muito, que foi 

o “Plural 1”, que é a inclusão através da arte. E fiz o “Plural 2”, que era inclusão através da 

arte, mas acontecia na minha sala de aula esse curso. Foi muito importante esse curso, fiz no 

ano de 2007. No ano de 2008, eu fui para outra escola, fui super bem recebida. Peguei o 

mesmo ciclo de alunos, que era o terceiro ano, que é a terceira série. No caso de Santo André, 

o primeiro ano do segundo ciclo. Também me dei bem. Gosto das crianças de terceira e quarta 
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série, porém, esse ano foi uma surpresa para mim. Não paro de fazer curso, acho que é 

importante para o professor. Não digo assim, não digo: “ah, ele vai se preparar, ele está 

lendo, ele está estudando porque ele tem o foco na sala de aula”. Eu acho que não é isso, ele 

tem o foco primeiro como pessoa, depois ele tem como profissional. Eu faço porque eu gosto e 

me sinto bem. Esse ano eu estou com uma turminha, turma creche, que isso foi um choque 

para mim. Mas eu falei: “engraçado, a gente prestou, mas não prestou atenção”. Falando 

com umas amigas minhas: “no edital estava escrito de creche à educação de jovens e adultos”. 

Pois é! Tivemos que pegar a creche... Eu amo as crianças da creche, mas eu não me vejo 

trabalhando só com eles. Este ano é um ano de desafio para mim, porque eu cheguei lá, é uma 

rotina totalmente diferente daquilo que eu li, daquilo que eu pensava ser. Eu estou 

aprendendo, é um ano de aprendizado, tenho aprendido muito. Sei que ser professora, dizem 

que é padecer no paraíso. Não sei bem se é padecer no paraíso, mas tenho lido sobre eles, 

tenho me informado sobre eles. Tenho buscado fazer o diferencial, porque eu acho que se você 

faz a mesmice, você não marca a sua trajetória. E eu sempre, com a possibilidade de voltar a 

trabalhar, de ingressar em uma Rede pública, eu sempre pensei: “eu tenho que fazer a 

diferença”. Em 2007, nós fizemos a diferença, eu e uma amiga minha, a H., com o “Plural 

2”. Nós marcamos um ano, tanto meu como dela, profissionalmente, com o “Plural 1”, que foi 

para nós, e o “Plural 2”, que foi para aquelas crianças. Porque eu tenho certeza que aquelas 

crianças foram marcadas por aquele curso de “Plural 2”. E o ano passado, foi com as línguas 

espanholas. Eu marquei aquele pessoalzinho com o projeto, eu penso que eles nunca 

imaginaram que naquele ano, num breve período, foram só doze aulas que eu pude 

possibilitar para eles, doze encontros de uma hora, uma hora e dez, no máximo nessas doze 

horas, de conhecerem um pouquinho daquilo que eu estava aprendendo e do que eles poderiam 

falar com aquilo que eles estavam aprendendo também. Então, eu acredito que foi um marco 

na minha vida profissional e na vida daquelas crianças. Este ano eu não sei qual vai ser o 

marco na vida daquelas crianças, mas eu sempre penso em fazer o diferencial. Primeiro 

pensando na minha pessoa, porque eu acredito que você tem que gostar primeiro de você. E 

você gostando de você, fazendo o que você gosta, você vai fazer bem para os outros. Eu acho 

que é isso. Mais coisas? 
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M1 – Mais coisas. Deixe-me só lhe perguntar em relação ao seu projeto, que eu não 

tive oportunidade de acompanhar, eu não vim. 

 

P1: É, você tinha alguma coisa na faculdade no mesmo horário. 

 

M1 – Tinha, eu tinha aula à noite e não consegui faltar. Acabei perdendo, não 

cheguei a ir à sua escola. 

 

P1: É. 

 

M1 – Então, me conte um pouquinho desse projeto. Como foram os desafios? Como 

foi para você essa questão que você acabou de dizer, “o aprender junto”? 

 

P1: Bom, quando fui fazer o curso, eu fiquei com medo. Pensei: “meu Deus, eu vou enrolar a 

língua e não vai sair nada!” Aliás, eu enrolo a língua e não sai nada. Mas eu sou muito 

determinada. Se eu começo um curso, eu vou até o final. E quando cheguei lá e vi você 

falando... Não! Nós chegamos lá dois dias depois... Um dia depois do que havia... em uma 

outra semana. Primeira semana nós perdemos, porque não confirmaram a nossa inscrição. 

Quando eu digo “a nossa” é porque tinha mais pessoas comigo. Nós já chegamos e você já foi 

falando na língua, eu falei assim: “Ih, meu Deus do céu, vai ser difícil!” Mas eu falei assim: 

“eu não posso tirar as conclusões num primeiro encontro”. Aí, deixei passar, vamos para o 

segundo. Quando você falou: “Vamos ter um projeto, vocês têm que fazer um projeto”, 

porque a conclusão do curso era, nós, como alunos, planejarmos, elaborarmos um projeto e 

aplicarmos com a nossa turma, eu falei assim: “Ih, vai ser difícil! Eu vou falar e essas 

crianças não vão entender”. Mas, com o decorrer do curso, e a gente pegando gosto, porque a 

dinâmica do curso é diferenciada... Uma coisa é você chegar, ter a apostila e você ficar presa 

àquela apostila, outra coisa é você chegar e a apostila ser somente um instrumento. Eu acho 

que esse foi o diferencial: chegar e ter música, chegar e ter dinâmica, chegar e ter o dinamismo 

da didática, isso não cansou. E não cansou o meu ouvido. E no projeto, quando eu cheguei 

para as crianças, eu disse: “olha pessoal, a ‘prô’ foi fazer um curso de língua espanhola, e 

nesse curso eu preciso de um produto final. E o produto final engloba vocês”. E eu expliquei 
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para eles o que era um produto final, por que eu precisava deles e o que eu ia fazer com eles, 

mas não era para eles se desesperarem. O que eu não contei para eles é que a apresentação 

seria em público, porque não era a intenção ser em público. A intenção era apresentar para 

você, só. E como não deu, eu disse: “olha, nós vamos a apresentar no último dia, na festa de 

encerramento da escola”. E eles, o que me surpreendeu é que durante o projeto que foi “Los 

saludos”, que entrei com músicas, eu entrei com a parte, não escrita, de leitura, para eles 

lerem, para eles cantarem. Entrei com outras músicas, aquelas que... “Yo soy la taza”, “Las 

hamburguesas”... 

 

M1 – “La gallina”. 

 

P1: “La gallina”, isso! E mostrei, buscamos, busquei com eles no “you tube” para eles verem 

as imagens, e isso foi aguçando neles a vontade de cantar e de apresentar. Então, no final do 

projeto, eles tanto conversavam entre si, um pouquinho sobre as suas apresentações como 

cantavam sem vergonha, sem inibição, sem medo de errar e sem papel na mão. Eu falei assim: 

“vocês podem levar o caderno”, porque eu fiz um caderno, fiz um livrinho com eles “Los 

saludos”. E esse livrinho, eu falei assim: “vocês podem levar esse livrinho no dia da 

apresentação”. Mas eu olhando eles cantando no dia, foi muito legal! Eles não liam! Eles 

queriam mostrar que eles estavam cantando para os pais sem ler. E nós fomos “alvejados” de 

palmas, digamos assim. Todo mundo gostou muito. Eu acredito que esse projeto também foi 

um marco na vida deles. Eu tive dificuldades, eu tive de dificuldades (até que eu escrevi ali), 

é que às vezes eles queriam saber mais do que eu já sabia. “Professora, e como é que eles falam 

isso lá?” Eu disse assim: “calma, que eu vou descobrir”. Eu não lembro direito, eu acho que 

era sobre comida. Acho que era sobre comida, alguma coisa assim. Aí entrou “Las 

hamburguesas”, foi onde deu para tirar dúvidas. Teve um texto que você também passou, que 

tinha lá para preencher sobre rabanete, cenoura, que já dá mais para você conhecer mais. 

“Ah, lembra que vocês perguntaram de cenoura? Então. Presunto, etc.” Então, 

culturalmente, faz diferença. Na língua também faz diferença. Mas, como era um projeto 

simples e pequenininho, eu acho que a contento, esteve bom. 
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M1 – Queria te perguntar: qual foi o lado ruim do projeto? O que teve de pior, que 

você não gostou, que você não se adaptou?... 

 

P1: Do projeto? 

 

M1 – Enfim, no geral. 

 

P1: Do projeto. 

 

M1 – O que foi mais difícil para você? 

 

P1: Eu acho que foi esse lado cultural, saber mais sobre o povo. Que nem, quando você levou 

lá a boliviana. Você levou uma boliviana, lembra? 

 

M1 – Colombiana. 

 

P1: Colombiana, isto. Levou o peruano... e você falando do Chile. Então, tudo aquilo que eu 

aprendia na terça, na quarta, na quinta, eu ia sempre falando um pouco. Mas sempre é muito 

pouco para as crianças que têm o saber aflorando. Eles queriam sempre saber mais, então, eu 

acho que essa foi a dificuldade: de não saber muito mais do lado cultural. 

 

M1 – Para você não foi um problema então, assim, você não encarou como um 

problema, você aprender junto com eles? 

 

P1: Exatamente, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Eu acho que professor 

nenhum sabe tudo. Você busca informações e diz “espera aí, que eu vou descobrir isso”, 

“olha, eu ouvi falar disso, mas eu vou confirmar essa informação”. Eu acho que você não 

pode ter medo. Se você tiver medo, você não sai de casa. Qualquer tipo de medo. Eu não 

tenho isso de falar que eu não sei, tanto que esse ano cheguei lá na escola... Vou contar de 

novo: “Gente, eu não sei nada de criança, das crianças dessa faixa etária que eu peguei, mas 

vou aprender”. Eu acho que você não pode ter medo de falar que não sabe, ou até mesmo de 
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dizer: “não, eu não posso fazer”. Eu não tive esse medo de aprender junto com as crianças. 

Eu acho que o aprender junto com eles foi um estímulo depois. Porque aí eu precisava 

aprender para falar para eles. Se não tivesse, talvez, o projeto para apresentar, para entregar 

para você, eu não sei se eu teria, se existiria o estímulo de continuar, embora o curso tenha 

sido muito bom. A gente falava bastante, foi muito divertido. O grupo é todo bonzinho. Eu 

acho que é isso. 

 

M1 – Você quer acrescentar mais alguma coisa, sobre sua trajetória? 

 

P1: Ah, eu acho que não. A gente sempre pensa em galgar. Mas, assim, acho que sempre vou 

pensar dessa maneira. Eu não tenho medo de dizer que não sei, prefiro aprender, sempre. E 

acho que sempre posso em cada ano ter um marco. Eu não sei este ano se o marco vai ser o 

amor por essas crianças pequenininhas, entendeu? Pode ser o marco, eu não sei qual vai ser. 

Acho que é isso. 

 

M1 – Muito obrigada. 

 

A: Obrigada a você! 
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Entrevistado 11 

M1 – entrevistadora 

P11 – entrevistado 

 
M1 – Eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória de vida na Educação, sobre a 

sua formação, levando-se em conta a sua experiência dentro da Educação. 

 

P11: Eu aprendi a falar Espanhol antes de virar professor, na adolescência ainda. Nem 

pensava em ser professor, nunca sonhei em ser professor, não estava na minha lista de 

planos. Minha intenção era entrar na de Arte, mas acabei ganhando uma bolsa de estudos 

em Pedagogia e não iria descartar uma bolsa de ensino superior, então vamos ver o que vai 

acontecer. Cursei os quatro anos de pedagogia. Durante o curso, logo no primeiro ano, fui 

estagiário. Trabalhei em uma ONG em Mauá, na área de Educação infantil e eram dois 

projetos: Educação com arte e Educação Infantil. Como fazia pedagogia, fui para a 

Educação Infantil. Tive uma experiência que chamo de “Batismo de Fogo”, pois foi uma 

experiência bem complicada, muito difícil mesmo. No ano seguinte saí da ONG, já estava no 

segundo ano de faculdade e prestei concurso de estagiário na Prefeitura de Santo André. 

Passei, fui chamado e fiquei até 2006, no mesmo ano que me formei na faculdade. Prestei 

Concurso para professor, ainda no estágio, ainda cursando a faculdade. Passei, fui chamado 

em Dezembro para fazer os exames e em Janeiro já tomaria posse do cargo.  Formei-me em 

Dezembro de 2006 e em 2007 ingressei como professor aqui na Prefeitura, estando até hoje. 

Já em 2007, trabalhando aqui em Santo André, prestei concurso em São Paulo e novamente 

passei. Também havia prestado em São Bernardo, mas queria mesmo era em Santo André, 

mas me falaram que São Paulo era bom também, e resolvi “bandear” para lá. Assumi em 

2008, em São Paulo e até agora trabalho no Fundamental, a minha “praia” mesmo é da 

primeira à quarta série. Nesse percurso, fiz uma pós-graduação em Artes Cênicas e agora 

estou fazendo uma pós em Língua portuguesa. 

 

M1 – Por que você se inscreveu naquele Projeto de língua espanhola? 
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P11 – Quando chegou o e-mail para mim, eu tinha muito interesse de aprender sobre 

culturas. Eu adoro, é minha “praia” mesmo, e tinha estudado espanhol sozinho, como já 

havia falado. Na sexta série do Fundamental, as professoras tinham pegado de uma editora, 

quatro volumes de cursinho de espanhol, da Maria de Los Angeles Garcia. Ela me deu esse 

material, então comecei a estudar. Peguei as fitas cassete, ouvia, fazia as lições e como era 

livro “do professor” passava corretivo nas respostas, respondia e depois olhava a resposta à 

contraluz para ver se estava certo. Ouvia a fita, respondias às atividades também e aprendi 

a falar daquele jeito, é claro que aprimorei mais indo no curso, ouvindo mexicanos e peruanos 

falarem. Lá foi onde eu aprimorei mais essa minha competência, mas, de início, a sua 

pergunta era o porquê de eu ter escolhido o curso. Tinha esse conhecimento, tinha essa 

pequena base de língua espanhola, que eu não tive na escola de línguas porque eu fiz inglês, 

na CNA e WIZARD eu fiz inglês, espanhol eu fiz sozinho. Já que eu não tinha feito nada, 

resolvi fazer esse curso, pensei: “a Prefeitura está dando, vou aproveitar bastante”. E fui 

fazer, associando a questão da cultura que eu gosto bastante, e foi muito bom aquele 

peruano me falando “aquele monte de coisa”, achei muito legal e deu um pontapé para iniciar 

pesquisas, aprimorar minha língua espanhola e minha competência linguística também. 

  

M1 – Você foi uma das pessoas que não aplicou o projeto. Fez, mas não aplicou na 

íntegra, eu gostaria de saber o porquê?  

 

P11 – Eu apliquei atividades de experimento. 

 

M1 – Que tipo de atividades? 

 

P11 – Levava uma música que eles conheciam do RBD, que eles gostavam. Então, eu 

levava uma música deles e eles cantavam... Eram aquelas atividades que nos fazíamos, mas 

não tinham vínculo com nenhuma outra atividade. Eu estava experimentando porque não 

sabia como era ser professor de línguas. Comecei a falar espanhol e inglês porque eu aprendi 

por meus métodos de auto-aprendizagem e também com orientação de professor, mas eu 

sinto, como eu coloquei nas respostas, carência de formação de professor. Eu sinto que 
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preciso aprender mais, sinto a questão da metodologia, a questão de ter ideias, de elaborar 

atividades. Essa questão me pegou um pouco mais, em saber como eu faria para amarrar o 

projeto com os conteúdos, senti um pouco mais de dificuldade nessa questão. 

Foi um desafio para mim, pois não basta só saber falar a língua, é preciso saber como você 

vai ensinar, quais metodologias, como você vai aplicar e como vai ter sucesso no final do 

projeto. 

 

M1 – Então sua insegurança não foi em relação à língua?   

 

P11 – Não! E sim em relação ao “como fazer”. E pauto também naquela questão que sou 

formado em Pedagogia, especialista em Educação, mas não tenho uma especificidade, uma 

especialidade da área. Sou professor polivalente, sou de todas as matérias, mas não tenho 

aquela minuciosidade daquela coisa bem nas entrelinhas da especialidade de Letras, acho que 

me falta isso. Até conversei com você uma vez que eu quero fazer Letras, para poder ampliar 

minha competência como professor. E eu quero “embrenhar” para essa área de línguas mesmo. 

É por isso que eu sinto a necessidade de fazer e procurei a pós em língua portuguesa, para 

começar. 

 

M1 – Comente sobre alguma atividade de espanhol que você trabalhou com os seus 

alunos. 

 

P11 – Na época, eu tinha uma terceira série, e levava atividades como música do RDB, 

então eles cantavam, brincavam... A gente sempre tinha esses momentos, eu deixava a 

musiquinha tocando, então pedia para eles se concentrarem na música, pois agora iríamos 

cantar usando o texto lacunado. Eu apliquei uma série de atividades que a gente mesmo 

fazia durante o curso e do que eu tinha de experiência em inglês que eu fui utilizando. 

Repetição, aprender a contar, todas essas coisinhas mais básicas. Atividade de conversação, 

eu dava frases de comprimento, despedida, perguntar a hora... coisinhas assim. 

 

M1 – E como os alunos aceitaram? 
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P11 – A criança topa tudo, eles gostavam porque era diferente, uns eram bastante 

resistentes por serem tímidos, não queriam ir à frente, se expor, falar, não gostam. Tinham 

outros que topavam, aceitavam a brincadeira e iam, eles até que gostavam. 

 

M1 – Qual é a importância que você vê no ensino de língua, especificamente no 

ensino fundamental? 

 

P11 – Depois disso eu tive uma visão mais diferenciada. Bom, acho muito importante a 

criança começar a aprender desde cedo. não sei como formar um currículo, com quais 

conteúdos deve-se iniciar, não tenho essa clareza ainda na minha mente, mas a criança 

quando é bem novinha tem a cabeça mais tranquila, então ela aprende tudo. Está mais 

pronta, mais apta, com uma predisposição muito maior de aprender uma outra língua, assim 

como outra área de conhecimento, maior que um adulto ou adolescente que já está com os 

hormônios a “mil por hora”, com outros pensamentos, está descobrindo o corpo. Eu acho que 

ensinar língua já para uma criança é muito mais valioso de que quando inicia já na 

adolescência ou então na fase adulta. Acho que deveria sim se pensar num currículo dentro 

da escola que dê margem para essas áreas mais específicas. 

 

M1 – Você começou a aprender línguas com quantos anos? 

 

P11 – Tinha 13 anos. Partindo dessa minha experiência, foi uma pessoa que me deu o 

material, ela era professora de português: “toma pra você aprender espanhol”. Na época, 

passava uma novela do México, eu comentava com ela, gostava, tinha curiosidade. Ela era 

minha professora, era estudante de ensino fundamental, a gente não tinha espanhol, mal 

tinha língua inglesa. Até coloquei, para se ensinar língua, não sei se é verdade, mas é a 

minha verdade e minha base é espírita. Para se ensinar uma língua tem que saber falar, o 

professor tem que ter postura, não basta eu entrar numa sala de aula e falar: “vamos 

aprender alemão”, copia um texto lá e acabou. Não está tendo experiências diversificadas, ele 

precisa falar a língua, dominar bem e saber ensinar. A professora me despertou essa 

curiosidade, porque ela me deu esse material para estudar. Na época, eu não tinha Internet, 
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não tinha acesso à biblioteca, não tinha nada e eu sempre demonstrei certo interesse em 

línguas. Em Português eu sempre fui um bom aluno, então eu não sei, a gente nunca 

conversou sobre isso, acho que ela nem sabe se eu aprendi a falar ou não. Ela me deu o 

material porque viu que eu tinha essa habilidade e acreditou que eu pudesse aprender. Então 

eu acho que uma escola, uma gestão, acredita que o aluno possa aprender, traçar métodos, 

traçar planos, traçar objetivos, traçar um currículo para aquela escola, eu acho que o aluno 

aprende sim, tendo professores qualificados também. 

 

M1 – Você teve vários professores de língua Inglesa, no ensino fundamental, coeles 

dominavam a língua? 

 

P11 – Dominavam o verbo “to be”, lembro que estava no terceiro ano do ensino médio, a 

professora (Eliana) entrou na sala: “Vamos fazer a Lição”, professora gente boa, bacana, 

professora maravilhosa e ensinava o “verbo to be”, ou seja... “De novo verbo ‘to be’, 

professora?” Não lembro o que ela respondeu, lembro que foi bem ríspida comigo: “É, mas a 

gente está começando a revisão, e eu vou dar outros conteúdos até o final do ano, que você 

vai saber falar um monte de coisa em inglês, está bom?!” Então fiquei na minha. Vendo isso 

dá para ver que o professor não domina, eu tinha notas não tão boas em inglês, mas gostava. 

No ensino médio eu já estudava, comecei a fazer CNA, WiZARD e comecei a ter um certo 

domínio na língua inglesa e eu sempre questionava a professora o por quê das minhas notas 

baixas, quer eram 6, 5, às vezes 4... E ela mostrava as atividades, então comecei a questioná-

la. Ela mudou e comecei a receber notas mais altas. Falei para ela que fazia curso e não 

achava justo receber aquelas notas. Se fosse Matemática e o professor me desse zero, eu até 

daria uma razão para ele, porque não sou bom em Exatas. Iria me esforçar para tirar uma 

nota melhor, não ia questionar. Agora, na área de línguas, eu me esforçava tanto e não 

aceitava nota baixa. Eu tenho os boletins do CNA guardados, o máximo era cem e eu tirava 

cem. Levei para ela ver os boletins e falei: “Professora, eu tenho notas boas no curso que me 

dá oportunidade de falar em inglês, por que na escola eu tiro essas notas baixas? Eu não 

quero essas notas baixas no meu currículo”, então ela começou a mudar minhas notas. 
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M1 – Mas espanhol você não estudou em lugar nenhum? 

 

P11 – Você foi minha primeira professora, eu aproveitei. Não era obrigado a falar espanhol 

na sala, aproveitei que você era chilena e procurei aperfeiçoar meu espanhol e para me sentir 

como eu poderia ser professor de espanhol.  

 

M1 – Mesmo assim você sentiu-se inseguro de aplicar o projeto com seus alunos? 

 

P11 – Sim, não estava preparado, queria estudar e ver professores mais experientes, ver suas 

aulas. Aplicar o projeto não me dava segurança e fiquei com medo de não conseguir dar conta 

e preferi dar umas atividades mais experimentais, para eu poder ver como era, porque vai que 

no final eu não consiga dar. 

 

M1 – Quando você viu os pequenos resultados que vieram dos projetos aplicados 

por professores que não tinham o seu nível, o que você pensou? 

 

P11 – Eu confiei nos resultados que elas trouxeram a questão que trabalhavam com 

conteúdos mais simples, como eu fiz, elas trouxeram uma rotina. Eu confiei, pois elas sabem 

e entendem mais de sala de aula do que eu, agora eu me questionei e só as via comentando. 

Teve uma que trabalhou em um monte de coisas, não lembro o nome dela, ela falava que 

tinha bastante experiência, era a única. Então era uma questão meio duvidosa, elas têm 

experiência de métodos, ensino, aprendizagem e tal, mas para línguas elas não têm. Faltou 

eu perguntar para elas como ensinavam os alunos a falarem, porque escrever é fácil, basta um 

livro, memória fotográfica, isso é fácil. Agora, em relação a oralizar, eu não sei quais foram 

as dificuldades delas. Eu precisaria que elas me falassem quais foram os resultados, com 

relação aos métodos. Eu acredito que elas tentavam dar conta e tem portfólio, registro e 

tudo, mas com relação à oralidade mesmo, na questão do sotaque, da pronúncia, eu não sei se 

elas atingiram 100%, ou atingiram? 

 

M1 – Claro que não, a grande maioria não, mas os alunos, sim. Eles sabiam que os 

professores não sabiam, então quando eles ouviam, corrigiam. Foi uma 
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aprendizagem em conjunto, nós estamos aprendendo juntos, era esse o objetivo, 

porque os alunos sabiam que o professor não sabia, então, o objetivo era esse. 

 

P11 – Agora, meus alunos não tiveram essa pressão, ficaram livres. 

 

M1 - Você aprendeu uma língua sozinho, é obvio que não é todo mundo que 

aprende uma língua sozinho, mas essa é uma alternativa. Você quer acrescentar 

alguma coisa? 

 

P11 – Basicamente, é isso. Hoje, eu me sinto mais seguro, o tempo foi passando, fui 

refletindo, fui pegando mais experiência, pegando outras informações da área e hoje me sinto 

mais seguro. Estou pensando em começar nessas férias a montar um projeto, pensar como eu 

posso fazer, como eu posso trabalhar, levantar materiais, pegar materiais da internet, estou 

pensando em já fazer isso nesse semestre. No ano passado, eu não consegui fazer nada 

porque não tinha experiência na alfabetização, precisei estudar muito para poder ter um bom 

resultado no final do ano, e graças a Deus eu tive. Agora, neste ano, eu estou mais acertado, 

mais experiente, então, acho que neste ano dá para começar a alçar voos maiores. Isso vai 

acontecer neste ano. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIOS NA ÍNTEGRA 

 

Questionário – Parte I – Perfil – P1 
 

1. Formação: Normal (Biológicas)_________________________________________ 
 
 

2. Graduação: Licenciatura. Plena Pedagogia___ ano de conclusão 2006________ 
 

_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 

_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 

Pós-Graduação: Psicopedagogia (cursando) 
 
 

3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(X) curso livre. Qual? Formação sobre culturas de línguas espanholas___________ 
 

(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 

(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 

(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 

(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___2____ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___2____ anos. 
 

c) Educação Infantil   ___3 meses anos. 
 

d) outros___________________ ________ anos 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 

(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (X) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 

1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Foi a possibilidade de conhecer um pouco da cultura dos países de línguas espanholas de uma 
maneira muito própria que é sua língua, com suas maneiras/características 
 
 

2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Desenvolvi o projeto pensando nas inúmeras possibilidades que todos tem de no seu dia-a-dia 
de “cruzar” com pessoas de língua/cultura espanhola, visto que na Rede de Ensino de Santo 
André sempre estivemos, e os alunos também, uma proximidade com outros países latinos 
devido vários concursos como o Mercosul e a Mercocidades; e trabalhar as saudações me 
pareceu um bom início.  
 
 

3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Como trabalhar com crianças é estar sempre sendo questionada sobre fatos, seja qual for o 
conteúdo, a minha dificuldade foi o conteúdo, a minha dificuldade foi sempre responder as 
questões culturais que iam além do que eu também sabia, Quanto a fala penso ter sanado 
suas dúvidas e as aulas ajudaram muito pelo fato de ser 100% conversação. 
 

 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Não me assustei, simplesmente se o fato fosse algum imprevisto do dia-a-dia, replanejava p/ 
outro momento e tudo transcorria bem. No caso da fala recorri a ouvir com mais atenção 
tanto nas aulas como nos áudios. 
 
 

5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Que tenha conhecimentos (mínimos) da cultura/origem; precisa estar com embasamento ou 
com um suporte técnico que seja válvula de escape/seguro; precisa ter uma metodologia 
dinâmica (para não cansar). 
 

 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 
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Depende quais sejam os objetivos que este trabalho pretenda atingir No meu caso consegui 
meus objetivos pois era um projeto pequeno, porém com objetivos bem específicos e ao final 
avaliei que estes embora pequenos/simples os havia alcançados. 
 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Sim, acredito na minha concepção de educação e no meu método de empregar o projeto com as 
crianças e isto é independente deste ou qualquer projeto. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não, por ser um projeto simples e ser bem iniciante, não exigiu muito.    
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Questionário – Parte I – Perfil – P2 
 

1. Formação: Pedagogia e Magistério_____________________________________ 
 
 

2. Graduação: _____________________________ano de conclusão _____2006___ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Educação Infantil e Educação Especial 
 
 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 
4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 
(X) curso livre. Qual? Curso de língua_____________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___5_____anos 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___5____ anos 
 

c) Educação Infantil   ___5____ anos 
 

d) outros ________________ ________ anos 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(X) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  )  entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
O mais significativo foi o uso do conteúdo realizado no curso na sala de aula, e o interesse 
dos alunos com que eles estavam aprendendo.  
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Os meus alunos estavam em processo de alfabetização, então procurei monstrar a escrita 
espanhola de palavras que já eram do conhecimento deles como família, frutas, cores e 
animais. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Os maiores obstáculos proviam da realização de atividades que envolvem a escrita, 
considerando que eles estavam ainda se alfabetizando. 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
De forma positiva, pois surgiram obstáculos de ambas partes. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Relacionar a língua nova que eles estão aprendendo, com conhecimentos já conquistados. 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Acho que necessita de um acompanhamento, pois o professor precisa conhecer de fato o que 
pretende ensinar, incertezas gera conhecimentos incertos também. 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
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No meu caso que trabalho com crianças em alfabetização foi primordial, para assim um 
trabalho complementar o outro. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Acho que pelo mesmo motivo que a anterior, pois sou formada em magistério e em pedagogia. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não acho que dificultou, porém creio que o meu interesse por línguas ajuda muito. 
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Questionário – Parte I – Perfil - P3 

 

1. Formação: Professora________________________________________________ 
 
 

2. Graduação: Pedagogia____________________ ano de conclusão ____2006____ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Alfabetização e Letramento 
 
 

3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(  ) curso livre. Qual? _________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(X) outros. Qual? Curso de cultura e língua espanhola oferecido pela pref. de Santo 
André com a profa. Marta. 
 
 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___4____ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___4____ anos. 
 

c) Educação Infantil   ___1____ anos. 
 

d) outros___________________     ________ anos 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(X) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  ) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 

1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 

Em primeiro lugar a oportunidade de conhecer uma nova cultura, falada ou melhor contada 
por pessoas que vieram de países onde fala essa língua! Em segundo recebi um conhecimento 
que tive a possibilidade de aplicar de forma significativa e qualitativa com meus alunos 
Além, de compreender um pouco da gramática, da estrutura da língua, aprender a falar 
alguns termos e através da fala de outros (como o chileno) conhecer um pouco sobre os modos 
de vida e de organização social do Chile. 
 
 

2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 

Trabalhei com os alunos da 4ª serie um projeto de animais e frutas, confeccionamos um livro 
sobre o nome dos animais e das frutas em espanhol. Além disso também ensinei algumas 
frases básica. Trabalhei com música estas também além de tratar de animais e frutas falava 
de cumprimentos. 
 

 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 

Na verdade não surgiram obstáculos, porque meus estavam muito interessados tudo era 
novidade para eles e a profª. Marta que nos orientou nos ofereceu os instrumentos materiais 
e pedagógicos necessários para desenvolvermos um bom trabalho. Nas aulas além de 
aprendermos sobre a língua e a cultura ela nos apresentava livros, CD’s, sites que nos davam 
segurança para aplicar o projeto e tivemos a sua visita em nossas aulas para enriquecer ainda 
mais nosso trabalho, isso foi muito legal os alunos “adoraram 
 

 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 

O primeiro desafio para mim foi escolher o tema a ser trabalhado e qual seria nosso produto 
final, então para resolver isso “passei a bola” para os alunos que me deram as ideias (frutas e 
animais). Depois dessa escolha tudo foi bem tranquilo.  
 
 

5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 

Acredito que para trabalhar com as crianças a pronúncia correta das palavras é importante e 
conhecer a língua e a cultura. Mas além disso tem algo que julgo ser mais importante é a 
“vontade” de ensinar, porque eu consegui ensinar algumas coisas aos meus alunos mesmo não 
tendo uma excelente pronúncia e ainda cometendo erros nas palavras. Não estou dizendo que 
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é apenas a vontade, o conhecimento é importante, mas só conhecimento não se faz nada e 
com a vontade se busca conhecimento. 
 

 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 

Como disse na pergunta anterior o prof. que tem vontade ele busca conhecimento e se ele 
busca conhecimento acredito deva lhe ser oferecido conhecimentos relacionados a gramática, 
pronúncia, além de possibilitar que esse professor tenha contato com a cultura espanhola, 
com a literatura, permitindo que ele também respeite e valorize outros lugares por suas 
peculiaridades. 
 

 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 

8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 

Com certeza, pois conversamos sobre métodos utilizados para trabalhar outras línguas, 
recebemos informações que enriqueceram nosso vocabulário treinamos nossa pronúncia além 
do contato cm vários materiais, livros, CD’s, sites, ideias que a profª. trazia. 
 

 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 

 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 

 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 

Não, apesar de acredita que seja um curso importante, não ter essa formação não dificultou, 
pois recebi as orientações e a formação necessária no curso de língua e cultura espanhola que 
fiz com a profa. Marta pela prefeitura de Santo André.
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Questionário – Parte I – Perfil- P4 

 
1. Formação: Magistério ________________________________________________ 
 

 
2. Graduação: Pedagogia____________________ ano de conclusão ____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Psicopedagogia 

  Educação Especial 
 

 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 

 
4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___25___ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___10___ anos. 
 

c) Educação Infantil   ___15___ anos. 
 

d) Outros___________________    ________ anos 
 
 

6. Qual sua faixa de idade: 
 

(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (X) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 

1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Estar em contato com a língua, suas particularidades e conhecimentos gerais que a envolve, 
de maneira prazerosa, através das músicas, histórias e vocabulário utilizados. Foi 
significativo também o interesse despertado pelos alunos, crianças com faixa etária entre 
nove e dez anos. 
 
 

2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Este trabalho passou a fazer parte da rotina escolar. Foi trabalhado uma vez por semana em 
sala de aula, como as outras áreas do conhecimento trabalhadas. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Na verdade o obstáculo que surgiu foi com relação ao tempo. Apesar de estabelecer um dia 
por semana para o trabalho, meus alunos estavam participando de outro projeto implatado 
pela rede. Pelas exigências pedagógicas e cronograma este outro projeto acabava consumindo 
mais horas além do planejado, porém pelo interesse das crianças era impossível deixar de 
levar para dentro da sala de aula o que eu havia adquirido naquela semana com suas aulas. 
 
 

4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
A cada desafio, curiosidade dos alunos, levava para o curso as dúvidas e tínhamos o suporte 
necessário para retornar para sala com novas possibilidades e materiais auxiliares. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Compreender, gostar e se interessar pela língua. A partir do momento que passamos a 
entender o contexto em que a língua está inserida, as relações sociais e comerciais que 
promovem vínculos entre as nações percebemos a importância de levar esse conhecimento 
para os alunos, abrindo-lhes caminhos futuros para novas possibilidades. 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 
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Sim, porque acredito ser importante o educador por ser multiplicador de novos 
conhecimentos. Na minha opinião faz-se necessário conhecer a língua para propiciar aos 
alunos esses saberes, de forma real e segura. Não seria honesto desconhecer a língua e tentar 
“ensinar”. 
 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Sim, além da cultura sobre a língua, o curso estava estruturado, abrangendo a gramática e 
ortografia, se assim posso dizer. Como qualquer outra área do conhecimento é preciso estudá-
la e ter o mínimo de domínio e segurança para o trabalho pedagógico. A parte didática é 
muito importante. No meu caso, em particular, não sabia nada, então tudo foi de grande 
importância. 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Sim, levando em conta o que já foi mencionado na resposta anterior e também as pesquisas 
que foram sendo feitas junto com as crianças, revelaram inúmeras possibilidades de 
desenvolver com as crianças este estudo. É importante mencionar também o interesse e a 
facilidade em aprender demonstrados pelos alunos. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Realizei um projeto simples com meus alunos baseado nos conhecimentos obtidos através dos 
encontros semanais que tivemos. Juntos professora e alunos pesquisávamos, através da 
internet, outros assuntos e curiosidades. Sem dúvida não “dominar” a língua dificultou um 
pouco, porém o curso viabilizou o conhecimento a escrita e a fala da língua espanhola. 
Acredito que a forma como estava bem estruturado contribuiu para minha própria 
aprendizagem. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P5 
 

1. Formação: Licenciatura Plena__________________________________________ 
 
 
2. Graduação: Pedagogia____________________ ano de conclusão ____2003____ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Direito Educacional 
 
 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 
4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 
(  ) curso livre. Qual? _________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? ____________________________________________________ 
 
 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___10____anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___10____anos. 
 

c) Educação Infantil   _________anos. 
 

d) outros___________________     _________ anos 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(X) entre 26 e 30 anos   (  ) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Todo aprendizado foi significado e a maneira como foi transmitido foi bastante facilitador. 
Quando as possibilidades são muitas principalmente em relação as crianças que estão 
bastante propensa a aprender. 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Já tínhamos um projeto de portadores textuais e no momento trabalhamos com poesia, 
incluímos uma de língua espanhola, e depois demos seqüencia com musicas, cores, dias da 
semana, comidas, etc., ficou muito fácil trabalhando com ludico. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Busquei auxílio com a professora e através de pesquisas e parcerias formadas. 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Tentei superá-los buscando parcerias que pudessem qualificar o trabalho.  
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Primordial para este ou qualquer outro trabalho é a didática utilizada na transmissão e/ou 
mediação do conhecimento, depois todo resto se encaixa. 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Não, porque as crianças estão muito abertas à questão aprendizagem, o que auxilia em 
qualquer trabalho. 
 
 



177 

 

7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Foi bastante importante, para saber usar a didática correta, na transmissão e/ou mediação 
do conhecimento da língua e cultura espanhola. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Idem a anterior. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não dificultou em nada, acredito não ser necessário uma formação específica para 
desenvolver este projeto basta ser interessado e gostar de ser educador.
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Questionário – Parte I – Perfil – P6 
 
 

1. Formação: Magistério________________________________________________ 
 

 
2. Graduação: Ciências Sociais_______________ ano de conclusão 1988________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Educação Física Escolar 
 

 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 

 
4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(X) curso livre. Qual? Yazigi____________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___19____ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___8____ anos. 
 

c) Educação Infantil   ________ anos. 
 

d) outros___________________ ________ anos 
 

 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (X) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
O conhecimento proporcionado aos alunos sobre a língua espanhola, pois o curso nos ofereceu 
uma base de como trabalhar, de uma forma lúdica, alguns conteúdos como histórias, músicas, 
jogos, brincadeiras, etc. A integração da Cultura e língua espanhola com os demais conteúdos 
da grade curricular, foi um momento único para mim e para meus alunos. 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Procurei integrar com todas as áreas do conhecimento, desenvolvendo um projeto intitulado 
“México en la piel”. Por meio do projeto, trabalhamos aspectos culturais do México, a 
história, loacalização geográfica, comidas típicas, etc. Desenvolvi, também, um trabalho com 
músicas, histórias, jogos e brincadeiras. Em artes realizamos a reprodução de uma obra de 
Miguel Cavarrubias, pintor mexicano. Finalizamos o trabalho com a apresentação de vídeos, 
músicas e depoimentos sobre o México e suas tradições por uma cidadã mexicana. Essa 
apresentação foi realizada num evento da escola “Feira Cultural”. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Creio que não houve obstáculos, pois o fator de estar estudando espanhol em outra escola, 
conhecer uma cidadã mexicana e, principalmente, o envolvimento dos alunos durante o 
desenvolvimento do projeto, facilitaram a sua execução. 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Creio que todos os desafios foram superados com o envolvimento das crianças. Houve uma 
grande disposição para pesquisar em livros, na internet e jornais, desenvolver os trabalhos e 
na apropriação do vocabulário por meio de jogos, música e histórias. Em resumo, foi um dos 
melhores projetos que desenvolvi sendo um processo de pura “sedução” entre todos os 
envolvidos. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
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Creio que ter um pouco de conhecimento sobre a língua, mas, principalmente, gostar da 
Cultura e do idioma para poder envolver os alunos. 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Sim. O professor precisa de uma base para desenvolver o trabalho com segurança, e essa 
formação nos proporcionou de uma forma muito eficiente e, também, prazerosa. 
 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
A minha formação em Magistério e Ciências Sociais foram um fator importante para a 
realização do projeto, pois o meu conhecimento em História e Geografia facilitou o trabalho 
com as crianças. Pois, trabalhei a história da colonização espanhola, enfocando a cultura dos 
povos maias, integrando, assim, a área de matemática com a história dos números.Aspectos 
culturais e geográficos foram melhor assimilados pelos alunos, acredito, devido a minha 
formação. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não, pois a professora Marta foi muito eficiente, didática e clara durante a formação. 
Parabéns pela iniciativa e posso afirmar que este foi um dos melhores cursos que realizei. O 
trabalho com a Cultura e língua espanhola são extremamente importantes no contexto 
escolar. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P7 
 

1. Formação: Professora________________________________________________ 
 

 
2. Graduação: Ed. Artística___________________ ano de conclusão ____1984____ 
 

_Pedagogia____________________ ano de conclusão ___2003____ 
 

_____________________________ ano de conclusão ____________ 
 
Pós-Graduação: Psicopedagogia, Violência doméstica contra adolescentes e 

crianças, Diálogo de saberes p/ ação cidadã. 

 

3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 

(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

5. Tempo de serviço 
 
a) Na área docente:  ___29____anos. 
 
b) No ensino de 1° ao 5° ano:  _____20__anos.   
                                                                                Coordenação e direção 9 anos 
c) Educação Infantil  _________anos. 
 
d) outros_______________     _________anos. 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  ) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (X) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
O contato com a língua; a didática da professora, o entrosamento com o grupo. O curso 
proporcionou possibilidades inovadoras de ensinar a língua espanhola para crianças. Antes 
não havia pensado que poderia ensinar esta língua de maneira lúdica sem ter formação 
específica. 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Integrei a língua e a cultura espanhola de forma prazerosa (lúdica), com a utilização de 
músicas, jogos e outras atividades. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Consultava a professora do curso e o dicionário. O contato também com os colegas foi 
importante para tirar dúvidas. A troca é fundamental p/ aprendizagem de qualquer 
conhecimento. E o curso favoreceu muito esta troca em todas as aulas. 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Os desafios de ensinarensinarensinarensinar e aprenderaprenderaprenderaprender junto com os alunos foram significativos para a execução 
do projeto. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Em primeiro lugar o professor deve atuar com entusiasmo, alegria e ter um plano de trabalho 
que direcione o ensino, com estudo, ações antecipadas, algumas dúvidas esclarecidas. A 
pronúncia das palavras facilita o ensino da língua. 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 



183 

 

Não, pois mesmo eu não tendo este saber específico, desenvolvi um trabalho com os alunos 
rico e produtivo. O que foi mais significativo p/ os alunos, que observei durante o projeto, foi 
o desejo de aprender mais. 
 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Acredito que sim, pois esta formação facilita na elaboração de uma didática específica p/ 
lidar com crianças. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Sim. A formação em Pedagogia aprimorou meus conhecimentos sobre educação e é claro o 
contato com os alunos, e isto possibilita novos caminhos p/ a realização de projetos. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não. Não preciso do Curso de Letras p/ desenvolver projeto de língua e cultura espanhola. A 
formação que eu tenho e o trabalho desenvolvido no curso são suficientes p/ desenvolver o 
projeto. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P8 
 

1. Formação: Pedagogia licenciatura plena_________________________________ 
 
 

2. Graduação: Pedagogia____________________ ano de conclusão _____2007___ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: ______________________________________________________ 
 

 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 

 
4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 

 
(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 

5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ________ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___2____ anos. 
 

c) Educação Infantil   ___3____ anos. 
 

d) outros ________________ ________ anos 
 
 

6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  )  entre 41 e 45 anos 
 
(X) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Significativo à metodologia. Estratégias, vivências, dinâmicas,Interação, boa comunicação e 
entendimento do grupo. 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Integramos o conteúdo através de poesias, diálogos, palavras e pronúncias utilizadas em 
sala. Aproveitamos a Feria cultural para apresentação musical, leitura da letra da música 
“Rebeldes” onde os alunos envolvidos se identificaram e se empenharam na realização do 
projeto. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Não encontrei obstáculos para a realização do projeto! 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Não respondeu 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Didática de ensino, conhecimentos culturais, postura de educador, vivências, familiares, ser 
um professor pesquisador, gostar da língua que se propõe a ensinar! 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Não necessariamente, o professor de língua e cultura espanhola pode desenvolver um projeto 
específico, dependendo do público alvo que deseja atingir. Preparar aulas e conteúdos em 
espanhol é possível, mesmo para quem não tem formação acadêmica. 
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7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Sim, porque utilizamos a mesma estratégia de planejamento em sala de aula, buscando 
envolver os alunos com o conteúdo a ser trabalhado de maneira lúdica e criativa. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
A pedagogia te proporciona embasamento teórico, facilitando a visualização das etapas do 
projeto e contribuindo para a organização e clareza dos objetivos a serem alcançados. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não dificultou, devido ao enfoque pedagógico mais amplo, o mesmo trabalho feito na língua 
portuguesa pode ser adaptado para o espanhol de maneira lúdica e prazerosa. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P9 
 

1. Formação: Administração de Empresas / Comércio Exterior__________________ 
 
 
2. Graduação: _____________________________ano de conclusão _____1993___ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Metodologia do Ensino da Língua Inglesa 
 
 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 

 
(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(X) outros. Qual? Extensão Universitária___________________________________ 
 

 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___14___ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ________ anos. 
 

c) Educação Infantil   ________ anos. 
 

d) outros: curso de idiomas ___14___ anos 
 
 

6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (X) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  )  entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Ter a oportunidade de introduzir um outro idioma para crianças no Ensino Fundamental 
(ciclos iniciais e finais) onde não há obrigatoriedade do ensino de uma Língua Estrangeira e 
perceber o quanto os alunos se interessaram pela aprendizagem de um outro idioma. 
 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Embora o tempo tenha sido muito pouco, trabalhos individuais e em grupo foram realizados 
com o intuito de permitir uma “apropriação” de outras culturas pelos alunos. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
O único “obstáculo” que considerei durante a execução foi o fato de não ser a professora da 
sala e não poder desfrutar de um tempo maior para realizar outras atividades, mas tive apoio 
e incentivo por parte das professoras titulares das salas, principalmente pela dimensão que 
projeto teve, depois que houve um maior conhecimento por parte da escola. 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
O grande desafio foi realizar trabalho junto a crianças que possuem uma faixa etária 
totalmente diferente daquela que trabalhei. Mas este desafio foi muito gratificante 
profissionalmente. Também considerei um desafio o fato de não falar fluentemente o idioma. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
O conhecimento da língua, cultura dos países e formação pedagógica. 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 
 

Sim. Conhecimento do idioma lecionado e formação pedagógica. 
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7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
É sempre importante agregar conhecimentos. Mas o que foi de fato de grande valor para mim 
(foi o ) durante a realização do projeto foi a minha experiência como professora de outro 
idioma. Isso me permitiu um melhor desempenho durante a realização do projeto. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não ser formada em Letras não me trouxe dificuldades para realizar o projeto, mas acredito 
que acrescentaria outros conhecimentos. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P10 

 

1. Formação: Magistério ________________________________________________ 
 

 
2. Graduação: Serviço Social__________________ ano de conclusão ____1990___ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: _____________________________________ 
 

 
3. Sexo  (  ) masculino  (X) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 

 
(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 
 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___5___ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___4___ anos. 
 

c) Educação Infantil   ___1___ anos. 
 

d) outros __Prof. Assist. Direção    ____2____ anos meses (em curso) 
 
 
6. Qual sua faixa de idade: 
 
(  ) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (X) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 
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Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Conhecer um pouco da cultura e língua espanhola. Se colocar na posição de aluno, senti-me 
como quando um aluno se sente quando está se alfabetizando, assim, compreendemos melhor 
nossos alunos nesse processo. Poder transmitir novas descobertas aos alunos também foi 
muito “rico”. 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Baseei meu projeto num outro projeto que no momento também estava bem forte, nossa horta 
e trabalhamos as palavras e termos atrelados a ela. 
 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Não tive muitos obstáculos, surgiam algumas dúvidas referentes a determinadas palavras 
que consultava em dicionário, internet e confirmava com a profª. da língua (Marta). 
 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Confesso que a princípio fiquei meio assustada, mas com a execução, quando comecei a 
realizá-lo foi muito prazeroso, os desafios maiores foram em relação a própria língua, 
significado de algumas palavras. 
 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Conhecer as crianças, saber o que lhes interessa no momento. Criar estratégias interessantes 
para que a língua seja aprendida com prazer. 
 
 
6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Sim, o que relatei na questão anterior. 
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7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Acredito que sim, já trabalhando com crianças o caminho fica mais fácil. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Não tenho formação em Pedagogia, minha formação de curso superior é de Serviço Social. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
Não sou formada em Letras. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Não tenho outra formação de licenciatura. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Não considero que dificultou, mas se tivesse Letras teria facilitado. 
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Questionário – Parte I – Perfil – P11 

 

1. Formação: ________________________________________________ 
 
 

2. Graduação: Pedagogia__________________ ano de conclusão 2006_______ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
_________________________________________ ano de conclusão____________ 
 
Pós-Graduação: Lato Sensu em Artes Cênicas e Língua Portuguesa. 
 

 
3. Sexo  ( x ) masculino  (  ) feminino 
 
 

4. Conhecimentos de língua e cultura espanhola obtidos por: (se necessário, marque 
mais de uma opção). 
 
 

(  ) curso livre. Qual? __________________________________________________ 
 
(  ) curso universitário _________________________________________________ 
 
(  ) família. Origem? ___________________________________________________ 
 
(  ) vivência em um país estrangeiro. Qual? ___________ Quanto tempo? ________ 
 
(  ) outros. Qual? _____________________________________________________ 
 

 
5. Tempo de serviço 
 

a) Na área docente:   ___3___ anos. 
 

b) No ensino de 1° ao 5° ano:  ___3___ anos. 
 

c) Educação Infantil   _______ anos. 
 

d) outros ________________ 
 
 

6. Qual sua faixa de idade: 
 
(X) entre 20 e 25 anos   (  ) entre 36 e 40 anos 
 
(  ) entre 26 e 30 anos   (  ) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos    (  ) acima de 46 anos 



194 

 

Questionário – Parte II 
 
 
1. Em sua opinião o que foi significativo no curso “Formação sobre culturas de língua 
espanhola e suas possibilidades no trabalho pedagógico”? 
 
Todas as formas de conhecimento trazidos pela formadora foram muito proveitosos. As aulas 
de gramática, de leitura e rodas de conversa contribuíram , bastante para a amplificação do 
meu vocabulário, qualificando mais ainda essa minha competência linguística. Também foi 
significativo a vinda de algumas pessoas de outros países, como México e Peru, para falar 
conosco. Sobre a cultura deles, com maior propriedade aumentando, ainda mais, o 
aprendizado sobre a diversidade étnica. 
 
2. Como você integrou a língua e a cultura espanhola no projeto desenvolvido por 
sua escola? 
 
Na verdade eu tenho muita vontade de trabalhar um projeto desse segmento. Mas ainda 
sinto maior necessidade de fomento das políticas publicas como também de uma formação 
mais profunda na área para que seja um trabalho mais qualificado. O curso de formação do 
qual participei foi um ponta pé inicial que nos permitiu refletir e ter mais iniciativa diante 
dessa questão. Mas penso também que formações como essa deva atingir um maior número de 
professores 
 
3. Como você lidou com os obstáculos que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Como disse na questão anterior, eu não consegui realizar uma proposta de trabalho com os 
meus alunos durante o curso de formação. Ainda me sentia inseguro quanto a falta de 
recursos que eu tinha e a formação que estava recebendo só me convidava a refletir como 
seria enquanto professor de língua estrangeira. É claro que eu continuei minhas pesquisas 
nessa área e agora posso dizer que estou mais confiável e mais seguro para ministrar aulas 
nesse sentido. 
 
4. Como você lidou com os desafios que surgiram durante a execução do seu 
projeto? 
 
Meus desafios foram aprender a me auto-formar em questões de métodos de ensino de língua 
estrangeira, perceber e confiar que os alunos que atendo podem aprender uma outra língua 
com facilidade, desde que lhe seja permitindo ter essas experiências em sua rotina escolar 
 
5. Em sua opinião, quais são os saberes (conhecimentos), que considera 
importantes para uma boa atuação, do professor, no que se refere ao ensino da 
língua e cultura espanhola para crianças? 
 
Metodologia de ensino; conhecimentos da língua (parece óbvio e é, mas essa não é a nossa 
realidade); o desenvolvimento geral da criança; a construção do pensamento e da linguagem; 
saber sobre ética 
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6. Você acredita que seja necessário um saber específico para desenvolver o 
trabalho de professor de língua e cultura espanhola para crianças? 

• Se sim, qual ou quais? 
• Sem não, por quê? 

 
Sim, o professor deve dominar a língua, ou no mínimo falar em níveis avançados. 
 
7. Caso você seja formado (a) no Magistério, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
8. Caso você seja formado (a) em Pedagogia, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
Com certeza. Se eu não soubesse falar espanhol, mesmo nesse nível intermediário, eu não 
conseguiria aplicar nem as atividades experimentais que apliquei se o problema for métodos, 
plano de aula e afins, até dá para se virar, pois me formei em Pedagogia, agora não saber 
falar espanhol seria inviável ensinar espanhol. 
 
 
9. Caso você seja formado (a) em Letras, em sua opinião, este fator foi importante 
para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para crianças? 
Explique, por favor. 
 
 
10. Caso você seja formado (a) em outro curso, em sua opinião, este fator foi 
importante para a realização do seu projeto de língua e cultura espanhola para 
crianças? Explique, por favor. 
 
 
11. Em sua opinião, o fato de não ser formado (a) em Letras dificultou o 
desenvolvimento do seu projeto? Explique, por favor. 
 
Sim. Apesar de ser especialista em educação sinto a carência da especificidade e das 
características singulares do curso. 
 
 
 
 
 
 
 


