
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

DEPARTAMENTO DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

THAÍS CORDEIRO SOUZA DE MORAIS

Calentando a  teia  dos  saberes:  a  formação  integral-cidadã  dos  aprendizes  por  meio  de
aprendizagem significativa da língua espanhola

NATAL/RN
2017



THAÍS CORDEIRO SOUZA DE MORAIS

Calentando a teia dos saberes: a formação integral-cidadã dos aprendizes por meio de
aprendizagem significativa da língua espanhola

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, para obtenção do grau de Mestre
em Letras.

Área de concentração: Linguística Aplicada

Orientadora: Profª. Drª. Selma Alas Martins

NATAL/RN

2017



THAÍS CORDEIRO SOUZA DE MORAIS

Calentando a teia dos saberes: a formação integral-cidadã dos aprendizes por meio de
aprendizagem significativa da língua espanhola

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte,  como parte dos requisitos para
obtenção do grau de Mestre em Letras.

Aprovada em: ______/_____________/_______

Profª. Drª. Selma Alas Martins
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Orientadora

Profª. Drª. Jennifer Sarah Cooper
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Membro interno

Profª. Drª. Joice Galli
Universidade Federal do Pernambuco -  UFPE

Membro externo à Instituição

NATAL/RN
2017



Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Morais, Thaís Cordeiro Souza de.
   Calentando a teia dos saberes: a formação integral-cidadã dos 
aprendizes por meio de aprendizagem significativa da língua 
espanhola / Thaís Cordeiro Souza de Morais. - 2017.
   134 f.: il. 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem. Natal, RN.
   Orientadora: Profª. Drª. Selma Alas Martins.

   1. Aprendizagem significativa - Dissertação. 2. Língua
espanhola - Dissertação. 3. Formação Integral-Cidadã - 
Dissertação. I. Martins, Selma Alas. II. Título. 

RN/UF/BCZM                                   CDU 37:811.134.2



Para papainho Deca, 

mamainha Tica 

e os meus aprendizes.



AGRADECIMENTOS

Agradecer é um ato humano de reconhecer que nos construímos por meio de amor,

apoio e cuidados de quem nos ama. Agradeço a Deus pelo ser-energia que me acalma nos

piores  momentos  e  aos  meus  pais,  por  terem  me  ensinado  a  ganhar  o  mundo,  sabendo

respeitar  os  que  passarem  por  minha  vida.  Agradeço  os  cuidados

de minha irmã Tatiane, que sempre torceu por mim; mesmo nas diferenças, somos iguais. E

ao sobrinho-afilhado, JM, a pessoinha que vi nascer e prometi cuidar até fim de meus dias. 

Agradeço à minha segunda família, meus amigos de infância que me acompanham há

tantos anos com muito amor e com quem tudo aprendi: Chico, Luanne, Raquel, Ediane, Manu

e Raiane. Sempre estarão em meu coração. Karlinha, Zul, Bruno, Dani, Wlad e Kenia, vocês

são joias. 

À minha graduação em Letras Língua Espanhola e Literaturas, por me proporcionar

não somente uma profissão, e mostrar todo um universo de conhecimento a explorar. Com

orgulho, sempre digo que fui da primeira turma do meu curso, a 2009.1, inesquecível. Sinto

saudades dos risos do prof. Medeiros e da biblioteca de Borges. De ver nos reunir durante três

anos e meio: Yane, profa. Izabel, Carolina, Thiago e Ronaldo. Passava meus dias quase todos

dentro do campus  UFRN/Natal,  adiantando a conclusão de meu curso para concorrer  em

concursos,  estudando  literatura  e  linguística  aplicada.  Dessa  forma,  estendo  meus

agradecimentos ao prof. Gerardo, por me permitir assistir aos encontros como ouvinte de sua

base de pesquisa. Agradeço imensamente à profa. Izabel Nascimento, pois ela foi mais que

uma mediadora, foi uma amiga. Obrigada pelos ensinamentos, pela oportunidade no Instituto

Ágora  (2011-2012),  além  de  ter  me  mostrado  a  aprendizagem  significativa,  as  ideias

ausubelianas e em pessoa o prof. Marco Antonio Moreira. 

Agradeço por todas as oportunidades que tive na UFRN, pela paciência,  respeito e

orientação recebidas pela profa. Selma, de verdade uma orientadora. Obrigada, profa. Jennifer

pelas sugestões durante as aulas do mestrado,  na qualificação e na defesa. Às professoras

Joice e Regina, pelo cuidado em me apontar os caminhos para a finalização deste trabalho.

Agradeço aos meus queridos aprendizes/amigos que sem saber, ensinavam-me mais que eu a

eles. 

Agradeço imensamente a todos que indiretamente me ajudaram a ser a Thaís que sou.

Ao meu  grupo do trabalho que me  deu apoio  até  a  defesa  e  a  todos  os  professores  que

passaram pelo meu caminho. Especialmente a Miranda, por me falar que eu poderia ir longe

quando eu tinha dez anos. Agradeço o amor crescente e pulsante de Thi.



Education is not preparation for life;
education is life itself. 

John Dewey



RESUMO

No cenário de desinteresse, ausência e apatia pela disciplina de língua espanhola, este estudo

buscou  despertar  a  formação  integral-cidadã  dos  aprendizes  por  meio  da  aprendizagem

significativa do espanhol. Para isso, investigamos os novos rumos da sociedade internacional

na  qual  os  sujeitos  estão  integrados,  necessitando-se  de  uma  visão  do  ser  humano  nos

contextos: familiar, escolar, profissional e emocional/individual (DELORS, 2006; ZABALA,

2010;  MORIN,  1999,  2002a,  2002b,  2003),  como também os  preceitos  da  aprendizagem

significativa da língua espanhola (AUSUBEL, 1976; MOREIRA, 2011; BALLESTER, 2002),

na qual o conteúdo recebido interage com os conhecimentos  prévios.  Para conseguir essa

aproximação do aprendiz  de espanhol,  requisitou-se os  fatores  afetivos,  necessários  como

ponte metafórica entre o insumo, o professor e o aprendiz (ARNOLD, 2000; CALLEGARI,

2008; LEITE; TASSONI, 2002). A fim de tornar a língua espanhola uma disciplina atrativa,

pela  qual  os  sujeitos  se  sentem  convidados  a  refletir  sobre  suas  vivências,  práticas,

comportamentos,  fomentamos  sequências  didáticas  (SD)  que  possibilitassem  além  da

aprendizagem  significativa  do  espanhol,  como  também  a  formação  integral-cidadã  dos

sujeitos pela mudança de atitude do professor. Esta pesquisa se desenvolveu em duas turmas

(uma de primeira e a outra de terceira série) do ensino médio do turno vespertino de uma

escola pública situada na Zona Norte de Natal – RN. Os instrumentos de coleta de dados

foram questionários, entrevistas e autoavaliações, aplicados aos aprendizes e aos professores

responsáveis pelas turmas escolhidas. Os dados coletados indicam que os aprendizes não se

sentem interessados pela escola reprodutora de conhecimentos isolados de suas realidades, de

práticas  docentes  mecânicas  e,  por  estarem  imersos  em  problemas  socioeconômicos,

abandonam a escola ou não veem sentido em participar do espaço escolar. O professor aqui é

de  suma  importância  não  somente  para  mediar  os  conhecimentos,  mas  por  possibilitar

possíveis  associações,  colaborando com pensamento  crítico,  autônomo e  reflexivo,  assim,

aquecendo  a  teia  individual  dos  saberes  dos  aprendizes  capaz  de  gerar  ressignificações

positivas.  Podemos  perceber  que  uma  prática  de  ensino  diferente,  diversificada,

problematizadora das realidades pode favorecer a motivação e o desempenho do aprendiz.

Palavras-chave: Formação Integral-Cidadã. Aprendizagem Significativa. Língua Espanhola.



RESUMEN

En el escenario de desinterés, abandono y apatía por la asignatura de lengua española, este

estudio  trató  de  despertar  la  formación  integral-ciudadana  de  los  aprendices  a  través  del

aprendizaje significativo del español. Para ello se propuso investigar las nuevas direcciones de

la sociedad internacional en la que se integran los sujetos, lo que exige una visión del ser

humano  en  los  contextos:  familiar,  escolar,  profesional  y  emocional/personal  (DELORS,

2006;  ZABALA, 2010;  MORIN 1999,  2002a,  2002b,  2003),  así  como  los  principios  del

aprendizaje  significativo  de  la  lengua  española  (AUSUBEL,  1976;  MOREIRA,  2011;

BALLESTER, 2002), en la que el contenido recibido interactúa con el conocimiento previo.

Para lograr este acercamiento al alumno de español, se requirió los estudios sobre los factores

afectivos necesarios como puente entre la entrada metafórica entre en contenido, el maestro y

el aprendiente (Arnold, 2000; CALLEGARI, 2008; LECHE; TASSONI, 2002). Con el fin de

hacer que el idioma español sea una asignatura atractiva, en la que se sienten invitados los

sujetos a reflexionar sobre sus experiencias,  las prácticas y los comportamientos,  creamos

secuencias didácticas (SD) que permiten además del aprendizaje significativo de español, así

como la educación ciudadanía plena en el sujeto por el cambio de actitud del maestro. Esta

investigación  se  desarrolló  en  dos  grupos  (un  primero  y  un  tercero  grado)  de  la  escuela

secundaria del turno de la tarde en una escuela pública ubicada en la zona norte de Natal, RN.

Los  instrumentos  de  recolección  de  datos  fueron  cuestionarios,  entrevistas  y  auto-

evaluaciones, aplicados a los estudiantes y profesores responsables por los grupos elegidos.

Los datos recogidos indican que los aprendices no se sienten motivados por el conocimiento

escolar reproductor aislado de sus realidades, prácticas mecánicas de enseñanza y por estar

inmerso en problemas socioeconómicos, abandonan la escuela o no ven sentido en participar

del entorno escolar. El maestro aquí es muy importante no sólo para mediar el conocimiento,

pero  al  permitir  que  las  posibles  asociaciones,  colaborando  con  el  pensamiento  crítico,

autónomo y reflexivo, calentando así la web individual de los conocimientos de los alumnos

capaces de generar respuestas o retroalimentaciones positivas. Podemos ver que una práctica

de la enseñanza diversificada, problematizadora de diferentes realidades puede promover la

motivación y el desempeño del aprendiz. 

Palabras-llave: Formación Integral-Ciudadana. Aprendizaje Significativo. Lengua Española
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1 INTRODUÇÃO

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos,
ela  se  afasta  dois  passos.  Caminho  dez  passos  e  o
horizonte corre dez passos.  Por mais que eu caminhe,
jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para
isso: para que eu não deixe de caminhar. 

Eduardo Galeano

Um profissional  recém-graduado em um curso de  licenciatura tem muitas  dúvidas

sobre como agir fora do universo acadêmico, partindo para um contexto real em que se sente

protagonista de seus atos pedagógicos, especificamente quando formado para ensinar uma

língua  estrangeira.  Muitas  são  as  dúvidas,  pouco  é  o  tempo  para  refletir  e  respondê-las.

Parafraseando Eduardo Galeano1, as utopias são aquelas que nos lançam a passos incertos,

porém, quem não caminha em frente, não percebe o universo à espera de um novo olhar.

Este estudo foi idealizado em um constante pensar sobre a minha prática, de ir além da

exploração do conteúdo dirigido para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),

como é solicitado por alguns alunos; para a maioria, nas conversas em sala de aula, nesses três

anos de ensino de espanhol na rede estadual do Rio Grande do Norte, uma perda de tempo,

não entendendo o porquê de estarem ali,  na escola,  com mais uma disciplina para ganhar

notas. Quando penso nas ideias de Paulo Freire e nas vicissitudes encontradas por ele, nesse

poder  desigual,  nas  lutas  diárias  de  nossos  aprendizes,  sigo  mais  confiante  a  minha

caminhada,  com  passos  precisos  diante  de  discursos  desfavoráveis,  buscando  saídas  nos

conselhos dos mestres. Afinal, como assevera o próprio Freire (1996, p. 32): 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram  um  no  corpo  do  outro.  Enquanto  ensino  continuo  buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade.

Muitos são os temores na jornada da universidade à realidade da escola pública e suas

problemáticas  fatídicas:  falta  de  estrutura;  superlotação  das  salas  de  aula;  indisciplina;

desinteresse do alunado, por não entender a razão de estudar mais uma língua, pois o inglês já

tem seu ensino  consolidado nos  país  há  décadas;  o  descaso com as  políticas  linguísticas

1  As veias abertas da América Latina (GALEANO, 1971).
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instituídas no país, consequentemente, com a opinião pública sobre a necessidade de aprender

uma língua  estrangeira. Por  serem 50 minutos  semanais  de  aula,  havia  cobrança  demais.

Alguns costumam perguntar se espanhol reprova e se eu darei aula ou só passarei trabalhos

para entrega no fim do bimestre (segundo alguns relatos de alunos vindos de outras escolas ou

de outros estados, os professores só faziam a chamada e os deixavam sair da sala, pois já

haviam passado uma pesquisa para ser entregue).

 Em minha experiência de três anos concursada pelo Estado do Rio Grande do Norte,

em breves perguntas a cada ano, a maior parte dos adolescentes demonstravam indignação por

terem outra disciplina e apatia às propostas didáticas requeridas, com problemas internos de

cunho pessoal, emocional e em contextos socioeconômicos difíceis. Nesse cenário tive/tenho

duas  grandes  preocupações:  como  reagir  em  determinadas  situações com  um  aluno  dito

problemático  pelos  colegas  docentes  e  como  torná-lo  ativo  no  processo  de  ensino-

aprendizagem de espanhol? 

Isso  foi  sentido  de  forma  intensa  quando  dei  aulas  em  2013  no  turno  noturno,

normalmente visto como difícil de lidar, com grupos de idades distintas (na mesma turma, há

aprendizes de 20, 35, 50 anos) e absortos em problemas de cunho cognitivo, emocional e

cansados  pela  rotina  de  trabalho  diário.  Durante  esse  período,  tentei  conhecê-los  nos  40

minutos de aula semanais; muitos eram pais de alunos do matutino e/ou do vespertino, sem

motivação alguma para estar na escola depois de um longo dia de trabalho, com o quadro

efetivo dos professores defasado e com problemas relacionados à violência (entrada de aluno

armado, brigas conjugais, assaltos na porta da escola etc.). 

Tentando envolver os aprendizes no universo da língua espanhola,  em 2014, e por

meio da língua me acercar dos estilos dos aprendizes, passei a tratar de diferentes temáticas

comunicativas  como padrões de beleza,  estereótipos,  conflitos internacionais,  por meio de

charges, imagens da internet, pequenos textos; por meio de debates sobre o tema, tratamos

sobre  racismo,  autoaceitação,  empoderamento  de  ideias,  causa  indígena  etc.  Apesar  das

dificuldades  comuns  a  um  professor  responsável  por  20  turmas2,  tentei  me  aproximar

daqueles  alunos,  aprendendo  seus  nomes,  não  somente  dos  que  eram  vistos  como

problemáticos pela  escola,  usando  as  suas  respostas  em  exemplos  quando  solicitado,

conhecendo  suas  vivências,  perguntando  como  se  sentiam,  elogiando  algo  dito  quando

2 Pelo concurso efetivo para trabalhar na rede estadual de ensino do RN, o professor deve cumprir 30 horas
semanais, sendo 20h em sala de aula e 10h dedicadas a planejamento na escola. Devido à carga horária da
disciplina de espanhol ser uma aula por semana para cada turma, um professor de espanhol, como o de artes,
sociologia e filosofia, totaliza 20 turmas, ou seja, são 40 alunos por sala de aula, em um total de mais ou
menos 800 alunos por semana em um único vínculo empregatício. 
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solicitada  a  participação.  Assim,  poderia  mostrar  a  todos do grupo que eram importantes

naquele momento de aprendizagem. 

Com algumas pequenas mudanças em minha postura, um grupo de aprendizes entre 16

e 18 anos do turno vespertino, visto como indisciplinado, sentiu-se aberto a me pedir para

ajudá-lo em uma peça de teatro. Alguns colegas mais próximos, desacreditados, afirmaram

que tais alunos desapareceriam no dia da apresentação. Bem, o rumo foi outro. Até o último

momento, intimamente também pensei assim, no entanto, eles apresentaram animadamente

uma música adaptada em língua espanhola do Vinicius de Moraes em formato de uma peça

idealizada pelo grupo, no estilo mariachis.  Animador.  A partir daquele momento,  passei a

refletir sobre estratégias que me aproximassem dos meus aprendizes. Explicarei a seguir os

rumos  atuais  da  disciplina  no  contexto  norte-rio-grandense,  ainda  no  primeiro  capítulo,

deixando claro em qual base os professores de espanhol do RN dão seus primeiros passos. 

Voltando-se para  a  prática  docente,  uma  mudança  pedagógica  requer  muito  do

professor, do grupo de professores da escola e até mesmo do sistema de ensino, por isso é

difícil  cobrar do professor uma postura não tradicional. É mais fácil lidar com alunos que

escrevem o tempo todo, não comentam suas opiniões ou expressam suas emoções, em aulas

baseadas em exercícios estruturais, de tradução, entendem que o passado em que estudam se

chama “Pasado Compuesto”. 

Assim,  refletimos  sobre  o  século  XXI  e  suas  demandas.  Em  tempos  de

internacionalização, exije-se que o sujeito aja conforme o pensamento crítico, colaborativo,

empático,  de  responsabilidade  particular  e  pública,  com criatividade.  A partir  do  recente

caminho  traçado  pela  travessia  de  informações,  o  político  francês  Jacques  Delors  (2006)

postula, em diálogo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura – UNESCO – mudanças para o caminho da Educação no novo século. Nesse debate,

foi  apontado  que  a  aprendizagem  deve  situar-se  além  dos  conteúdos  programáticos,

possibilitando  também  o  envolvimento  de  outras  práticas  em uma  formação  pessoal  não

desfragmentada. Morin  (2003)  também aclara  que  a  Educação  está  permeada  de  buracos

negros, em um jogo metafórico, cuja dificuldade é desvencilhar-se do caminho tradicional,

racionalista e cartesiano de entender o conhecimento.

Dessa maneira, a aprendizagem é um feito, não só humano, em que o indivíduo age no

meio, (re)avalia atitudes, mas também modifica o seu comportamento e de outros e reinventa

seu interior e exterior. Pensando nessa maleabilidade, entende-se que a aprendizagem de uma

língua  estrangeira  (LE)  se  dá  a  partir  da  troca  de  conhecimentos  entre  os  indivíduos,

independentemente  da  idade,  pelo  meio  e  na  interação  do  internalizado com  os  fatores
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externos. As hipóteses da aprendizagem significativa divulgadas  pelo psicólogo cognitivista

David  Ausubel  (1976),  corroboram  a  necessidade  de  outro  olhar  sobre  o  ensino  e

aprendizagem.  Esse  estudioso  postula  que  o  aprendiz  necessita  de  uma base  conhecida  e

maleável  aos  insumos  expostos,  em  um  jogo  constante  de  associações,  ou  seja,  a

aprendizagem é um processo bidirecional.

Sinalamos que chamaremos o nosso sujeito de pesquisa de aprendiz e recordamos que

há  diferenças  de  sentidos  desse  termo  para  as  línguas:  espanhola  e  portuguesa.  Para  a

literatura teórica de espanhol como língua estrangeira (E/LE), o mais comumente usado desde

as  hipóteses  teóricas  de Aquisição  de Segunda Língua é  o conceito  de  aprendiente3,  que

carrega os preceitos de agente social na aprendizagem em contexto formal da língua e de um

ser  plural  (emocional,  afetivo,  sentimento,  familiar,  profissional  etc.),  ao  contrário  de

aprendiz, que indica um indivíduo que se inicia em algum ofício, pratica uma arte manual. 

No  próximo  capítulo  e  para  este  estudo,  quando  tratarmos  dos  sujeitos  de  nossa

pesquisa usaremos o termo aprendiz e suas definições dadas pela língua portuguesa brasileira.

Já que a figura do aluno seria um que tem um vínculo com uma instituição de ensino e pode

ter  uma  imagem  passiva,  já  o  aprendiz  é  quem  participaria  ativamente  do  processo  de

aprendizagem de LE e faz sentidos, refletindo o seu contexto sociopolítico e cultural. Quando

falarmos genericamente, chamaremos de aluno ou estudante.

 Por acreditamos que aprendemos enquanto ensinamos e somos bidirecionados por

uma ponte afetiva, evidenciamos que o nosso estudo só é possível por pertencermos à área de

linguística  aplicada  (LA),  linha  interdisciplinar,  pela  qual  podemos  problematizar,  tornar

público e solucionar problemas de ordem da linguagem humana. 

Visando  proporcionar  um  contato  reflexivo,  interativo  e  de  liberdade  para  que  o

aprendiz possa participar ativamente de seu processo de aprendizagem de ELE, este estudo

busca  despertar  a  formação  integral-cidadã  dos  aprendizes  por  meio  da  aprendizagem

significativa  da  língua  espanhola.  Como  veremos,  posteriormente,  o  ensino  de  língua

espanhola ainda é visto como uma ação política e, possivelmente, uma disciplina sem valor

para o aprendiz e até mesmo por colegas de outras áreas de atuação. 

Diante  do  exposto,  norteamos  nossa  pesquisa  com  as  seguintes  questões  e  seus

respectivos objetivos:

3  Disponível em: <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendiente.htm> 
Acesso em: 06 ago. 2017.
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Quadro 1: Perguntas de pesquisa e objetivos 
PERGUNTA 1
 Quais seriam as causas do desinteresse dos
meus aprendizes pela escola e pela 
aprendizagem em geral?

OBJETIVO 1
 Verificar as possíveis causas que contribuem para o 
desinteresse dos aprendizes pela escola.

PERGUNTA 2
 Qual a percepção dos colegas/professores 
dessas turmas sobre o (des)interesse de 
seus alunos?

OBJETIVO 2
 Identificar como os professores de outras disciplinas 
percebem seu trabalho nas turmas selecionadas para este
estudo.

PERGUNTA 3
 Qual a postura e/ou atitude necessária para
fomentar o interesse do aprendiz na/pela 
aprendizagem de língua espanhola?

OBJETIVO 3
 Averiguar se uma prática pedagógica com base na 
formação integral-cidadã dos aprendizes pode influir na 
motivação e na autoestima pela aprendizagem da língua 
espanhola.

Esta pesquisa, focada no ensino de espanhol na rede pública estadual, em uma escola

situada  na  zona  Norte  de  Natal-RN,  está  dividida  em  cinco  capítulos,  incluindo  esta

introdução e as considerações finais. O segundo capítulo apresentará a fundamentação teórica,

tratando  de  um  panorama  de  teorias  que  embasam  o  construto  teórico  da  formação

cidadã/integral  para  que  ocorra  efetivamente  uma  aprendizagem  significativa.  Também

mostraremos os caminhos do ensino de espanhol no Brasil, com foco no Rio Grande do Norte,

dos fatores afetivos estabelecidos como ponte positiva entre a formação cidadã e os conteúdos

considerados, por nós, como potencialmente significativos. 

No  terceiro  capítulo  estará  descrito  o  roteiro  metodológico  do  nosso  estudo:  a

aplicação  da  pesquisa,  o  público-alvo,  a  escolha  de  participantes,  como  serão  gerados  e

analisados os dados. Já no quarto capítulo procuraremos analisar e responder as questões de

pesquisa por meio de triangulação dos dados gerados, teoria e percepções da pesquisadora em

meio às respostas dos aprendizes. No quinto capítulo,  Considerações Finais, trataremos os

principais achados deste estudo, além de limitações que percebermos e sugestões para futuras

pesquisas sobre a língua espanhola como LE. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, dialogaremos sobre as bases do ensino obrigatório de língua espanhola

estabelecidas  pelo  sistema  educacional  brasileiro.  Além  disso,  apresentaremos  o  aporte

teórico da aprendizagem significativa do cognitivista David Ausubel (1976) e do educador

Paulo Freire  (1978, 2003), mostrando como a prática reflexiva  torna visíveis  os erros,  os

acertos e possibilita uma retroalimentação pontual, simultânea aos problemas que surgem no

decorrer  das  relações  aprendiz-conteúdo-professor.  Esse  repensar  da  prática  educativa,

segundo Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 67), deve-se ao fato de estarmos na era planetária4

das comunicações, na qual a sociedade vive em pleno processo de planetarização, “inserção

simbiótica da humanidade no planeta Terra”, Os educadores ainda defendem que o objetivo

da educação do século XXI é proporcionar o despertar de uma sociedade-mundo, pautada em

analisar e resolver as complexidades do indivíduo-espécie-sociedade e reformar as atitudes e

o pensamento, pois somos parte de muitos conhecimentos intricados (econômicos, religiosos,

políticos, étnicos, demográficos etc.). 

A sociedade constrói-se por meio de violência,  de homogeneização e desequilíbrio

com o meio ambiente,  o “perigo” eminente de homogeneização cultural como consequência

das barbáries humanas. Nessa nova conjuntura os documentos oficiais cobram do professor e

do processo educacional, desde a base curricular, mudanças para atender essa integração dos

conhecimentos  humanos  e  para  onde  caminhamos  enquanto  indivíduo-espécie-sociedade.

encontra-se. O olhar sobre o sujeito aprendiz muda,  amplia-se, ele passa a ser um sujeito

integral,  de  múltiplos  conhecimentos,  habilidades  e  competências  que  podem melhorar  a

sociedade-mundo. Por isso, durante o estudo aqui dialogado, sentimos a necessidade de ter

um aporte de pesquisas sobre a afetividade5, o que consideramos uma ponte metafórica entre

o  insumo  e  os  participantes  do  processo  de  aprendizagem (ARANTES;  AQUINO,  2003;

ALONSO TAPIA; CATURLA FITA, 2000; ARNORLD, 2000; PINTO et al., 2004).

2.1 O ensino de espanhol no Brasil – Rio Grade do Norte

4  A era planetária surge com as primeiras navegações, pela aventura da humanidade em explorar, encontrar
novos caminhos, mercados, matérias-primas, por meio da violência, destruição e escravidão de povos. A
ideia de planetarização está na diversidade de línguas, destinos, fontes de inovação em que o ser humano
encontra  para  se  expandir  como ser,  espécie  e  comunidade.  Vivemos  atualmente  na  era  planetária  das
comunicações, antes nomeada de era do ferro.

5  Não  será  traçado  nesta  dissertação  o  caminho  do  esquecimento  da  afetividade  na  história  teórico-
metodológica.
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A base sociopolítica estabelecida para o ensino de língua espanhola no Brasil como

disciplina obrigatória no currículo escolar teve seus dias tortuosos no passado. Não que se

percebam mudanças significativas nos dias atuais, pois o que será traçado aqui mostra que há

vicissitudes no sistema de inclusão dessa língua estrangeira e de sua importância para o século

XXI,  chamada  de  era  planetária  das  comunicações.  Uma  época  em  que  todos  criam,

distribuem,  dialogam,  culturas  expostas,  conhecimento  compartilhado  e,  claramente,  as

relações  interpessoais  se  modificaram.  “A  missão  da  educação  para  a  era  planetária  é

fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade mundo composta

por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a construção de

uma civilização planetária” (MORIN et al., 2003, p. 98).

O espanhol ensaia os seus primeiros passos como língua estrangeira no país em 1919,

com a Lei nº 3674 (NÁNDEZ BRITOS; JORGE Y VARELA, 2015). Essa língua tem sua

aplicação em algumas escolas particulares e em centros de idiomas, principalmente na região

sudeste,  isto  é,  de  difícil  acesso  para  a  população,  feita  por  nativos  normalmente  sem

conhecimento linguístico e didático. Desde a década de 1980, mudanças socioespaciais têm

surgido para unir  as fronteiras terrestres;  dessa forma,  associações de língua espanhola se

organizam  e  cobram  a  obrigatoriedade  da  inserção  da  língua  espanhola  no  currículo

educacional brasileiro, dando oportunidades iguais de contato com o espanhol e tudo que está

relacionado ao uso dessa língua (cultura, identidade, alteridade, vivência, saída da zona de

conforto etc.).

Com  tal  medida  política  linguística  de  inclusão houve  problemáticas  que  ainda

respingam no  aprendiz.  Nesse  trançado  de  implementação  nas  escolas  públicas,  veem-se

passos sutis no Rio Grande do Norte. Embora não seja objetivo do nosso estudo discutir as

medidas  governamentais,  os  problemas  ainda  recorrentes,  como  falta  de  professor  com

formação em sala de aula, estudos continuados, incita-se a problematizar a amostragem de

como  se  está  desenvolvendo  o  ensino  de  espanhol  na  cidade  de  Natal.  Dessa  forma,

assumiremos uma atitude de enfrentamento no que confere ao ensino de língua espanhola

significativo.

O ensino-aprendizagem de língua espanhola por décadas teve seus entraves. Segundo a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em vigência no país, a escola fica

responsável  por  garantir  uma  disciplina  moderna  como  obrigatória  e  uma  como  optativa

(BRASIL, 1996). No RN, isso ocorre somente na rede privada. A obrigatoriedade de ELE é
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posta em pauta pela Lei nº 11.161/2005 (D.O.U. de 8.8.2005)6, segundo a qual até o ano de

2010 deveria ter professor capacitado e formado por uma instituição autorizada pelo MEC. A

inclusão do espanhol em instituições públicas norte-rio-grandenses ocorre em 2006, com a

abertura  de  concursos  públicos  na  rede  de  ensino  superior  federal  e  estadual  e,

consequentemente, com a abertura de vagas para graduandos. 

Pela publicação no D.O.U. de 8.8.2005, o espanhol está como disciplina facultativa

para o ensino fundamental II (do sexto ao nono ano, antigamente chamado de sexto a oitava

séries),  quando obrigatoriamente  se  inicia  o  ensino-aprendizagem de LE,  até  o  momento,

somente  incluído  o  ensino  de  língua  inglesa.  No  primeiro  artigo  da  Lei  do  Espanhol

(BRASIL, 2005)., assim comumente chamada, vemos o desenho do que se espera da gestão

pública para com a língua:

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 

No trajeto da  Lei  do Espanhol  até  agora,  algumas  ações  governamentais  vieram a

beneficiá-la e a consolidá-la: 

1-  publicação  das  Orientações  Curriculares  para  o Ensino  Médio (2006),
primeiro documento do Ministério da Educação com um capítulo dedicado
exclusivamente ao ensino de língua espanhola (BRASIL, 2006); 
2-  inclusão  das  línguas  estrangeiras  (espanhol  e  inglês)  nos  editais  dos
programas do livro didático, como é o caso do Programa Nacional do Livro
Didático - para o Ensino Fundamental, (Edital PNLD 2011) e para o Ensino
Médio (Edital PNLD 2012); 
3-  inclusão  das  línguas  estrangeiras  também  no  Programa  Nacional
Biblioteca da Escola (Edital PNBE 2011), a partir do qual várias escolas são
beneficiadas com obras de caráter teórico-metodológico para os professores
de espanhol (e de inglês) (AMARAL; ALMEIDA, 2010, p. 314).

6 Conquista revogada, como já dito anteriormente, pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746, de 22 de setembro
de 2016, Art. 36, parágrafo “§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da
língua  inglesa  e  poderão  ofertar  outras  línguas  estrangeiras,  em  caráter  optativo,  preferencialmente  o
espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino”.
Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm>.  Acesso
em: 19 jan 2017. A disciplina língua espanhola perde espaço obrigatório no currículo educacional.
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No RN, até o ano de 2015, quando averiguado, somente na rede privada de ensino, é

ministrada a disciplina de língua espanhola do sexto ano ao nono do ensino fundamental II e

da primeira à terceira série do ensino médio. Além disso, não houve parcerias entre o governo

e universidades para a criação de Centros de Língua gratuitos para os alunos das línguas

estrangeiras. 

Nesse  porvir  necessário,  tendo  em  vista  as  questões  socioespaciais  porvir

(FRONTEIRA, MERCOSUL, investimento estrangeiro, internacionalização das línguas e da

informação  etc.),  o  brasileiro  passou  a  perceber  a  necessidade  de  conhecer  a  língua  dos

vizinhos  fronteiriços.  Para  Celada  (2002,  p.  14),  a  língua  espanhola  é  “singularmente

estrangeira para os brasileiros”. Para a autora, ainda caminhamos para entender a importância

de aprendê-la no Brasil, ainda mais no contexto escolar. 

Por isso, tornar a disciplina de Língua Espanhola relevante para o aprendiz poderia

abrir caminho para a aprendizagem significativa, estado individual e coletivo de dar novos

significados para o insumo compartilhado com experiências anteriores. Caminho esse pautado

no  respeito  ao  conhecimento  prévio  do  aprendiz,  na  diversidade  de  problematizações  e

associações possíveis para o conteúdo exposto e de colaboração dos diferentes (seja idade,

gênero, classe social, dificuldades de aprendizagem etc.). 

2.2 Aprendizagem Significativa 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel foi trazida ao Brasil nos anos

1970 pelo pesquisador e professor titular da UFRGS, Marco Antonio Moreira7. Nesse tempo o

físico  brasileiro  aprofundou-se  nas  ideias  de  ensino-aprendizagem  significativo, enquanto

realizava  o  seu  Ph.D,  das  ideias  de  Ausubel,  psiquiatra  e  psicólogo  educacional  norte-

americano  que  passou  mais  de  25  anos  envolto  nas  questões  dos  processos  cognitivos

requeridos  no/pelo  processo  de  aprendizagem.  O  professor  Moreira,  em  parceria  com  o

professor e pesquisador Joseph Novak, pôde ampliar as ideias de Ausubel. Novak foi por anos

colaborador de David Ausubel, coautor da principal obra ausubeliana, Education Psychology:

a  Cognitive  View (1976),  e  docente  na  Universidade  de  Cornell.  Atualmente,  Moreira  e

7  O Prof. Marco Antonio Moreira, preocupado com as questões de aprendizagem de conceitos da Física, dos
estudos  de  Ciências,  de  que  dentro  da  universidade  o  aluno pudesse  aprender  com significatividade  e
criticidade, consequentemente, se utilizaria de estratégias não convencionais, ideias, atitudes frente ao ensino
de física na escola pública brasileira, investiga a formação de mapas conceituais subjacentes à aprendizagem
de Física. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/cvesp.pdf>. Acesso em: 20 out. 2014. 
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Novak8 são divulgadores da teoria acrescida de uma visão mais humanista de crescimento

pessoal à teoria inicial ausubeliana. 

Nos anos  1960,  época  do  boom das  ciências  cognitivas,  houve diversos  encontros

internacionais  de  grupos  de  pesquisadores  (psicólogos,  médicos,  engenheiros,  linguistas,

antropólogos),  como  Bruner  e  Chomsky,  nos  quais  o  behaviorismo,  o  empirismo,  o

positivismo acadêmico,  as  dicotomias  cartesianas  corpo e  mente,  razão e  emoção,  já  não

respondiam como o cérebro, a cognição, os seus processos, interfaces entre mente e máquina,

inteligência artificial estariam interligadas. O encéfalo e o cérebro deixavam de ser caixinhas

pretas à espera de serem decodificadas cada uma a sua vez, sem interação. Nesse sentido, a

cognição,  ponto-chave  para  a  aprendizagem,  é  o  “modo  como  as  pessoas  percebem,

aprendem,  recordam e  pensam sobre  a  informação”  (STERNBERG, 2000,  p.  22).  Então,

nessa  perspectiva,  aprender  requer  interesse  do  aprendiz,  pois  seus  processos  cognitivos

devem estar, de certa forma, direcionados para a aprendizagem. 

Na teoria construtivista de assimilação cognitiva ausubeliana (1976, p. 48), o aprendiz:

debe  manifestar  […]  una  disposición  para  relacionar  sustancial  y  no
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que
el  material  que  aprende es  potencialmente  significativo  para  él,  es  decir,
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria.9

Desconstruindo a ideia  de aprendizagem mecanicista,  uma vez que não dá retorno

individual, diálogo entre os conhecimentos, e entendendo que o ser humano pode ampliar sua

expressão frente ao mundo, o cognitivista Ausubel começa a questionar a mecanicidade do

aprender.  Para  ele cada  ser  humano,  a  partir  de  suas  experiências  e  de  seus  processos

cognitivos, possibilita diversas redes de conceitos, nomeadas por ele de estrutura cognitiva

(para  outras  literaturas  chamadas  de  circuitaria  neural  de transmissões  sinápticas,  seja  de

informações, seja para sentir prazer, raiva, dor, para interagir com o mundo externo, resolver

problemas etc.). A estrutura cognitiva é a junção de memórias de longo prazo à disposição

para resolução de problemas, conflitos e para ancoragem de insumo novo. Isto é, para que

haja  aprendizagem,  é  preciso  haver  recriar  o  que  já  foi  assimilado,  apreendido,  sendo  a

estrutura  cognitiva  ampliada  a  cada  nova  ideia/sensação/experiência.  Ressignificar  é  dar

sentido ao aprendido, de maneira  individual,  pois cada ser possui uma estrutura cognitiva

8   “Meaningful  learning underlies the constructive integration of  thinking,  feeling,  and acting leading to
empowerment  for  commitment  and  responsibility.”  Novak  (2010,  p.  23)  Journal  of  e-Learning  and
Knowledge Society,  v.  6,  n.  3,  September  2010  (p.  21-30).  Disponível  em:
<http://rodallrich.com/advphysiology/ausubel.pdf>. Acesso em: 03 maio 2015.

9    deve expressar [...] uma disposição para relacionar o novo material de maneira não-arbitrária e substancial
com a sua estrutura cognitiva, como o material de aprendizagem é potencialmente significativa para ele, isso
é, relacionável com a sua estrutura de conhecimento em um não base arbitrária (tradução nossa).
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própria. O ideal principal do trabalho ausubeliano é o de que o professor precisa averiguar o

que o aprendiz conhece para, a partir disso, ensinar de acordo.

Ausubel, Novak e Hanesian, ainda no prefácio do livro Psicologia educativa: un punto

de  vista  congnoscitivo,  mostram-nos  o  caminho  a  ser  explorado  pela  Aprendizagem

Significativa  (1976,  p.  1):  “Si  tuviese que reducir  toda  la  psicología  educativa  a  un sólo

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”10. 

O conceito de conhecimentos prévios é base da teoria ausubeliana, segundo a qual

qualquer indivíduo possui em sua estrutura cognitiva algum(ns) conceito(s), chamado(s) de

subsunçor(es), ponto(s) de encaixe, ancoragem para o(s) novo(s) conhecimento(s). Quando o

aluno aprende saudações e despedidas de qualquer língua estrangeira, subentende-se que o

mesmo  compreende  a  função  social  desse  novo  insumo.  Ao  aprendermos  o  conceito  de

dirigir, ativamos a memória de longo prazo não declarativa11, porém também outras, como os

conceitos declarativos, conscientes, em uma viagem de carro o indivíduo se sentiu feliz por

estar em um dia de sol com a família. 

O indivíduo aprendeu em seu dia a dia a funcionalidade dos sinais, setas, regras de

trânsito,  ao  mesmo  tempo  aprende  que  para  diminuir  velocidade  é  preciso  pressionar

suavemente  o freio e  a  função da faixa  de  pedestre.  Todos esses  conceitos  são ativados,

simultaneamente,  no  momento  de  aprendizagem,  quando interagem com tantos  os  outros

conceitos anteriores, suas funções sociais, pela e na ressignificação de sentidos, reflexão do

comportamento, conceito, ideia, problema, dá-se a aprendizagem significativa. 

Sendo  assim,  nessa  visão  processual  de  construção  de  conceitos,  a  aprendizagem

significativa  se  caracteriza  por  não  ser  arbitrária,  a  interação  não  se  dá  com  qualquer

conhecimento prévio disposto na estrutura cognitiva. Também é vista como substantiva, isto

é, a aprendizagem não se faz de maneira decorativa, literal, e sim por meio de ressignificação

do conhecimento prévio (AUSUBEL, 1976).

Para esse autor, os pontos relevantes para se fomentar o ensino-aprendizagem baseado

na aprendizagem significativa são: (1) mapear os conhecimentos prévios e (2) remodelar o

conteúdo,  a  fim  de  proporcionar  interação  com novo  insumo.  Atividade  difícil  para  um

10 e eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional para apenas um princípio, enunciaria este: o fator mais
importante  que  influencia  na  aprendizagem  é  o  que  o  aluno  já  sabe.  Verifique  isso  e  ensine-o  em
conformidade substancial (tradução nossa).

11  Segundo o pesquisador brasileiro Roberto Lent, então professor da UFRJ, a memória de longo prazo pode
ser  dividida  em:  não  declarativa  ou  implícita  (memória  inconsciente  como,  por  exemplo,  amarrar  os
cadarços  dotênis.  Isto  é,  não  é  preciso  visualizar  conscientemente  a  ação  para  conseguir  fazê-la),  e
declarativa ou explícita, consciente, como a lembrança afetiva de uma viagem de carro com a família, o
cheiro o perfume da mãe, o conceito de mesa etc. 
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professor acostumado a repassar somente o que foi aprendido por ele em uma universidade e

que  não reflete  criticamente  com o alunado,  posteriormente,  de  maneira  a  substantivar  e

ampliar a estrutura cognitiva. 

Para o espanhol, geógrafo e divulgador da obra de Ausubel, Antoni Ballester Vallori,

para sequenciar as aulas dentro das pesquisas da aprendizagem significativa, é necessário ter

claro  além  das  ideias  teóricas,  o  fazer  significativo,  o  como  poderia  potencializar  a

aprendizagem do aprendiz. Pelas ideias ausubelianas, o pesquisador Ballester (2002)12, em seu

livro escrito  com mais  de 20 colaboradores,  concebe o fazer significativo  pelas  seguintes

variáveis: (a) trabalho aberto; (b) motivação; (c) meio; (d) criatividade; (e) mapa conceitual; e

(f) adaptação curricular.

Seguindo esse guia o aprendiz precisa querer, direcionar sua atenção ao insumo e se

utilizando de seu aparato cognitivo, associar ao que já conhece, entender o uso, modificar o já

sabido e externalizar individualmente o conteúdo potencialmente significativo. O professor é

provocador de situações reais, próximas às vivências do aprendiz, insumo que inquiete, gere

dúvida, questionamento e em ambiente positivo, no qual se valoriza o aprendiz integral: sua

sabedoria, emoções, estranhamentos e opinião.

A aprendizagem significativa difere  da usual aprendizagem mecânica,  na qual essa

última não é um processo e sim, pontual. Não há necessidade de aquecer/reviver experiências,

conhecimentos  prévios.  Para  Ausubel  (1976)  a  aprendizagem  mecânica  e  a  significativa

andam em um  continuum,  isto é, ocorrem simultaneamente no processo de aprendizagem.

Assim, para Moreira e Masini (2006, p.25), a aprendizagem significativa é:

um processo de armazenamento  de informações,  condensação em classes
mais genéricas de conhecimentos, que são incorporados a uma estrutura no
cérebro do indivíduo, de modo que esta possa ser manipulada e utilizada no
futuro.  É  a  habilidade  de  organização  das  informações  que  deve  ser
desenvolvida.

Há  necessidade  de  um  outro  olhar  sobre  a  aprendizagem,  uma  não  mecânica e

tradicional, já então enraizada na educação brasileira; para o educador recifense Paulo Freire  a

aprendizagem deve trazer  do meio  do educando13 os significados  e,  posteriormente,  gerar

sentidos  associados  a  sua  rede  de  saberes.  A  reflexão  do  aprendido  estimula  uma

aprendizagem  humanizadora  e  significativa  para  o  aprendiz.  Significativa  aqui  está  em

diálogo com a ideia ausubeliana de recriar e refletir o que se aprende. 

12 Esse recorrido de ideias postas estão em um livro chamado  El aprendizaje significativo en la práctica:
cómo hacer  el  aprendizaje  significativo  en  el  aula  (2002),  com prólogo  do pesquisador  Joseph Novak,
coautorde David Ausubel e colega de trabalho na Universidade de Cornell. 

13  Utiliza-se “educando” pela literatura freiriana. 
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Paulo Freire tornou-se educador e ganhou o mundo incitando educação para todos,

principalmente  para  os  marginalizados  socialmente.  De  nenhuma  maneira,  suas  ideias

poderiam estar  fora desta  dissertação.  Freire,  com seus  livros,  quis  ressignificar  o  ato de

ensinar e,  consequentemente,  humanizar a aprendizagem e sua relação com o mundo.  Ele

escreveu essencialmente político e subversivo, estabelecendo uma saída da zona de conforto e

de normas mecanicistas. 

Para  autor,  os  seres  humanos  são  “inacabados”,  com  disposição  a  transgredir,

humanizar-se,  necessitando  de  autonomia  para  sair  do  silêncio  imposto  pelas  correntes

dominadoras, sendo necessário, pelo professor, fomentar a consciência crítica, aproximar o

conhecimento prévio14 de mundo, levantar reflexões e desconstruir a ideia de transferência de

conteúdos, no que foi chamado pelo educador de “Educação Bancária” (FREIRE, 1978).

No livro Pedagogia do Oprimido (1978), sinaliza a dicotomia opressor x oprimido, em

um processo de desumanização. O ser humano busca mudanças quando não está em estado de

opressão, pois passa a ter consciência de que é preciso transformar o meio a favor de todos.

Para Freire (1987), a educação brasileira reproduz desigualdades e marginaliza os oprimidos

sociais. 

Para sair da zona de opressão, o professor deve problematizar as próprias realidades

sociais  e  as  do  educando.  Para  isso,  a  mera  repetição  e  reprodução  de  conhecimento,

entendida como educação bancária, não favorece uma análise do meio nem mudanças sociais:

“desta  maneira,  a  educação  se  torna  um ato  de  depositar,  em que  os  educandos  são  os

depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 1987, p. 33).

A ideia principal freiriana é a de ensinar a pensar. A educação bancária transforma o

conhecimento em um pensar mecânico. O professor nesse novo olhar possibilita situações

comunicativas a refletir criticamente (FREIRE, 2003), pois a aprendizagem é um refazer do

ensinado;  em  conjunto,  docente  e  discente  aprendem,  pois  “ninguém  liberta  ninguém  e

ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p. 29). 

Freire e Ausubel dialogam, e suas ideias corroboram a necessidade de valorizar o já

sabido pelo aprendiz. Mas, para Freire (1987), o professor, além de reconhecer a importância

dos conhecimentos prévios, também deve trazê-los, criando um debate reflexivo constante dos

problemas, das dúvidas e do ato de aprender. O processo de aprender precisa ser consciente,

real, para conseguir ações libertadoras. 

14  Seguimos com a nomenclatura “conhecimentos prévios”, mas deixamos claro que o educador brasileiro
nomeia de “saberes dos educandos”. 
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 A prática de promover a reflexão crítica, necessita de mediadores conscientes para

sanar  problemas  locais,  sociais  e  individuais.  A  ação  investigativa  do  professor  como

mediador é constante, sendo necessário também um modus operandi reflexivo. Na próxima

subseção, abriremos um diálogo breve sobre a ideia de ação reflexiva para o meio educacional

para que essa prática constante possa favorecer a solução dos problemas de sala de aula.

2.2.1 Ação reflexiva 

Paulo  Freire  vai  além  de  problematizar  a  aprendizagem  do  educando/aprendiz,

tratando  de  criticar  a  concepção  bancária  instituída  na  reprodução  de  conhecimento.

Conforme  o  autor  (2003),  há  a  necessidade  de  reflexão  crítica  da  prática  docente  e  da

valorização dos saberes do discente no que o educador chama de “do-discência”, um precisa

do outro.

Para ele a docência é “investigar o ‘tema gerador’, é investigar, repitamos, o pensar

dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis”

(FREIRE, 1987, p. 56). Para que a aprendizagem seja significativa, o docente necessita, além

de desejar formar discentes críticos, autônomos e recriadores do conhecimento assimilado,

deve utilizar de uma metodologia e assumir uma postura reflexiva.

Por meio de John Dewey, de seu trabalho como filósofo da educação e de seu principal

livro  Democracia  e  Educação de  1916,  o  também  filósofo  Donald  Schön  propôs  que  o

profissional  para  se  destacar  precisaria  de  uma  “competência  artística”15 e  reflexiva.  Tal

competência é uma abertura aos problemas, um fazer prático criativo, no qual o profissional

reflita, compreenda, reorganize sua ação e, por fim, reflita novamente.

A ideia central de uma prática reflexiva advém do filósofo Dewey cuja ideia consistia

em “aprender  fazendo”.  Para  Schön o  conhecimento  se  constrói  na e  pela  ação,  sendo a

prática  docente,  como  também  a  aprendizagem  do  aprendiz,  permeada  por  inúmeras

realidades e variáveis externas (ambiente, clima, sonoridade etc.) e internas (medo, ansiedade,

problemas familiares, baixa autoestima, doenças, problemas cognitivos, fome etc.).

Schön não centrou seu trabalho acadêmico na formação de professores continuada,

mas idealizou um profissional, independentemente de sua área, pensante de e no seu agir,

aprendendo  a  solucionar  e  recriar  sua  prática,  sem  frustrações,  medos,  incertezas,  tão

característicos no fim de um curso universitário e no momento da tomada de decisões no

mercado de trabalho.

15  Chamada no texto original de “Professional Artistry”.
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Freire  (2003,  p.  42-43)  salienta  que docência  crítica  implica  no pensar,  envolve  o

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O docente está em

constante enfrentamento de problemas de natureza prática. 

Como na aprendizagem por reflexão, uma ação reflexiva necessita de conhecimento

integrado (prática, teoria e ação posterior dessas duas últimas fases). Assim, seria facilmente

problematizado e dado uma resposta significativa aos problemas que venham a surgir. Para

Schön (1983, p. 61), a prática reflexiva se divide em três fases:  a primeira é saber fazer,

acúmulo de conhecimento tácito, bagagem pessoal e de elementos inconscientes; já a segunda

é o conhecimento na ação, resolução e/ou resposta imediata após estado de surpresa,  in situ

(corrige, reorienta e melhora o planejamento da ação), e a última seria a análise do que se está

fazendo e do que se fez. Na fase três o conhecimento se organiza a fim de ser recuperado em

outra ação. O conhecimento obtido na e pela análise reflexiva passa a ser um instrumento de

avaliação, análise, reconhecimento e reconstrução da intervenção passada.

Para  o  autor,  a  autoavaliação,  reflexão  crítica,  possibilita  resoluções de

dúvidas/problemas/questionamentos prontamente:

the practitioners reflection can serve as corrective to overlearning. Through
reflection,  he  can surface and criticize  the  tacit  understandings that  have
grown up around the repetitive experiences of a specialized practice, and can
make new sense of the situations of uncertainty or uniqueness which he may
allow himself to practice (SCHÖN, 1983, p. 61)16. 

A autorreflexão em torno do conhecimento  tácito  permite  ressignificar  de maneira

individual,  favorecendo  o profissional  em buscar  soluções  por  diferentes  olhares  e  sendo

continuamente um pesquisador do meio. Neste estudo, não será desenvolvida a ideia de escola

reflexiva,  mas a base dos textos sobre a prática reflexiva,  uma pautada em mudar  todo o

entorno, vem do conjunto de atores da escola. Para a docente portuguesa da Universidade de

Aveiro, Maria Isabel Alarcão, desde a década de 1990 vem trabalhando com a ideia de prática

reflexiva. Assim, Alarcão (1996, p. 18) sugere que o professor: 

16 a reflexão dos praticantes pode servir como corretivo para a superaprendizagem. Através da reflexão, ele
pode revelar e criticar os entendimentos tácitos que cresceram em torno das experiências repetitivas de uma
prática especializada, e pode entender novos sentidos das situações de incerteza ou singularidade que ele
pode se permitir praticar (tradução nossa)
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tem  de  assumir  uma  postura  de  empenhamento  autoformativo  e
autonomizante, tem de descobrir em si as potencialidades que detém, tem de
conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já sabe e que já é e, sobre isso,
construir o seu presente e o seu futuro, tem de ser capaz de interpretar o que
vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se
refletir sobre o que faz e sobre o que vê fazer. 

Com esses achados, nos encaminhamos para um olhar múltiplo do ser humano, de suas

relações pessoais e com a natureza, pois, diante da internacionalização do conhecimento e da

proximidade cultural,  exige-se um novo olhar para com a prática educativa como também

para  os  sujeitos  envolvidos  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  O  ensino  de  uma  LE

contribui para a formação integral-cidadã do aprendiz, pois, pode desenvolver, a partir desse

encontro:  alteridade,  empatia,  respeito,  compreensão  cultural,  laços  afetivos,  curiosidade,

entre  outros.  Assim  sendo,  “cada  ação  é  um  experimento  local  que  contribui  para  um

experimento global de reconstrução da concepção do problema” (ALARCÃO, 2000, p. 55)

para  uma  escola  reflexiva,  em  que  os  envolvidos  estejam  em  diálogo;  isso  é  mais  que

interdisciplinaridade. 

2.3 Formação Integral-Cidadã

O mundo vive em tempos de transição, crises internacionais, guerras intercontinentais,

e a Educação tem seus objetivos desviados por interesses políticos e econômicos. Alarcão

(2001, p. 12) ressalta ainda no prefácio do livro  Escola Reflexiva e Nova Racionalidade, e

consideramos adequado ao que será tecido sobre o pleno olhar para o aprendiz:

desejamos uma escola do nosso tempo, janela aberta para o presente e para o
futuro,  onde  se  viva  a  utopia  mitigada  que  permite  criar  e  recriar,  sem
contudo perder a razoabilidade e a estabilidade. Uma escola onde se realize,
com êxito, a interligação entre as três dimensões da realização humana: a
pessoal, a profissional e a social. E onde se gerem conhecimentos e relações,
comprometimentos e afetos.

Faz-se necessário, constantemente, repensar o ato de ensinar e aprender. Ambos são

processos  naturais  para  o  sujeito,  pois  vemos,  ouvimos,  falamos  e  agimos  conforme

recebemos as mensagens dadas pelo meio. A família, a escola, a linguagem e as relações entre

as pessoas, a fisiologia e outros, podem condicionar os comportamentos individuais.

O sujeito é um grupo de fatores intrínsecos e extrínsecos, passível de mudar e moldar-

se ao meio em que está sendo a Educação formal a base para explorar as diversas facetas do

sujeito em formação identitária, espaço de diálogo, superação, amplamente afetivo em que o

aprendiz deve ser participante ativo. O indivíduo, em sua complexa formação e existência,
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constrói-se na simultaneidade de corpo, mente, emoções, sobrevivência, comunidade e outros.

A visão integralista do sujeito está ainda homogeneizada no ensino formal, palco de ciências

silenciadas ou não dialogadas, não havendo articulação para reflexão de “quem somos e para

onde esperamos ir”. A integralidade do sujeito e de sua ação conjunta com os outros seres,

assim é definida por Morin (1999, p. 29): 

a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad
compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada
en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que
significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde
donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad
compleja y de su identidad común a todos los demás humanos.17

        
A  Educação  caminha  para  transcender  as  antigas  visões  de  ideia  formalista,

desmembrada,  segundo  a  qual o  sujeito  é  mero  receptor  de  normas  formais,  tendo

negligenciada  sua  formação  integral-cidadã,  sendo  o  aprendiz  um  produto  final  para  os

exames para ascensão universitária e/ou mão de obra. Nessa perspectiva, Celani (2009, p. 25)

problematiza  que  o  ensino-aprendizagem  de  ELE  é  uma  porta  para  explorar  as  relações

sociais, indo além de ensino de gramática, leitura de diálogos dissociados da realidade e não

autênticos; por meio da ELE (espanhol como língua estrangeira), há como se ver de maneira

ampla, conhecer-se e respeitar a si e o outro, indica que mudanças são necessárias no que

tange ao ensino: “[...] a língua em si não é objeto da aprendizagem, mas sim o produto da

atuação recíproca entre o aprendiz e o mundo grande e comum”.

Dessa forma, o educador Antonio Zabala (2010) critica a postura educativa no mundo,

na  qual  a  formação  integral-cidadã  do  indivíduo  é  depreciada  pelo  educador,  focando-se

somente e, em sua maioria, no ensino de conteúdos formais. Pela sua discordância de como se

está sendo conduzido o ensino, a Instituição Escolar, em sua posição de frente à sociedade,

pode dar condições de abertura para o aprendiz no quesito de este sentir pertencendo ao meio. 

A formação integral-cidadã do aprendiz envolveria  papéis  destinados à família  e à

escola, tem recebido nas últimas décadas  a necessidade de ampliação e reflexão sobre seus

novos papéis sociais, os quais consistem na prática pedagógica com objetivos, os porquês de

ensinar tal  conteúdo; em um olhar formativo para as emoções  do aprendiz,  sua formação

17  Simultaneamente  físico,  biológico,  psíquico,  cultural,  social  e  histórico.  Nessa  unidade  complexa  da
natureza humana que está completamente desintegrada na educação através das disciplinas e impossibilita
aprender o que significa ser humano. É preciso restaurar para que para cada um, onde quer que esteja, possa
tomar conhecimento e consciência ao mesmo tempo de sua identidade complexa e de sua identidade comum
a todos os outros humanos (tradução nossa).
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cidadã frente ao meio, em sua família e no diálogo entre suas ações e seu trabalho, tendo

competências desejadas como: inteligência emocional frente aos diversos âmbitos da vida;

responsabilidade social e profissional; respeito mútuo; sociabilidade; atitudes positivas. Ideias

que eram repassadas pelas comunidades locais, mas que hoje, pela rapidez de informações, a

necessidade laboral, violência e outras problemáticas, deixaram o indivíduo perdido de seu

papel  de  curioso  e  pensador  de  seu  destino. Nessa  conjuntura  a  escola  recebe  novas

responsabilidades educativas. 

O conhecimento aqui precisa fazer sentido para o aprendiz, fundamentalmente, para

Zabala (2010), deve ter alguma função social e pessoal. É preciso haver uma razão de ensinar,

como também envolver aspectos emocionais, profissionais, formais e está para a sociedade

em reciprocidade. Para o educador espanhol, a escola, além de ensinar, tem o papel de educar.

Abrangendo a ideia de Zabala (2010), o francês Jacques Delors (2006) afirma que o

século  XXI  carece  de  indivíduos  precisos,  de  indivíduos  que  saibam  se  relacionar

positivamente  em  qualquer  âmbito,  com  autocontrole  para  responder  aos  problemas  que

surgem e que possam pensar no bem comum. Para formar esse ser integralmente, o docente

deve  explorar  os  quatro  pilares  apresentados  por  Delors  (2006),  segundo  os  quais  a

assimilação dos conhecimentos deve ser para o aprendiz e para o educador em aprender a:

primeiro pilar a conhecer; o segundo a fazer; já o terceiro a conviver e o quarto a ser. 

Apresentaremos  as  ideias  principais  de  cada  necessidade  de  aprender  dos  sujeitos

segundo os dizeres de Jacques Delors. Para ele o primeiro pilar é o “aprender a conhecer”, a

atitude de sair da ignorância, de buscar conhecimentos.  Já o segundo, “aprender a fazer”,

refere-se à coragem de errar. O terceiro, “aprender a conviver”, apresenta o respeito mútuo

consigo e com os outros, pensando aqui na diversidade de gêneros sexuais, morais, ao plural

como efeito da mundialização das ciências e comunicação entre elas. Por último, o quarto

pilar, “aprender a ser”, é o mais filosófico de todos, indica-nos uma reflexão para entender o

porquê  de  viver  e  estar  em  sociedade,  os  papéis  sociais  do  aprendiz,  sua  autonomia  e

responsabilidade pessoal.

Nesse contexto, Morin (2002a, 1999) traz suas percepções sobre as novas necessidades

da sociedade do século XXI, assim como Delors, também a pedido da Unesco. Postula que as

diversas áreas do conhecimento precisam de integração, em um olhar multidisciplinar. Porém,

a  educação  repetida  por  séculos  prioriza,  geralmente,  a  reprodução  de  conhecimentos

científicos dissociados da construção pessoal e social do aprendiz. 

É fato que, desde a década de 1960, pós-boom das ciências cognitivas, o indivíduo, ser

único,  responde  ao  meio  a  partir  de  sua  carga  cognitiva  e  emocional,  feito  de  suas
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experiências vivenciadas ou por interação com as experimentações  de seus próximos.  Por

isso, Morin (2002a, 1999) propõe sete saberes fundamentais, atitudes frente ao conhecimento,

para a educação do século da informação.

A cada  capítulo  de seu texto  Os Sete  Saberes  Necessários à Educação do Futuro

(MORIN, 1999), o autor desenvolve as sete necessidades dos sujeitos para o novo século, nas

quais  o  ensino  formal  pode  basear-se  para  refletir  sobre  questões  humanas  e  sobre  a

humanidade. O  primeiro  saber  indica-nos  que  o  aprendiz  precisa  aprender  a  criticar  o

conhecimento  recebido,  entendendo  suas  constantes  ilusórias  de  reprodução,  precisa  ser

revisado. Já  o  segundo  saber,  prega  que  o  aprendiz  também  precisa  discernir dentro  do

universo de informações  à  disposição,  o que é  pertinente  para sua função social,  visando

desestruturar  a  fragmentação  implementada  pela  disciplina  do  saber,  buscando  a

interdisciplinar/transdisciplinaridade. Como terceiro saber, está reconhecer o indivíduo como

humano, físico, biológico, psicológico, social e cultural, corroborando as ideias de Delors de

respeito mútuo e reciprocidade e de Zabala, de buscar a integralidade do sujeito. Em nossa

pesquisa busca-se a integração do ser humano na diversidade do ser humano.

Como o quarto saber está ensinar o sentimento de pertencer a mesma terra, todos os

povos interligados, com problemas e destinos comuns. Possuímos o mesmo espaço terreno,

independentemente do eixo planetário, o qual devemos proteger, perpetuar as raízes sócio-

históricas,  sem desigualdade.  O quinto  saber  idealiza  um estado  de  educação  em que as

incertezas do futuro devem ser pensadas, dialogar com o passado e com o presente para se

chegar  a  um  futuro  próspero,  pois,  pensando  pelas  incertezas,  buscam-se  as  soluções

necessárias  para  se  viver  em comunhão.  O  penúltimo  saber  trata  do  respeito  como  eixo

fundamental para um estado de paz, respeito às escolhas e a necessidade de compreensão

mútua. A zona de contato gera estranhamento, na qual se age, muitas vezes, pela barbárie,

repensar a compreensão de si e no meio, é uma exigência para a educação do século XXI. Por

último,  o  sétimo  saber,  implica  na  tríplice  indivíduo-sociedade-espécie,  em  que  há  a

necessidade da ideia de ética e cidadania. 

A partir desses saberes e dos pilares de Delors, no ensino de língua espanhola, ou de

qualquer disciplina, o planejamento interdisciplinar faz-se necessário, pois o conhecimento é

pertencente  à  humanidade.  Criar  confrontamentos  para  dialogar  com as  problemáticas  do

meio é uma ação cidadã, tarefa difícil, haja vista “as caixas” instituídas com as décadas, nas

quais o saber é pertencente a uma só categoria. Em muitas problematizações sociais, pessoais

e emocionais  usadas nas sequências didáticas  aplicadas  ao público-alvo da pesquisa,  aqui

conduzida,  os  aprendizes  de  espanhol  questionavam o  porquê  de  não  estarem estudando
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gramática naquele dia. Em uma determinada aula um aprendiz da terceira série questionou a

professora-pesquisadora se havia  errado de sala,  pois no momento  se conversava sobre a

bioética e a possibilidade de recriar novas vidas (tema desenvolvido a partir de uma unidade

do  livro  didático).  Outro  ainda  esclareceu  que  era  o  mesmo  conteúdo  visto  na  aula  de

biologia, ou seja, as leituras do material foram pertinentes. 

No caminho traçado nesta subseção do capítulo dois, percebe-se que estamos tratando

de um estado de planetarização, como foi dito por Morin, um chamado que requer novos

paradigmas para a educação. A sociedade abre espaço para diminuir as desigualdades sociais,

questionar os próximos passos da Humanidade, e deixa o mecanicismo para trás. Fomentar

uma  atitude  de  ensino  se  permeia do  diálogo  a  estabelecer  comunicação;  consciência;

estabelecer  os problemas comuns aos povos; enfrentamento das incertezas;  estratégia  para

lidar com o inesperado; impedir as cegueiras geradas pelo conhecimento deturpado, a fim de

evitar o erro e as ilusões.

As pesquisadoras brasileiras Maria Antonieta Alba Celani (2000) e Marilda Cavalcanti

(1998)  corroboram as  ideias  de  Morin  e  Delors,  ao  afirmarem que  o  indivíduo  deve  ser

pensado  como  agente  social,  necessitando  uma  formação  fomentadora  de  atitudes  e  de

posturas críticas. Para Cavalcanti (1998) o contexto de ensino de uma língua estrangeira, o

professor e o aprendiz, devem sair da zona de conforto, na qual não se percebe que o mundo

está interligado, em tempos híbridos, de diversidade e pluralidade cultural. 

Quanto ao entendimento do outro e ao entendimento por olhares de respeito para com

as culturas de minorias, normalmente marginalizadas, Celani (200) afirma que a identidade

social é a chave para os estudos da linguística aplicada, sendo necessário o entendimento por

parte  do  professor  dos  processos  internos  do  aprendiz,  para  reconhecimento  de

comportamentos visíveis.

Todo o diálogo entre Delors, Morin, Cavalcanti e Celani, até aqui, foi possível graças à

quebra do modelo cartesiano.  Com o boom das ciências  cognitivas na década de 1960, o

fracionamento  do  ser  passou  a  ser  questionado,  pois  ensinar  e  aprender  constituem

características  funcionais  do  sistema  de  conhecimento  necessárias  para  sobrevivência  e

determinantes para expressão do comportamento social e, por seguinte, da mente humana. O

processo de ensino-aprendizagem determinaria a construção do que seria um aprendiz, em

processo de aprendizagem e em medida, repassando ou interiorizando o aprendido entre suas

relações afetivas diárias. 

O  ser  humano  aprendeu  a  sobreviver  e,  por  meio  da  constituição  da  linguagem,

ampliou  seus  achados  a  outros  do  convívio.  Por  assim  dizer,  o  aprendiz  nasce  com  a
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capacidade de aprender a ver, a ouvir, a sentir, e de assimilar os conhecimentos culturalmente

difundidos e compartidos formalmente para a convivência e o desenvolvimento da sociedade.

Em  alguns  casos  particulares,  pode  haver  má  comunicação  na  circuitaria  biológica,

comprometendo  a  recepção  pelas  vias  sensoriais,  e,  consequentemente,  um  mal

desenvolvimento cognitivo que poderia ser julgado esperado. 

Aprender a língua espanhola é estar imerso em valores e relações interculturais, não

somente  dos  países  hispanofalantes,  mas  de  qualquer  conhecimento  que  venha  a  ser

transmitido pela língua. Por meio das relações afetivas baseadas em respeito, colaboração e

empatia,  as  atitudes  são  problematizadas,  o  diferente,  o  estrangeiro,  a  fim da  construção

identitária e da cidadania. Poderíamos alcançar um ser participante de suas escolhas e com

sentido coletivo para acolher, protestar, apoiar e envolver-se em estratégias que desenvolvam

a sociedade por meio da língua estrangeira e, por sua função social, pelas relações afetivas,

(BRASIL, 2006, p. 148, 149).

2.4 Afetividade: ponte entre o ensino de língua espanhola e o mundo do aprendiz

Na aprendizagem de uma língua estrangeira é preciso considerar fatores que possam

dificultar  e/ou potencializar  a  aprendizagem. Nesse rol de fatores,  nos deparamos com os

afetivos, emocionais, sociais, de caráter familiar, personalidade, cognitivos, genéticos, entre

outros. Assim sendo, cada indivíduo reage ao insumo recebido diferentemente.  Não só os

fatores  mencionados,  como  também  influencia o  ritmo  e os  estilos  de  aprendizagem,

identidade,  percepção  da  língua-alvo.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  PCN

problematizam o aprender além de sua estrutura, tomando fatores intrínsecos do aprendiz: 

frustração da não comunicação, a reação emocional que pode decorrer da
percepção de traços da outra língua que parecem artificiais e até ridículos, a
incerteza na ativação de conhecimento adequado de mundo, a falta de um
senso de orientação e de intuição para com o que é certo e o que é errado e a
discrepância entre o estilo de aprendizagem do aluno e o que o professor
enfatiza (BRASIL, 1998, p. 81).

As  ciências  cognitivas  (neurociência,  psicologia,  linguística,  antropologia)  e  a

inteligência artificial após seu boom na década de 1960, vêm influenciando o fazer ensinar e

aprender a  partir  de  suas  hipóteses  sobre  o  funcionamento  das  redes  neuronais  e  do

comportamento humano, depreciando o modelo comportamentalista, positivista e cartesiano.

Tentar  entender  como  se  aprende,  trouxe  à  tona  fatores  não  visualizados  no  modelo
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behaviorista,  como,  por  exemplo,  os  estudos  sobre  a  relação  entre  afetividade,  cognição,

inteligência e comportamento. 

Nessa  conjuntura,  os  dualismos  razão  e  emoção,  corpo  e  mente  e  cognição  e

afetividade,  passam a  ser  elementos  indissociáveis  (DAMÁSIO,  1996;  ARANTES,  2002;

LEITE;  TASSONI, 2002),  havendo uma inter-relação em seu funcionamento.  No caso da

afetividade,  ela  está  presente  em  todas  as  facetas  da  vida  de  um  indivíduo,  atuando

diretamente nos diversos processos cognitivos como atenção, percepção, memória etc. Isto é,

toda e qualquer relação humana (envolta de afetividade, emoção e sentimentos) condiciona a

forma enxergamos, nos relacionamos e agimos no meio. 

Assim  sendo,  “os  aspectos  emocionais  e  afetivos  são  tão  importantes  quanto  os

cognitivos,  principalmente para os alunos prejudicados por fracassos escolares ou que não

estejam interessados no que a escola pode oferecer” (BRASIL, 1997, p. 64). De acordo com

Callegari  (2008),  faz-se  necessário  reconhecer,  problematizar,  dar  importância  aos  fatores

afetivos no contexto de aprendizagem, para que assim se formem cidadãos mais completos,

intelectual  e  emocionalmente  conscientes.  O  aprendiz  visto  de  maneira  integral  e

problematizado  pelos  fatores  afetivos,  tem  consciência  do  que  sente,  atravessado  por

sentimento de empatia, sabendo lidar com as vicissitudes do cotidiano|,  com as diferenças,

aprendendo  com confiança,  respeitando  seus  limites  e  os  dos  outros  e  colaborando  para

melhorar sua comunidade. Apesar de diferentes em sua natureza, a afetividade e a cognição

são inseparáveis, indissociadas em todas as ações simbólicas e sensório-motoras (PIAGET,

1954 apud ARANTES, 2002, p. 162).

Para  Freire  (1987)  nos  parece  esclarecedor  quando  noz  diz  que:  “ninguém educa

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediados pelo mundo”.

Para nós, a humanidade educa-se por meio da afetividade e pelos fatores afetivos aprendemos

e construímos  nossas  identidades  individual  e  ao mesmo tempo coletiva.  No processo de

ensino-aprendizagem, segundo Leite e Tassoni (2002, p. 13), “[...] é possível afirmar que a

afetividade  está  presente  em  todos  os  momentos  ou  etapas  do  trabalho  pedagógico

desenvolvido pelo professor, o que extrapola a sua relação tête-à-tête com o aluno”. Assim,

percebemos a importância dos estudos sobre os fatores afetivos como ansiedade, insegurança,

vergonha, depressão, autoestima, autoeficácia, autonomia e motivação, entre outros.

Com o intuito de potencializar o insumo significativo, reflexivo e que vise alcançar a

integralidade  do  aprendiz,  idealizamos  nesta  seção  a  ponte  fortalecedora  da  afetividade.

Percebemos que os estudos sobre afetividade vêm ganhando espaço nos programas brasileiros
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de  pós-graduação.  No  Brasil,  os  autodeclarados  linguistas  aplicados18,  principalmente  do

campo de ensino-aprendizagem do inglês, passam a dar importância desde os anos noventa

aos fatores afetivos e emocionais como motivação ou mesmo ansiedade, angústia, medo etc.

Segundo o  linguista  Stephen Krashen (1987),  os  fatores  afetivos  como motivação,

autoconfiança  e  ansiedade  afetam o  processo  de  ensino-aprendizagem de  uma LE.  Neste

estudo, seguimos a diferenciação de Krashen (1987), ao definir Aquisição de uma segunda

língua como sendo  in locus, o aprendiz aprenderia nos espaços reais de comunicação. Já a

Aprendizagem de uma LE necessita de um direcionamento prático, formal, reinventado, de

comunicação, e pode ser eficiente quando o filtro afetivo está baixo, ou seja, para que o input

(internalização  de  informação  compreensível)  recebido  seja  compreensível,  o  aprendiz

necessita estar em estado favorável, atento a um insumo adequado (a informação recebida não

pode  ser  fácil  para  o  aprendiz,  para  que  não  haja  desmotivação,  nem  superior  às

competências). 

Sendo assim, o professor favoreceria por meio de atitudes positivas e integralistas a

autoconfiança e o interesse do aprendiz para o processo de recepção do novo insumo e de

output (externalização/produção do aprendido). A motivação, a autoconfiança e a autoestima

agem positiva ou negativamente no processo de ensino-aprendizagem de outra língua. 

cuando  hablamos  del  profesor  nos  estamos  refiriendo  a  alguien  que  se
sumerge en el complejo mundo del aula para comprenderla de forma crítica
y vital, implicándose afectiva y cognitivamente en los intercambios inciertos,
analizando los  mensajes  y redes de interacción,  cuestionando sus propias
creencias  y  planteamientos  proponiendo  y  experimentando  alternativas  y
participando  en  la  reconstrucción  permanente  de  la  realidad  escolar
(SCHÖN, 1992, p. 89).19

Para Sastre e Moreno (2003, p. 144 apud CALLEGARI, 2008 p. 51), as emoções e os

sentimentos raramente constituem um objeto de reflexão no âmbito escolar, como se o seu

conhecimento  fosse  inato  ou  desnecessário.  O  psicólogo  Fausto  Pinto  (2004,  p.  109)

corrobora esse pensamento ao dizer que “o ser humano é cognitivo afetivo ao mesmo tempo,

estando em proporções variáveis ‘mais’ afetivo ou ‘mais’ cognitivo,  ou quem sabe ambas

somadas. Ou seja, sendo inseparáveis”. 

18  Neste estudo da afetividade, não nos deteremos em apresentar as nomenclaturas utilizadas no Brasil para
definir  tradicionalmente  a  Linguística  Aplicada  (chamada  também  de  Indisciplinar,  Antidisciplinar,
Transgressiva  (MOITA  LOPES,  2009).  LOPES,  M.  Da  aplicação  da  linguística  à  linguística  aplicada
indisciplinar. In: PEREIRA, R. C.; ROCCA. P. (Org.). Linguística aplicada: um caminho com diferentes
acessos. São Paulo: Contexto, 2009. 

19  Quando falamos do professor estamos nos referindo a alguém que submerge no complexo mundo da sala de
aula para entendê-la de maneira crítica e vital. Isso implica se envolver afetivo e cognitivamente nas trocas
incertas, analisando as mensagens e as redes de interação, questionando suas próprias crenças e abordagens,
propondo e experimentando alternativas para a reconstrução contínua da realidade escolar (tradução nossa).
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Somos  uma  mescla  de  fatores  e  precisamos  entender  como  funcionamos  e  assim,

termos  empatia  com as  problemáticas  do aprendiz  e  possibilitar  interações  a  desenvolver

colaboração,  reflexões  humanitárias,  respeito  mútuo  e  amor-próprio,  traçar  uma  relação

afetiva entre o conteúdo programático e o aprendiz cidadão. Assim, no processo de ensino-

aprendizagem,  “a  inteligência  e  a  afetividade  estão  integradas:  a  evolução  da  afetividade

depende  das  construções  realizadas  no  plano  da  inteligência,  assim  como  a  evolução  da

inteligência depende de construções afetivas” (ARANTES, 2003, p. 57).

Para Arnold (2000, p. 258), há uma relação de apoio bidirecional  entre a LE e os

fatores afetivos, o que poderia contribuir para que o ensino-aprendizagem seja eficaz e sem

traumas:

la relación entre afectividad y enseñanza de idiomas es, por tanto, de carácter
bidireccional.  La  preocupación  por  la  afectividad  puede  mejorar  el
aprendizaje y la enseñanza de idioma, pero el aula de idiomas puede, a su
vez,  contribuir  de  forma  significativa a  educar  a  los  alumnos  de manera
afectiva.  Para  conseguir  los  mejores  resultados,  debemos  tener  en cuenta
ambas direcciones.20

Podemos  perceber  pela  literatura  sobre  afetividade  que  ela  é  determinante  para

também tornar o insumo significativo. Dessa forma, por nosso estudo objetivar contornar as

causas  possíveis  de  des(interesse)  dos  sujeitos  da  pesquisa,  os  meus  aprendizes  de  ELE,

buscaremos entender e agir segundo as leituras pertinentes e requeridas sobre a motivação e a

autoestima.  Não  nos  aprofundaremos  nesses  fatores  afetivos  e  os  dividiremos  em  duas

subseções para facilitar a leitura dos dois temas que convergem em um só.

2.4.1 Motivação

A  aprendizagem  não  está  dissociada  de  processos  cognitivos  como  atenção,

linguagem, memória, raciocínio, assim, a aquisição do conhecimento é resultado da mediação

entre  o  conteúdo  recebido  com  mais  ou  menos  processos  cognitivos  (PINTO,  2001).

Constantemente,  avaliamos  toda  e  qualquer  informação  recebida,  para  dirigirmos  nossa

atenção  e  interesse  e  conseguirmos  responder  ao  estímulo.  Dentre  os  fatores  que  estão

relacionados à avaliação, podemos citar a afetividade, construto de nossa visão de mundo. 

A atenção é um processo cognitivo fundamental para a interação entre o conhecimento

recebido e o já sabido pelo aprendiz.  Para continuarmos atentos ao insumo, a informação

20  A relação entre afetividade e ensino de línguas é, portanto, de caráter bidirecional. A preocupação com a
afetividade pode melhorar a aprendizagem e o ensino de idiomas, mas a sala de aula pode, por sua vez,
contribuir significativamente para educar os alunos de maneira afetiva. Para alcançar melhores resultados,
devemos considerar ambas as direções (tradução nossa).
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precisa fazer sentido e continuar motivando os próximos conceitos, ideias, ações etc. Assim, a

motivação é energia para direcionar atenção para o que se está aprendendo. Nesse contexto,

afirmam Lightbown e Spada (1999, p. 63): “the most important factor in second language

acquisition success is motivation”21. 

Sendo assim, segundo os cognitivistas franceses Lieury e Fenouillet (2000, p. 53), a

motivação:

é o conjunto dos mecanismos biológicos e psicológicos que possibilitam o
desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao contrário, para se
afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: quanto mais motivada
a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade. 

Os mecanismos biológicos e psicológicos  evolvem  a motivação intrínseca (saciar a

fome,  prazer,  atitude,  aspectos  de  personalidade,  metaestratégias,  afeto)  e  extrínseca

(qualidade do insumo, sistema educacional, ambiente, materiais, retorno positivo ou negativo,

dificuldades interpessoais). 

Lieury e Fenouillet (2000, p. 136) provocam uma discussão sobre a motivação e sua

relação com o sistema escolar, a escola é espaço de motivar e motivar-se: 

Tudo contribui para reduzir a motivação intrínseca na escola, já que esta é
obrigatória  e,  portanto,  vista  como  contrária  à  autodeterminação  e  como
coação.  O  sistema  de  atribuição  de  notas  é  amplamente  avaliativo  e
raramente informativo, é como um envolvimento com o ego (extrínseco); a
competição  (os  bons  e  os  fracos)  frequente  é  um processo  de  avaliação
social. Para coroar o conjunto, a hierarquia das matérias aumenta o caráter
avaliativo. No total, se o objetivo explícito de uma escola é o de uma escola
para todos, tudo concorre para que o sistema seja, de fato, elitista.

Assim, é necessário entender que a motivação escolar se define por realizações  de

tarefas  e  atividades  persistentes  que  possibilitam  a  aprendizagem,  a  aquisição  de

conhecimentos e o desenvolvimento da competência e destrezas (GARRIDO,1990, p. 294).

 Para o especialista  espanhol  em motivação no entorno educacional,  Alonso Tapia

(2000, p. 9): “saber motivar implica ter presentes tanto os contextos da aprendizagem mais

próximos  como  os  mais  distantes,  desde  o  espaço  físico  até  a  família,  passando  pelos

ambientes informais e legais”. Isto é, ter consciência de que o aprendiz precisa ser visto de

maneira integral.

Para os psicólogos cognitivistas Gardner e Lambert (1972 apud MASTRELLA-DE-

ANDRADE;  NORTON,  2011b),  há  três  considerações  sobre  a  motivação:  a)  indivíduos

motivados despendem esforço para aprender a língua (direcionam sua atenção para o que se

21  O fator mais importante no sucesso da aquisição de uma segunda língua é a motivação (tradução nossa).
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está  aprendendo,  podendo  conceber  melhores  associações  significativas);  b)  indivíduos

motivados têm um objetivo e buscam alcançá-lo (retroalimentam-se para seguir aprendendo);

e c) indivíduos motivados têm prazer na aprendizagem de LE (conseguem memórias de longo

prazo duradouras e de fácil  recuperação para a resolução e interação do novo insumo).  A

motivação como fator determinante para que haja aprendizagem.

Para  Ausubel,  Novak e  Hanesian  (1976,  p.  374),  a  motivação é  efeito  e  causa do

ensino-aprendizagem, isto é, um fator retroalimentador da atenção e interesse para o que se

está  recebendo  de  novo;  segundo  os  autores, “conviene  elevar  al  máximo  el  impulso

cognoscitivo,  despertando la  curiosidad intelectual  y  utilizando materiales  que atraigan la

atención”22.

Para o pesquisador brasileiro e professor da UFScar, Viana (1990), a motivação para a

sala de aula é uma subcategoria instável e tendo os estudos analisado-a após exposição de

uma tarefa/atividade. Em seu trabalho observou o processo a longo prazo,  percebendo os

fatores que favoreceram a des(motivação).  Em sua pesquisa com alunos de russo, gerou 5

fatores para análise, sendo eles: físico-humano, físico-ambiental, socioambiental, linguístico e

metodológico, dentre esses, os 3 primeiros fatores poderiam otimizar o envolvimento nos 2

últimos fatores. 

Segundo esse  autor,  os  fatores  categorizados  poderiam influenciar  as  variações  na

des(motivação) pela aprendizagem de LE: a) físico-humano está ligado às sensações de dores,

cansaço, fome etc.; b) físico-ambiental: sujeira, ruído de algum objeto externo, como o do

ventilador,  ou mesmo falta de ventilação adequada, outros; c) socioambiental: barulho dos

colegas,  conversas  de  alunos  nos  corredores;  d)  externo:  opinião  dos  colegas,  dos  pais,

desânimo quando tomam conhecimento de problemas sociais no país ou países da língua-alvo

(no caso da pesquisa, problemas sociais na Rússia); e e) linguístico e metodológico: conteúdo

repetitivo, descontextualizado, difícil ou fácil demais, excesso de conteúdos.

A des(motivação) está além do desejo de aprender e de receber recompensas, como

podemos observar, pois durante o processo de ensino-aprendizagem vão surgindo percalços

(intrínsecos ou extrínsecos) com os quais o aprendiz precisa lidar para não desistir de seu

objetivo. As reflexões podem nos fornecer direcionamento durante a aplicação das SD, como

Viana (1990, p. 164) nos fornece questionamentos para a reflexão de nossa prática: sugere

algumas mudanças de atitude no processo de ensino-aprendizagem de LE para estimular a

motivação  intrínseca,  importante  para  a  autonomia  da  aprendizagem:  (1)  conscientizar  as

22  convém elevar ao máximo o impulso cognitivo, despertando a curiosidade intelectual e a utilização de 
materiais que atraem a atenção (tradução nossa).
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formas de aprender e ajudar a desenvolver autonomia e estratégias pessoais; (2) animar os

aprendizes a encontrar suas satisfações para a tarefa; (3) fomentar oportunidades colaborativas

e ideias para as futuras tarefas; (4) integrar as atividades com os interesses e intenções dos

aprendizes; e (5) avaliar a aprendizagem processualmente conforme a metodologia das aulas.

Assim sendo,  a  motivação é  força direcionadora  de atenção e  energia  intrínseca  e

extrínseca; para alguns será importante a nota ganha, para outros a satisfação de conseguir, é

imprevisível e pessoal, mas o professor pode ser um impulsionar e possibilitar um ambiente

descontraído,  amigável  e  de  construção  coletiva  de  conhecimento.  Contudo,  também  é

fundamental que a autoimagem esteja positiva, elevada, para que o aprendiz entenda que é

capaz de aprender e que toda forma de conhecimento é importante para seu amadurecimento

social, pessoal, profissional e familiar.

2.4.2 Autoestima: olhares sobre o “eu”

Como o fator afetivo motivação influencia na aprendizagem, a autoestima do aprendiz

pode também afetar negativamente o ato de aprender. As Orientações Curriculares (1997, p.

65-66) sinalizam a  importância  de  entendermos  que  a  autoimagem frente  ao  grupo pode

afastar do objetivo querido pelo processo de ensino-aprendizagem de LE. O aluno com um

autoconceito negativo, enxergando-se como fracassado na escola, incapaz, busca ao seu redor

outros culpados: o professor é chato, as lições não servem para nada. Acaba por desenvolver

comportamentos problemáticos e de indisciplina. 

Assim, sentir-se confiante, amado, amando-se, respeitando os próprios limites, pode

potencializar  os  diferentes  tipos  de  aprendizagem,  ou  mesmo  diminuir  a  ponte  entre  o

aprendiz e o conteúdo desinteressado, pois somos construídos pelo que achamos que somos,

pelas imagens que fazemos de nós. A autoestima,  de maneira  geral, é uma avaliação, um

autojulgamento transmitido pelo comportamento expressivo e explícito pelo qual o indivíduo

expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação, e indica em que medida o indivíduo

acredita ser capaz, significativo, bem-sucedido e digno (COOPERMITH,1967).

Sugerem Canfield e Wells (1994) que a autoestima eleva as chances de sucesso na

vida. Ao demonstrar apoio e encorajamento no processo de ensino-aprendizagem, o professor

pode tornar os aprendizes em sujeitos ativos de suas escolhas: 
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lo mejor que puede hacer un profesor para ayudar a sus alumnos emocional e
intelectualmente es crear un ambiente de apoyo y atención mutuos. Lo que
resulta crucial es la seguridad y el aliento que los alumnos sienten en el aula
[...]. Además, deben sentir que son valorados y que van a recibir afecto y
apoyo23.

Para  o  humanista  Branden  (1995),  são  6  atitudes/pilares  para  satisfazer,

conscientemente, as necessidades da autoestima: (1) viver conscientemente, prática de aceitar-

se a si mesmo; (2) assumir a responsabilidade de si mesmo; (3) autoafirmação; (4) viver com

propósito;  (5)  integridade  pessoal;  e  (6)  viver  em  harmonia,  voluntariedade,  consciente,

perseverança, valor pela vida.

Para o psicólogo venezuelano Renny Yagosesky (1998), aprendemos com as outras

pessoas, em diversos âmbitos, por isso a importância de preservar uma autoimagem positiva,

para  que  se  possa  ter  uma  comunicação  de  crescimento  e  de  entendimento  das  crises

estabelecidas nas relações sociais e internas. Sinais de falta de valorização pessoal podem ser

observados em comportamentos do tipo: ter medo de errar, de ser julgado, rejeitado pelos

grupos, estresse gerado pela ansiedade, por não querer estar no centro das atenções, ânimo

triste, sem espontaneidade, atitudes agressivas, frustração e perfeccionismo excessivo. 

Acosta Padrón e  Alfonso (2004, p.  94) indicam 11 passos para elevar,  construir  e

validar a autoestima e assim se sentir empático, criativo, aberto a resolver os problemas sem

medo, flexível, tolerância e poder ter êxito escolar, profissional, social e familiar.

1. Respetar el trabajo y el esfuerzo que realizan los alumnos; 
2. Estimularlos a emprender acciones y reconocerle sus éxitos;
3. Estimularlos y ayudarlos a la realización de ejercicios físicos;
4. Crearles ambientes de tranquilidad, seguridad y confianza; 
5. Ayudarlos a solucionar problemas de aprendizaje y educación;
6. Inculcarles la idea de que sí pueden y son capaces;
7. Evaluarles el proceso de aprendizaje tanto como los resultados;
8. Enfatizar en sus actitudes tanto como en los conocimientos;
9. Enseñarles a sentarse relajadamente y respirar profundamente;
10. Desarrollarles habilidades para relacionarse con los demás;
11. Enseñarlos con el ejemplo personal a amarse a sí mismos, a la familia, a
los amigos, a la patria, a la naturaleza, y a la sociedad24. 

23  a melhor coisa que um professor pode fazer para ajudar os seus alunos emocional e intelectualmente é criar
um ambiente de apoio e atenção mútuos. O que é crucial é a segurança e o incentivo que os alunos sentem na
sala de aula [...]. Além disso, devem sentir que são valorizados e que vão receber afeto e apoio (tradução
nossa).

24  1. Respeitar o trabalho e o esforço que realizam os alunos; 2. Estimulá-los a agir e reconhecer os seus
sucessos;  3.  Incentivar  e  ajudá-los  a  realizar  exercícios  físicos;  4.  Criar  ambientes  de  tranquilidade,
segurança e confiança; 5. Ajudá-los a resolver problemas de aprendizagem e educação; 6. Incutir a ideia de
que podem e são capazes; 7. Avaliar o processo de aprendizagem, bem como os resultados; 8. Enfatizar suas
atitudes tanto como em seus conhecimentos; 9. Ensinar a sentar relaxadamente e a respirar profundamente;
10. Desenvolver habilidades para relacionar-se com os outros; 11. Ensinar com o exemplo pessoal a amar-se,
a família, aos amigos, à pátria, a natureza e a sociedade (tradução nossa).
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A desvalorização do eu do aprendiz e a falta de conhecimento do desenvolvimento da

autoestima e de seus instrumentos que possam favorecer a autoimagem, como também de

outros  processos  afetivos,  podem  impedir  um  ensino  integral  significativo-reflexivo  e  o

favorecimento dos processos internos  (emoções,  sentimentos,  personalidade,  problemas  de

ordem cognitiva etc.) na aprendizagem. 

Leahy-Dios  (2001,  p.  79)  nos  inclina  a  um  diálogo  pertinente  sobre  o  qual  nos

debruçamos: 

como  Professores  cansados,  impacientes,  esperançosos,  persistentes,
decepcionados,  alunos  desinteressados,  indisciplinados,  instáveis,  tímidos,
inibidos,  atentos,  debochados e,  entre  um e outro,  informações,  assuntos,
conhecimentos  que  são  ditos,  repetidos,  mastigados,  decorados  e…
esquecidos.  No fim de tudo,  as  inevitáveis  perguntas:  por  que,  afinal  foi
preciso decorar tantas regras, fazer tantos exercícios? O que ficou de todas as
coisas  estudadas?  O  que  se  mostrou  realmente  útil  e  necessária  a  vida
adulta?  O  que  foi  apreendido  profundamente?  O  que  acrescentou  na
formação  da  personalidade  e  cidadania  dos  alunos?  O  que  se  mostrou
completamente inútil? Por quê?

Em nossa pesquisa julgamos importante refletir constantemente o processo de ensino-

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira ou de qualquer outra língua ou disciplina.

Assim, fomentamos uma prática fundamentada pela autoavaliação, pelas percepções geradas

pela turma, a fim de modificar, adaptar, possibilitar,  problematizar as sequências didáticas

idealizadas e quiçá envolver o aprendiz em sua própria aprendizagem e na elaboração de parte

do programa a ser estudado anualmente.

Além disso,  buscamos levantar  o questionamento permanente  no leitor-docente: eu

contribuo para aumentar  a motivação intrínseca e a construção e elevação da autoestima?

Como  visto  anteriormente,  a  motivação  é  a  energia  que  lançamos  no  momento  de

aprendizagem, para continuarmos direcionando atenção. A vontade, a necessidade, o desejo

partindo do íntimo,  de uma inclinação pessoal  para o insumo,  impacta positivamente  não

somente para que o indivíduo continue aprendendo, mas para que o aprendido faça sentido e

comungue com os conhecimentos prévios. Isso pode ocorrer, por exemplo, tanto no momento

de aprender a nadar como no de falar outra língua, por exemplo. Dessa forma, abre-se uma

porta para o ser autônomo, criativo e curioso, um ser que deseja usar o aprendido seja para

divertir-se, viajar, paquerar ou para cumprir uma meta: “neste ano aprenderei italiano”. 

Por isso, faz-se importante e pedagógico averiguar e analisar os motivos que afastam o

aprendiz das salas de aulas, de sua apatia em relação à aprendizagem. Afinal, o interesse do

aluno é consequência  não somente  de  uma prática  docente,  mas  de um jogo de atitudes,
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sobretudo por parte do aprendiz. O professor pode apoiar, propiciar um ambiente positivo,

acolhedor, entretanto, é de suma importância o envolvimento do aprendiz.

Neste estudo, tentou-se possibilitar um ambiente de respeito, de participação ativa dos

aprendizes,  no  qual eles  são  peça-chave  na  organização  das  atividades,  da  geração  das

sequências  didáticas,  mostrando que a cada aula  eles  faziam parte  do insumo usado e do

conhecimento final, compartilhado sem medo de errar e respeitando as diferenças de opiniões.

No capítulo III, explicitaremos como foi desenvolvida esta pesquisa, o público-alvo, a

escola, os instrumentos de coleta, e como analisaremos os dados gerados.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Educar não é adestrar.

Leandro Karnal25

Neste capítulo, mostraremos como tentaremos alcançar o objetivo geral de pesquisa

definido a promover o despertar para a formação integral-cidadã dos aprendizes por meio da

aprendizagem  significativa  da  língua  espanhola. Mostraremos  as  etapas  de  pesquisa  e

descreveremos  seus  passos  metodológicos.  Também  caracterizaremos  o  contexto,  os

participantes, além de explicitar os instrumentos e as etapas para coletas de dados qualitativos

e quantitativos.

3.1 A natureza da pesquisa

Esta pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada (LA), no âmbito da linha de

pesquisa Ensino e  Aprendizagem de  Línguas  Estrangeiras.  A Linguística  Aplicada  surgiu

inicialmente pelas necessidades no ensino de línguas estrangeiras ou de segundas línguas e de

tradução. Inicialmente, as pesquisas tratavam de encontrar maneiras de aprender rápido e o

máximo  de  estruturas  da  língua meta  (MOITA LOPES,  2009;  ROJO,  2013;  MENEZES;

SILVA; GOMES, 2009, CELANI, 2000). Após a Segunda Guerra Mundial, com a sociedade

devastada e tendo trânsito de emigrantes em busca de melhores condições de vida, começam

as  quebras  de  paradigmas  metodológicos  dentro  dos  estudos  da  Linguagem  e,

consequentemente, da LA, mais fortemente na década de 1960.

 Como já foi dito no Capítulo I, esse novo olhar metodológico gerou mudanças no

modo de fazer ciência. O primeiro e o mais forte paradigma a ser contrariado é o de que a LA

seria uma mera aplicação de teorias linguísticas. Para o professor e pesquisador Rajagopalan

(2006,  p.  158), a  LA  não  é  “concebida  dentro  de  uma  torre  de  marfim,  isto  é,  sem se

preocupar com o que ocorre no mundo real, tem pouca relevância ou utilidade no dia a dia

para a vida das pessoas comuns”; ela se apropria de diferentes conhecimentos para dialogar,

problematizar  e responder suas hipóteses por meio de outras áreas da linguagem, como a

antropologia, filosofia, psicologia e outras. 

Para Moita Lopes (2009), a La é chamada de linguística indisciplinar ou transgressiva,

por  questionar  as  práticas  sociais  e  por  construir  teorias  próprias  não  vinculadas,

propriamente, às teorias na linguística teórica. Celani (2000), por sua vez, nomeia a LA de

25  Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,educar-nao-e-adestrar,10000070788>. 
Acesso em: 05 out. 2016.



46

Linguística Crítica, dialógica, atravessando o universo acadêmico-universitário para repensar

a formação do ser humano cidadão e do ensino básico. 

Esta pesquisa foi direcionada pelo aporte teórico qualitativo e no estilo metodológico

de pesquisa-ação (PA), trata-se de uma combinação entre prática social e construção de teoria,

além de interdisciplinar e transdisciplinar, a fim de responder questionamentos incitados no e

pelo meio, em um movimento, fluido, interativo, e visa problematizar o comportamento social

e transformar a sociedade (FRANCO, 2005; PENNYCOOK, 2006).

Sobre isso Thiollent (1992, p. 20) esclarece que PA:

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e  no qual  os  pesquisadores  e  os  participantes  representativos  da
situação  ou  do  problema  estão  envolvidos  de  modo  cooperativo  ou
participativo.

A  PA  é  essencialmente  válida  para  esta  pesquisa  interdisciplinar  na  qual  a

pesquisadora deve assumir constantemente os dois papéis complementares: de pesquisador e

de participante do grupo, afastando-se dos paradigmas da visão positivista e racionalista. Isto

é, a PA é um processo integrador entre pesquisa, reflexão e ação, retomado continuamente sob

forma  de  espirais  cíclicas,  com  os  participantes  ativos,  modificando,  autoavaliando-se,

avaliando a prática e mudando de rumo a partir de consentimento explícito dos membros do

grupo (ELLIOT, 1991; LEWIN, 1970; GAJARDO, 1986).

Para Nunan (1992), o desenvolvimento profissional do professor parte de dentro para

fora e está permeado de ações críticas e reflexivas. Nessa perspectiva, o modelo de pesquisa

qualitativa  antes  vista  como  uma  pesquisa  “não  quantitativa”  (BANKS,  2009),  hoje,

preocupa- se com a experiência, a interação, ter uma hipótese para poder testar, com objetivos

claros, métodos e teorias adequadas ao que se estuda (adaptadas às necessidades), pesquisa

baseada por textos, descrição de interpretação, interpretação dos resultados e averiguação das

mudanças no meio.  Atitudes necessárias diante da subjetividade do ser humano, não mais

entendido pelo olhar cartesiano.

Para  uma  análise  e  estudo  aprofundado  de  determinada  realidade,  a  descrição  de

eventos e a interpretação de significados, utilizamos a pesquisa qualitativa. Segundo Minayo

(2000,  p.  22),  a  pesquisa  qualitativa  “trabalha  com o  universo  de  significados,  motivos,

aspirações, com valores, crenças, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de
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variáveis”.  Além  de  ser  o  caminho  do  pensamento  e  a  prática  exigida  para  conhecer  a

realidade. 

Os sujeitos dão respostas que ultrapassam a análise somente de números, entretanto,

diante dos dados coletados e durante  análise, aqui, leva-nos a ter um olhar para o quantitativo

das  percepções  dos  aprendizes. Seja  qualitativo  ou  quantitativo,  são  modos  diferentes  de

pensar e entender o mundo (NUNAN, 1992, p. 4).

A partir dessas considerações sobre a natureza da pesquisa, é preciso ressaltar que esta

pesquisa-ação foi realizada em uma escola pública, espaço subjetivo e determinante para o

iniciar da vida cidadã do ser humano. Lugar no qual a linguagem perpassa problemas sociais e

é  instrumento  da  ação  do  educador,  onde  são  dados  os  primeiros  passos  para  definir

personalidades,  inquietudes,  medos,  vontades  e  necessidade  de  retroalimentação  social.  A

linguagem é objeto.

3.2 Contextualizando a pesquisa

A professora-pesquisadora atua pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN

– SEEC em uma escola pública localizada na Zona Norte de Natal. Pela posição geográfica, a

instituição recebe aprendizes de cidades circunvizinhas como Extremoz, Ceará-Mirim e São

Gonçalo do Amarante, como também moradores de bairros próximos. A escola está inserida

no programa para melhoria do ensino médio regular chamado de Ensino Médio Inovador26,

isto é, da primeira à terceira série.

Sobre a infraestrutura, necessita de reformas e ampliação, como muitas escolas da rede

pública de ensino. São 12 salas de aulas, sala de vídeo; conta com laboratório de informática

(em mau funcionamento),  além das  salas  dedicadas  ao  quadro de funcionários  da escola.

Devido à sobrecarrega na rede elétrica, por ter sido ampliada sem um estudo físico anterior a

algumas reformas, há receio de que ocorra algum incêndio, caso não haja uma reforma na

instalação elétrica. Para aliviar a sobrecarga, em alguns momentos do dia as salas de aulas

ficam com as luzes,  ventiladores  e,  nas poucas salas em que existem,  ares-condicionados

desligados.

O corpo discente está formado por adolescentes (a partir dos 14 anos) a adultos (até 60

anos, matriculados no ensino médio regular no turno noturno). Os alunos ocupam as 12 salas,

divididos em no máximo 45 alunos por turma. No total,  a escola recebe 1.620 aprendizes

26  O  Ensino  Médio  Inovador  é  uma  estratégia  do  Ministério  da  Educação  em  aplicação  em  escolas
selecionadas pelo público atendido no RN. A ideia é proporcionar o desenvolvimento de ações como de
oficinas de arte, ciência, esportiva extraclasse e potencializar a participação do aluno nas escolas. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13439:ensino-medio-inovador>.
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(somatória pelos turnos matutino, vespertino e noturno). No diurno as aulas se desenvolvem

em 5 aulas de 50 minutos cada, sendo no noturno 4 aulas de 45 min. 

Cada professor é responsável por uma sala de aula durante o seu turno de aula. A

disciplina de língua espanhola não tem sala fixa; em alguns dias é preciso mudá-la durante o

turno. A aula pode ser ministrada três horários em um local e os outros dois em outro. 

As salas determinadas para as áreas da linguagem (inglês, espanhol e artes) estão mal

equipadas, com ventiladores quebrados, e ficam sob a incidência de luz solar, o que deixa os

alunos agitados, reclamando do calor, pedindo para ir tomar água ou mesmo não entrando na

sala de aula, para ficar no pátio, lugar mais fresco. Inicialmente se pensou em realizar as aulas

no pátio, área arejada na escola, porém, em virtude da falta de alguns professores (inglês,

matemática  e  física  para  algumas  turmas),  muitos  alunos  de  turmas  diferentes  ficam

conversando nesse espaço, o que tornaria inviável tal ideia.

Pelas sugestões curriculares do MEC, as aulas de língua espanhola são ministradas

uma vez por semana para cada turma, com duração de 50 minutos cada aula, em um total de

40 horas por ano durante todo o ensino médio regular (sendo 10 aulas por bimestre). A SEEC

aloca o/a professor(a) de espanhol concursado(a) de 30h, em 20h com a prática de ensino e

10h com planejamento.  Consequentemente,  a  professora-pesquisadora  ministra  aulas  a  20

turmas (entre primeiras a terceiras séries).

A maioria dos alunos recebidos pela escola nunca estudou língua espanhola antes, pois

advém de outras escolas públicas de Ensino Fundamental II.  E,  como já foi explicado na

subseção 1.1, a língua espanhola somente é obrigatória ao Ensino Médio, isso para escolas

públicas. É sabido que muitas escolas particulares oferecem aulas de espanhol também no

Ensino Fundamental II (do sexto ao nono ano). Desde 2013, a escola garante ensino de língua

espanhola para 20 turmas (matutino e vespertino), faltando exatamente 16 turmas/aulas sem

professor de língua espanhola. Por isso, professores de outras áreas ministram essas aulas para

fechar  suas cargas horárias,  ou os alunos passam o ano sem professor da disciplina.  Isso

também acontece  com outras  disciplinas,  há  exatos  três  anos  a  escola  está  sem  aulas  de

matemática, inglês e física.

Durante  as  40  aulas/ano  a  que  o  aprendiz  tem  direito,  ocorrem  situações  que

comprometem as atividades de língua espanhola, como “imprensados de feriados”, semanas

de avaliação, atividades escolares de outras disciplinas e atividades do corpo docente com o

apoio pedagógico, como também falta de água, cessão da escola para eventos religiosos. 

A SEEC disponibiliza  aparelhos  de  multimídia  (uso  da  verba  estadual  e  vinda  do

projeto  Ensino  Médio  Inovador),  o  que  propicia  o  uso  de  músicas,  curtas-metragens,
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documentários etc.  em sala de aula.  Durante o desenvolvimento da pesquisa,  em algumas

ocasiões, esse uso não foi possível pelo fato de a professora-pesquisadora  necessitar mudar

de sala de aula,  perdendo-se tempo ao montar  e desmontar  o equipamento multimídia ou

inviabilizando a tarefa do horário-aula. 

3.2.1 Os participantes 

Inicialmente,  foi escolhido o turno no qual seria desenvolvido o estudo. Desde que

iniciei a minha prática na rede estadual de ensino, especificamente há três anos, nessa mesma

escola pública na Zona Norte, percebi o quanto o turno da tarde era esquecido pelos projetos

extraclasse, atividades como debates, mostra de profissões, artes, palestras promovidas pelos

professores  ou  instituições  públicas  ou  particulares,  passeios  etc. Com as  primeiras  aulas

foram selecionadas uma turma de primeira série e uma turma de terceira  série,  ou seja,  a

pesquisa  tinha  como  direção  conhecer  os  aprendizes  que  iniciavam sua  aprendizagem de

língua espanhola pela rede pública de ensino e os que finalizam o ensino médio.  As duas

turmas selecionadas pela professora-pesquisadora foram vistas como apáticas nos primeiros

dois meses de aulas; depois de conversado sobre o porquê de eles estudarem espanhol e se

haveria alguma importância em estudar essa disciplina na escola, percebeu-se o quanto algo

precisava ser feito para que o interesse desses aprendizes fosse reacendido ou fomentado. 

O  estudo  não  se  realizou  com  grupos  focais  para  fim  de  análise  comparativa,

progressiva ou de método. A ideia principal era mostrar as percepções antes de ser aplicado

um ensino pautado em um aporte teórico específico (pela significatividade, dentro de uma

abordagem  integral  e  afetiva),  e  após  aplicação  quais  as  percepções  conseguidas  pelas

sequências didáticas idealizadas. Sendo assim, as 20 turmas de primeira à terceira série pelas

quais  a professora-pesquisadora esteve responsável,  sendo 7 turmas de primeira  série  e  6

turmas de terceira série, entre o turno matutino e vespertino em 2015, receberam as mesmas

sequências didáticas durante o estudo, entretanto, foram analisadas no Capítulo IV somente as

selecionadas no início do processo de pesquisa-ação. 

Os participantes-voluntários pertencem às duas turmas escolhidas, uma primeira e uma

terceira  série,  ambas  do turno vespertino,  com idades  entre  15 e  20 anos,  totalizando 79

aprendizes envolvidos, sendo 39 alunos da primeira e 40 da terceira série. Foi averiguado por

meio  de  conversas  entre  as  tarefas  semanais,  ainda  no  primeiro  bimestre  de  2015  (entre

fevereiro a abril), que os aprendizes desejavam estudar no turno matutino, mas não poderiam

por ajudarem a seus pais ou cuidar de irmãos menores. Os aprendizes reconhecem que muitas
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das ações extraclasse de aula  aconteciam pela manhã (como palestras,  festividades,  ações

sociais),  e  alguns  relataram que por  serem repetentes  não conseguiriam “passar  de ano”,

serem aprovados, pois julgam ser mais fácil, não atrativo, com falhas, o ensino pela tarde. 

Após a escolha das turmas, já no início do segundo bimestre (entre abril a junho de

2015),  foi  esclarecido  aos  aprendizes  que  estavam participando  de  uma pesquisa  sobre  o

ensino de espanhol realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Animados  com a ideia  de estarem participando de um projeto acadêmico,  o  convite  para

responder aos questionários ou realizar uma entrevista gravada foi bem aceito. Na semana

seguinte, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), na ocasião

explicou-se que os dados seriam mantidos em sigilo e os nomes dos participantes não seriam

divulgados.  Alguns  aprendizes  questionaram  e  outros  desacreditaram,  julgando-se  não

importantes, repetentes, dizendo que eu estava errada em escolhê-los. Expliquei-lhes, nessas

conversas, o quanto a participação deles era importante e poderíamos, todos, aprender muito

por meio do estudo da língua espanhola. 

Dentre os aprendizes das duas turmas, 58 participaram do primeiro questionário geral

(Q),  Apêndice  B,  durante  o  mês  de  abril.  Dentre  as  respostas,  selecionamos  aquelas

pertinentes para análise no Capítulo de Análise dos Dados, deste estudo. Os participantes do

Questionário (Q) serão apresentados, para fim de análise como: os da primeira série (1Q1,

2Q1, 3Q1... etc.), e os da terceira série (1Q3, 2Q3, 3Q3... etc.).

Após a aplicação do questionário Q, as duas turmas foram convidadas a participar de

uma entrevista gravada, nos horários e datas combinadas, 19 aprendizes se comprometeram

em  participar  dessa  segunda  etapa  da  pesquisa.  Os  aprendizes  foram  divididos  em  9

entrevistados da primeira  série,  em uma quarta-feira de junho de 2015. Na sexta-feira  da

mesma semana, realizamos mais uma entrevista com 10 aprendizes da terceira série. Dentre

os aprendizes que se voluntariaram, 13 alunos efetivamente responderam as perguntas. 

Os aprendizes participantes da Entrevista (E) da primeira série foram: 1E1, 2E1, 3E1,

4E1, 5E1, 6E1 e os da terceira série: 1E3, 2E3, 3E3, 4E3, 5E3, 6E3, 7E3. Após a gravação

permitida, foi solicitada a participação deles nas decisões para as futuras sequências didáticas

e que oportunizassem contato  com as turmas (como melhor  as  atividades  atingiriam seus

objetivos). O roteiro da entrevista está como Apêndice C.

A  fim  de  conhecer  as  percepções  dos  professores  do  turno  vespertino  sobre  o

desinteresse, apatia sentida por mim, não somente pelas turmas selecionadas, mas por outras,

os  colegas  docentes  foram  convidados  a  participar  desta  pesquisa,  respondendo  ao

questionário que está no Apêndice D. Recebemos 6 questionários respondidos e nomeamos os
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professores de P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7 (P1 e P2/professores de linguagem; P3, P4, P5 de

ciências humanas; P6 de exatas e P7 de ciências naturais). 

O questionário Final (q) (Apêndice F), do qual participaram 41 alunos, foi aplicado nas

duas turmas selecionadas. Chamaremos os alunos da primeira série de 1q1, 2q1, 3q1, e os da

terceira série de 1q3, 2q3, 3q3.

Nomeamos  da  seguinte  forma,  para  fim de  análise  das  autoavaliações,  os  catorze

sujeitos da pesquisa: A1a1, A2a1 à A5a1 (primeira série) e de A1a3, A2a3, A3a3, A4a4 à

A9a3 (terceiras séries).

Portanto, os aprendizes das turmas participantes das quatro etapas de pesquisa foram

definidos na posição à direita, como por exemplo: 1Q1 (primeiro respondente do questionário

Q da primeira série); 1E1 (primeiro participante da entrevista com a primeira série); já 1q1 é o

primeiro  respondente  do  questionário  final  (q)  da  primeira  série  e  A1a1,  o  primeiro

participante da autoavaliação da primeira série, assim também com os aprendizes da terceira

série; 1Q3, 1E3, 1q3 e A1a3.

A seguir,  descreveremos  de que  maneira  coletamos  os  dados e  quais  instrumentos

foram utilizados. 

3.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

A fim de responder às questões norteadoras deste estudo e deixar claro a validade, a

credibilidade e a qualidade desta investigação, utilizaremos coletas em situações e momentos

variados que serão expressas a posteriori.

Idealizamos os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

Quadro 2: Instrumentos de coleta dos dados

Instrumentos da Coleta de Dados

1- Questionário aberto e on-line, para as turmas selecionadas;
2- Entrevista semiestruturada e gravada com a participação de 13 aprendizes-voluntários
das turmas selecionadas;
3-  Desenho e aplicação de sequências didáticas para formación ciudadana;
4- Questionário dirigido aos professores do turno vespertino;
5-  Questionário  final  aberto  e  on-line,  como  também  relatórios  autoavaliativos  dos
aprendizes, após aplicação de sequências didáticas nas turmas.

As motivações para a escolha dos instrumentos obedeceram aos seguintes critérios:

1- Questionário aberto e on-line para as turmas selecionadas (Apêndice B): as turmas

foram convidadas a responder um questionário Q, anônimo, disposto  on-line no período de
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abril  2015.  O  link  foi  passado  para  os  e-mails  ou  whatsapp  dos  respondentes,  muitos

responderam pelos seus celulares, e os que estavam sem acesso à internet responderam no

computador da escola ou da professora-pesquisadora ou em papel. As perguntas abrangem as

percepções dos aprendizes em relação à escola, no que tange a sua rotina de estudos e à língua

espanhola. 

2-  Entrevista  semiestruturada  e  gravada com 13 aprendizes  voluntários  das  turmas

selecionadas (Apêndice C): após obter as respostas dos aprendizes pelo questionário on-line,

ao fim do primeiro bimestre, 13 participantes (sendo 6 de primeira série e 7 de terceira série),

foram convidados a participar de uma conversa informal, em dias diferentes, em uma mesma

semana, em junho de 2015. Os participantes  aceitaram que a entrevista  fosse gravada,  no

entanto, para se obter um diálogo livre, tentou-se deixar o gravador fora da visão de todos.

Antes  de  iniciarmos  a  entrevista,  relembramos  que  eles  ficariam  no  anonimato  e  suas

informações seriam mantidas em sigilo. 

3- Desenho e aplicação de sequências didáticas27 de formación ciudadana; (Apêndice

E):  com  as  informações  coletadas  durante  a  primeira  fase  de  pesquisa,  o  contexto  dos

aprendizes, problemas, interesses e situações-problemas pontuais, fomentamos as sequências

didáticas e os objetivos, o desenho, o tempo e os procedimentos metodológicos etc. Para a

realização desta pesquisa-ação, durante o ano letivo de 2015, e a fim de aproximar a língua

espanhola dos aprendizes  e torná-la dinâmica, foram desenhadas também SD com objetivos

comunicativos,  linguístico-gramaticais,  porém  não  buscaremos  analisar  as  suas  possíveis

oportunidades de aproximação dos aprendizes pelo ELE. As SD nos encaminham para uma

organização sistemática em torno de um gênero textual escrito e de situações comunicativas

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97). Serão usados como pretexto para compreensão leitora,

diálogo e interação: imagens, pequenos textos autênticos, gráficos, letras de músicas, poesias,

grafites de rua, vídeos informativos de publicidade etc. Todos os gêneros escolhidos, sejam

visuais, orais e escritos são oriundos de países latino-americanos, pois também objetivamos

aproximar e  desmitificar  possíveis  esterótipos,  gerar  curiosidade  e  problematizar  as

experiências de hispanofalantes.

A seguir, colocamos como o quadro três o modelo usado por nós para formalização

das sequências didáticas:

27 A partir daqui, chamaremos as sequências didáticas de SD.
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Quadro 3: Exemplo de modelo de SD 
OBJETIVO
1ª serie

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN
DEL 
APRENDIZAJE

3 bimestre:
hablar sobre
buenas 
actitudes 
con 
desconocido
s.

Lingüístico-
gramatical:
Presente del 
indicativo. 

Léxico:

Formación 
ciudadana:
reconocer buenas 
actitudes fáciles 
para el día a día.

Día 1: después de responder un 
test sobre medidas que ayudan al 
medio ambiente que está en el 
libro didáctico enlaces, vamos a 
ver un video publicitario sobre un
joven y su camino al trabajo. 
Pasar el video 2x, en la primera 
vez preguntarles a los aprendices 
sobre qué se entiende, de qué 
habla y si se consiguen leer el 
subtitulo. Por la segunda vez los 
aprendices deben escribir por el 
visto, las acciones que les 
parecen más fáciles de practicar 
en sus rutinas. Luego ¿qué hace 
todos los días el joven del video? 
¿te parece interesante ayudar 
otras personas como él? ¿hacen 
algo como el joven del video?
Día 2: recordar que en la clase 
pasada hablaron sobre las 
acciones vistas por un video, 
después dividir el grupo en 
parejas. Los aprendices deberán 
usar las anotaciones hechas sobre
el video y crear un dibujo sobre 
la temática, ¿cómo podemos 
estimular a los compañeros a 
actuar de manera positiva en casa
o en la escuela? La profesora 
entregará hojas en blanco a cada 
par y lápices de colores. 
Día 3: al fin de esta 
conversación, pegar las artes en 
una pared especifica para la 
actividad. Recuperar la rutina del 
joven del video, la profesora 
deberá escribir en español en la 
pizarra algunas de las acciones 
dichas por los aprendices, como 
“el chico ayuda una señora con 
su carrito de comida” o “el señor 
ofrece mucho dinero a su madre e
hija”. Luego los aprendices 
pueden elegir un día de la 
semana, un que les guste y hablar
una rutina ideal, con respeto a los
vecinos y otros. 

Video 
disponible en: 
<https://youtu.
be/ndN3QieDJ
-U> 

- anotaciones 
sobre el video.
- artes hechas 
por los 
aprendices y las 
explicaciones de
las ideas a los 
compañeros.
- corregir las 
frases sobre la 
rutina del joven 
del video 
publicitario y 
sobre a rutina de
los aprendices.

Fonte: Dado da pesquisa
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As aulas foram divididas para a primeira e terceira série em 3 ciclos de aulas ou partes

de  aulas  para  que  os  aprendizes  pudessem  acompanhar,  escrever  em  seus  cadernos  em

formato de portfólio e responder as seguintes perguntas:  ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién?

¿Qué (no) aprendí?  ¿Qué (no) me gustó? ¿Cómo me sentí?  A fim de que os  sujeitos  de

pesquisa participassem do desenvolvimento do tema de maneira consciente.

4-  Questionário  dirigido  aos  professores  do  turno  vespertino  (Apêndice  D):  os

professores de diferentes disciplinas das turmas selecionadas foram convidados a participar da

pesquisa sobre o ensino de língua espanhola respondendo um questionário breve sobre as

dificuldades  com  sua  prática  e  seu  perfil  profissional.  Foi  explicado  que  seus  dados  se

manteriam em sigilo e suas informações disponíveis, a fim de problematizar o (des)interesse

do corpo discente da tarde. 

5- Questionário  final  (Apêndice  F)  e  autoavaliações  dos  aprendizes:  ao  fim  da

aplicação de sequências didáticas e de estratégias norteadas pelo aporte teórico, foi aplicado o

questionário final, a fim de conhecer as experiências, as sensações, a opinião dos aprendizes

conquanto ao ano letivo de 2015, como também foi solicitada autoavaliação das aulas de

língua espanhola. 

3.4 Procedimento de Análise dos Dados

Para este estudo, foi realizada uma triangulação dos dados coletados durante o ano de

2015. Escolhemos esse método de análise por haver “uma valorização fenomênica e técnica

dos dados primários, em si mesmos e à exaustão” (GOMES, 2010 apud MINAYO, 2010, p.

185).  Nele,  as informações  são contextualizadas,  criticadas,  comparadas  e trianguladas.  A

triangulação é umas das estratégias para aumentar  a credibilidade,  e, consequentemente,  a

confiabilidade da pesquisa qualitativa.

Para  responder  a  primeira  questão,  utilizaremos  a  categorização  de  Viana  (1990),

visando observar, analisar e descrever os dados gerados no questionário Q e na entrevista

gravada,  por  meio  dos  fatores  físico-humano,  físico-ambiental,  socioambiental,  externos,

linguísticos  e  metodológicos.  Também  usamos  a  leitura  de  gráficos  quantificados  das

respostas do questionário Q. O uso qualiquantitativo proporciona maior  confiabilidade em

relação aos dados nesta primeira fase de análise. 

Quanto às entrevistas semiestruturadas e gravadas com as turmas selecionadas, foram

transcritas e retextualizadas conforme os procedimentos do livro Da Fala para a Escrita:

Atividades de Retextualização (MARCUSCH, 2001). De maneira geral, tais procedimentos
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são:  retirar  as  marcas  estritamente  interacionais,  repetições,  redundâncias,  paráfrases  de

vozes,  reordenar,  inserir  os  parágrafos,  reformular  a  pontuação,  acrescentar,  condensar,

reconstruir  as  estruturas  truncadas,  adaptar  as  concordâncias  e  o  encadeamento  do  texto.

Dessa forma,  obtém-se uma apresentação coesa do conteúdo e a criação de um objeto de

estudo. Para destacar as falas de nossos sujeitos de pesquisa no capítulo de análise, usaremos

o recurso das aspas.

A segunda e a terceira questões serão analisadas qualitativamente; pelo questionário

direcionado  aos  professores,  nos  deteremos  em perceber  se  os  professores  do  vespertino

sentem a mesma apatia pelo turno e pelas turmas analisadas, se os aprendizes rechaçam as

suas disciplinas, assim como sentimos pela língua espanhola e suas problemáticas e soluções. 

Por  fim,  por  meio  da  última  questão,  verificaremos  as  reações  e  percepções  dos

aprendizes após as práticas durante o ano letivo e analisaremos as autoavaliações, a fim de

perceber mudanças de atitude, percepção e interesse pela disciplina de língua espanhola. A

postura  para  a  realização  dessa  mudança  no  ensino-aprendizagem,  em  que  objetivamos

favorecer  o ELE, considera o dito por Liberali  e Liberali  (2011, p.  25),  no que tange os

participantes: 

o  papel  do  pesquisador  não  é  o  de  um observador  passivo  que  procura
entender o outro. O papel do outro, também, não é o de ser entendido pelo
pesquisador. Ambos são vistos como coparticipantes ativos e sujeitos no ato
de construção e de transformação do conhecimento.

No próximo capítulo, refletiremos os resultados e a discussão da análise dos dados,

para assim responder as nossas três perguntas de pesquisa. Dialogaremos como um todo, a

fim de refletirmos não somente se uma prática reflexiva poderia facilitar o contato com o

aprendiz, mas se as sequências didáticas desenhadas para este estudo cumpriram com os seus

objetivos, e quais foram os ganhos para a professora-pesquisadora, como mediadora de uma

LE.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Ninguém ignora  tudo.  Ninguém sabe  tudo.  Todos  nós
sabemos  alguma  coisa.  Todos  nós  ignoramos  alguma
coisa. Por isso aprendemos sempre.

 Paulo Freire

Neste capítulo, apresentaremos e analisaremos os dados gerados, a fim de discutir os

resultados obtidos durante a aplicação do estudo voltado à pesquisa-ação realizado em uma

escola pública da rede estadual do RN no ano de 2015.

Antes  de  desenvolvê-la,  nunca  havia  me  debruçado  sobre  as  questões  de  ordem

pessoais – intrínsecas ou mesmo extrínsecas – de meus aprendizes de espanhol. Julgava as

turmas como barulhentas, desinteressadas ou apáticas, e seguia minha rotina, ao não facultar

leituras problematizadoras com o objetivo de tornar os aprendizes participantes do próprio

processo de ensino-aprendizagem. Nas duas turmas escolhidas para o desenho deste estudo, o

cenário era este: faltas recorrentes, desânimo quanto à participação das atividades solicitadas e

tempo perdido com conversas paralelas. 

Um professor  recém-licenciado  está  impregnado  de  ideias,  hipóteses  e  “achismos”

sobre como proceder frente a tantos percalços pedagógicos, [...] sejam os de ordem interna,

como desmotivação, problemas pessoais diversos, sejam os de ordem externa, salas lotadas,

número  insuficiente  de  aulas,  baixos  salários  etc.  (ASSIS-PETERSON;  COX,  2007).  O

professor exige-se e responsabiliza-se pelo produto, a aprendizagem do aprendiz. Questiono-

me: até onde o papel do professor é pertinente? Para o pesquisador indiano Prabhu (2003, p.

83) ensinar é “no máximo, esperar que o melhor aconteça”, pois como a aprendizagem é de

interesse do aprendiz, ele precisa direcionar sua atenção, criar estratégias de associação, dar

significado ao insumo recebido.

Entendemos, pelo estudo feito, que o ser humano precisa ser visto em sua integralidade

(MORIN, 1999; ZABALA, 2010; DELORS, 2006; PINTO, 2001), numa visão cujos fatores

extrínsecos e intrínsecos sejam abarcados no processo de ensino-aprendizagem. Com base

nisso, buscou-se, por meio do questionário geral28 (Apêndice B) – aplicado nas duas turmas

selecionadas – reconhecer as percepções dos aprendizes em relação à escola e à disciplina de

língua espanhola,  seus  interesses  pela  educação formal,  as responsabilidades  e obrigações

28  Quando necessário, usaremos a sigla Q para nomear questionário geral.
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dentro e fora da escola desses adolescentes em plena formação de identidade, a participação

da família e como eles enxergam suas aprendizagens nas disciplinas de língua estrangeira. 

4.1  As  possíveis  causas  do  (des)interesse  dos  aprendizes  pela  escola  e  pelas  suas

aprendizagens

Da turma da primeira série, composta por 39 pessoas, 27 responderam o questionário

Q; dos 40 aprendizes da terceira série, foram obtidas 31 respostas, totalizando 58 respostas

recebidas;  60,3% dos  alunos  estão  faixa  etária  entre  16  a  18  anos  de  idade.  As  classes

selecionadas possuíam alunos repetentes em pelo menos dois anos. Destes, 51,7% não têm

hábito de estudar diariamente ou de cumprir com as atividades pedidas. 

Gráfico 1: Dados coletados pelo Q

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda sobre os dados obtidos a partir  do questionário  Q, mais  de 55,2% possuem

outras obrigações como trabalho, seja remunerado ou não, e 65,5% precisam sair de casa para

estudar. Pelas respostas vistas em “outros”, temos o dito pelos aprendizes 10Q3 (estuda e

trabalha): “estudo na casa de minha vó…”; 6Q1 (estuda) “Ou de madrugada quando todos já

foram dormir”; e 4Q1 (estuda e trabalha): “Nem sempre fico à vontade em casa para estudar,

mas estudo normalmente com o que tenho”. Como visto, o ambiente familiar pode influenciar

no desempenho do aprendiz. 

Seja  pelo  questionário  Q,  seja  pelas  entrevistas,  confirmamos  que  a  casa/família

também é um obstáculo para uma ou outra des(motivação) dos aprendizes As necessidades

externas à escola e as motivações educacionais podem ultrapassar as vontades de ascender

socialmente e participar efetivamente do processo de ensino-aprendizagem. O aprendiz 1E3,

por exemplo, necessitou pedir transferência para o turno noturno durante o terceiro bimestre,

pois  a  carga  de  trabalho  no  turno  da  manhã  e  os  estudos  à  tarde  não  permitiam  sua
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participação eficaz e assídua nos primeiros horários de aula (13h às 13h50, horário limite para

entrada dos aprendizes da escola). 

Gráfico 2: Dados coletados pelo questionário geral

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme o questionário Q e as entrevistas, a escola é considerada a segunda casa para

a maioria dos aprendizes. Mais de 83% assinalaram no Q como se sentem bem no ambiente

escolar. Ao possibilitar interação, integração, curiosidade e socialização, a escola contribui

para a formação da identidade dos aprendizes e de sua expressão no comportamento. Tal

predisposição  para  ir  à  escola não  indica,  consequentemente,  participação  nas  atividades

escolares. Pelas falas dos aprendizes,  vemos suas percepções em relação a esse espaço de

ensino-aprendizagem: 

5E3:  “a  escola forma cidadãos,  tanto na questão social,  tanto na questão
política  também.  Eu sinto  que  é  obrigação  que  tenho que  cumprir.  Tem
momentos agradáveis, mas é uma obrigação”; 
6Q3: “melhor que ficar em casa…”; 
14Q1: “às vezes não estou a fim de ir à escola”; 
8Q1: “nem sempre gosto. Às vezes estou com preguiça de estudar ou de ir à
escola,  gosto  mais  de  ver  meus  amigos.  Mas  isso  não  muda  na  minha
dedicação aos estudos”; 
6E3: “fugir de dentro de casa… Sair daquela prisão de dentro de casa, a
escola também é uma prisão, mas em casa é mais pesado”.

A partir da declaração da aprendiz 6E3, notamos que mudanças no sistema escolar são

necessárias e urgentes. O século XXI trouxe – por diferentes instrumentos de conhecimento e

interação virtual – a possibilidade de aprender, praticar e expor o aprendido, porém nem todos
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com  acesso  às  tecnologias  digitais  e  de  comunicação  sabem  como  selecionar,  discernir,

problematizar  e  recriar  o  conhecimento.  Dessa  forma,  o  professor  deve  fomentar  aulas

prazerosas, divertidas em que a aprendizagem aconteça por meio de emoções positivas, ideias

diferentes, atuais e próximas dos aprendizes. A aprendiz 6E3 comenta as suas insatisfações

em relação  à  metodologia  usada  nas  aulas  e  à  ausência  de  apoio  afetivo:  “eu  acho mais

cansativo… eu acho muito cansativo a maioria das vezes é chato porque os professores, a

maioria não se importa, se você vai aprender ou não, ou de melhorar”.

Partindo dessa perspectiva, a sala de aula pode ser um espaço para motivar e motivar-

se, no qual o aprendiz é convidado a aprender significativamente e por meio de associações

interdisciplinares. Assim, pode “sair do silêncio” (FREIRE, 2003), para interagir, refletir e

ressignificar  o  conhecimento  assimilado,  isto  é,  poderá  deixar  o  conhecimento  único  e

pessoal, entretanto, construído durante diálogo no coletivo. 

 Um indivíduo ativo é conhecedor de sua função na sociedade, desenvolve empatia

pelo seu semelhante, busca estratégias voltadas para ajudar e viver sua integralidade.  Para

isso, o ambiente escolar precisa ser seguro, acolhedor, provocador de conhecimento por meio

de uma ponte afetiva, pela qual a personalidade do aprendiz se desenvolva plenamente. Os

aprendizes  7E3  e  2E3  –  ao  falarem  sobre  o  papel  e  a  relação  com  professor  –,

respectivamente,  confidenciam-nos:  “ele  era  muito  egoísta!  Se achava o melhor  professor

dessa  escola,  que  ninguém passava…”,  e  “agora  abraça,  sorrir,  interage,  não  está  rígido

demais…”. 

A mudança na postura do docente possibilitou um ambiente de trocas de conhecimento

e até gerador de risos. Desde o ventre materno, estamos imersos em trocas afetivas, sejam elas

positivas, sejam negativas. Entretanto, o que as caracteriza é a maneira pela qual reagimos ao

meio (LEITE; TASSONI, 2002; PIAGET, 1954 apud ARANTES, 2002, p. 162). Variáveis

afetuosas,  emoções  secundárias  e  sentimentos  (DAMÁSIO,  1996),  estão  intimamente

associados  à  memória,  às  experiências  individuais,  tornando-se  a  mediação  do  insumo

importante. Sobre isso, a aprendiz 2E3 dá-nos pistas de como percebe a relação professor-

aluno: “às vezes o professor pensa que os alunos estão nem aí, mas sempre tem aquele, aquela

professora, a gente ver ela interagindo com a gente, rindo de nossas brincadeiras…. acho isso

bem legal”.

Um aprendiz motivado e com autoimagem positiva,  compreendendo seus limites  e

lidando com seus problemas de maneira saudável, poderá direcionar sua atenção, interesse,

energia para o que está aprendendo. Sem o equilíbrio emocional e afetivo, considerando o

contexto familiar problemático, muitas vezes, além de fracassos escolares, o indivíduo não
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conseguirá enxergar seus interesses. É o caso, por exemplo, da aluna 2E1, que há três anos

tenta terminar a primeira série. Ao que esclarece o aprendiz 7E3: “mas o interesse tem que vir

da gente… eu também notei que os professores desse ano estão horríveis, mas ele tá rindo,

está brincando na sala”. Motivar para motivar-se é um caminho bidirecional. 

Gráfico 3: Dados coletados pelo questionário geral

Fonte: Dados da pesquisa.

Durante a entrevista, voltamo-nos para a escola quanto à sua figura social e do porquê

de estar nela. Há alunos que, quando questionados sobre a importância de estudar, respondem:

“para trabalhar no comércio”. Se haveria motivos para estudar espanhol ou matemática ou

mesmo educação física, retrucam: “porque é obrigatório”. Tal como o aprendiz 7E3 nos disse:

“e o povo vai por obrigação para não levar  falta,  nem tanto para assistir  aula…”. A 3E3

confessa que:  “[...]  parece  que o sonho do aluno é:  não  vejo a  hora  que acabe  o ensino

médio”. Assim como ela, seus colegas sentem tédio, às vezes não se sentem motivados para

estar na escola, porque o ambiente não os motiva. 

Segundo  Viana  (1990,  p.  91),  alguns  fatores  externos,  como  as  crenças,  suas

necessidades de aprendizagem e a relevância do que se está estudando, podem influenciar a

des(motivação). O questionamento feito pelo aprendiz 5E3 é pertinente aqui ao enunciar que

“[...]  é  como se o  espanhol  não  tivesse  espaço,  me  perguntam:  por  que  vocês  aprendem

espanhol?”.

Para Celada (2002, p. 25), o espanhol deu seus primeiros passos no Brasil sob o pré-

julgamento de ser fácil e sem necessidade de estudá-lo a fundo. Entretanto, ao ser entendido

no fim dos anos 1990 como “passaporte  internacional”,  pelo qual  se  acessa informações,

vagas de emprego, viagens de negócios e outros, as escolas de idiomas passam a propagar a
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importância do idioma, tal qual o fazem com o inglês. A necessidade de aprender o espanhol

não ganhou espaço por igual no Brasil e o acesso à língua ficou limitado a quem tem poder

aquisitivo. Celada (2002, p. 107) concluiu em sua tese que – em meio às propagandas, aos

discursos de “Não basta o portunhol” ou “Chega de portunhol” – a língua espanhola continua

sendo “singularmente estrangeira” para o brasileiro; semelhante entre um estrangeiro-familiar,

entretanto, não relevante e com diferenças identitárias.

O  documento  oficial  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  (OCEM)

(BRASIL, 2006, p. 127) corrobora o discurso de Celada (op. cit 2002), ao ratificar olhar dos

brasileiros sobre os hispanofalantes como um mesmo povo, de mesma cultura, colocando o

espanhol  como estrangeiro,  alheio,  sendo diferente  do inglês,  cuja  imagem atrela-se à  de

países desenvolvidos com oportunidades de consumo e do qual recebemos forte influência

cultural. Isso fica evidente quando vemos os participantes deste estudo citando que, por “meio

do inglês”, podem ascender socialmente:

ao longo da história, se viu afetada a nossa relação com a Língua Espanhola
e com os povos que a falam. Estereótipos de todo tipo, sobre a língua e sua
suposta facilidade para os brasileiros, sobre os hispanos falantes, mais de
uma  vez  indiferenciados  em  imagens  constituídas  de  fragmentos  de
diferentes setores do mundo hispânico,  como se esse fosse uma só coisa,
imagens permeadas de preconceitos que marcaram por muito tempo nossa
relação com essa língua e essas culturas.

Ressaltamos  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  língua  espanhola  no  Brasil  ter  sido

implantado após cascatas de ações econômicas, tal qual a consolidação do Mercosul. A partir

de  2005,  o  currículo  brasileiro  inclui  o  espanhol.  O  estado  do  RN,  contudo,  recebe  os

primeiros  licenciados,  aprovados em concurso público,  apenas  em 2012.  Até então,  eram

docentes  de  outras  áreas  do  conhecimento  que  ministravam  as  aulas  de  espanhol,  como

educadores físicos, por exemplo, ou o horário destinado ao estudo da língua era cedido para

reforço  de matemática.  Tal  conjuntura  aponta  que o ensino voltado ao  idioma inseriu-se,

propedeuticamente, com falta de profissionais qualificados, tendo essa realidade refletida em

outros estados. Na escola onde foi desenvolvida a pesquisa, semelhantemente às situadas na

Zona Norte de Natal, faltam docentes para a educação básica como matemática, inglês, física,

dentre outras disciplinas, além de haver muitas turmas ainda sem professor de espanhol. 

 A aprendiz 2E1 diz-nos que se surpreendeu ao descobrir que estudaria espanhol a

partir da primeira série: 
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“eu fiquei meio assim… porque eu não gostava de inglês na outra escola!
quando eu soube que  iria  estudar  espanhol,  eu  fiquei  meio...  não  era  da
minha vontade... quando começou as aulas, porque eu não iria precisar... e
porque  eu  acho  que  não  vou...  não  era  da  minha  vontade  aprender
espanhol… inglês mais ou menos”.

Sobre a aprendizagem da língua inglesa, a aprendiz 4E1 complementa:

“pra mim fazem sentido, principalmente a língua portuguesa, inglesa... e o
espanhol. a gente aprende mais, o português vem sempre se desenvolvendo,
o inglês para quem quer subir na vida e quer algo do tipo… e na língua
espanhola também”. 

As pausas marcadas, ao falar sobre a língua espanhola e sua crença de que por ela

poderia  ascender  profissionalmente,  indicam-nos  que  a  aprendiz  não  está  segura  sobre  a

afirmativa enunciada. 

A 2E1 também comenta como enxerga seu contato com uma língua estrangeira na

escola:  “acho  muito  difícil.  e  o  professor  passa  tudo  em cima  da  hora.  espanhol  só  por

vontade,  precisar?  acho  que  não”.  Considerando  que  a  LE seja  uma experiência  viva  de

debates sobre as diferenças, sejam de ordem cultural, sejam de escolhas pessoais, diminui as

fronteiras invisíveis entre os povos: pela língua, recriamos nossas identidades, conhecendo-

nos por meio de outra expressão. Dessa forma, é preciso a efetivação de políticas linguísticas

para  reconhecimento  das  línguas,  a  fim  de  que  sejam  vistas  não  só  como  processo  de

comunicação, mas também de empoderamento identitário. 

Gráfico 4: Dados coletados pelo questionário geral

Fonte: Dados da pesquisa.
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Dos que responderam ao Q, 51,6% tiveram reação negativa ao saberem que estudariam

a língua espanhola. Alguns aprendizes responderam como a 8Q1: “adorei a notícia, pois eu já

conhecia  a  linguagem espanhola  e  fiquei  muito  ansiosa  pra  conhecer  o  meu  tutor  nessa

linguagem”. Outros puderam se expressar como o 5Q1: “não muito enpolgante (sic)”,  e a

22Q1: “Não fiquei satisfeita!”.  Diante das novas tecnologias para ensino-aprendizagem de

uma LE e da ausência de políticas linguísticas no Brasil, a figura do professor de idioma é

questionada, contudo, como o docente pode contornar esse cenário de discursos e impressões

negativos?

Gráfico 5: Dados coletados pelo questionário geral

Fonte: Dados da pesquisa.

Por meio de entrevistas (Apêndice C), objetivávamos elucidar as respostas declaradas

no questionário Q, visando contextualizar o ambiente, problematizar o interesse de ir à escola,

perceber as responsabilidades frente a própria formação, problematizar a entrada do espanhol

na escola como disciplina obrigatória, além de renovar a prática da professora-pesquisadora,

dentre outros. No entanto, a condução de que foi dada pelos aprendizes, que aproveitaram o

momento  para  compartilhar  suas  noções  de  método,  de  como  melhor  apreendem o novo

conhecimento  e  exemplificar  suas aflições.  Para fins de análise,  utilizaremos  informações

advindas de recorte da transcrição.

Tentamos criar um ambiente de confiança, relaxamento e segurança, com o intuito de

poderem  ficar à vontade durante as entrevistas. Entre conversas sobre filmes, ainda com o

aparelho desligado, expliquei-lhes que, novamente, gravaria a nossa conversa, mas que seus

nomes, mesmo sendo ditos, não seriam compartilhados com os outros colegas professores ou

com outros profissionais da escola. Nesse ínterim, dirigi-me aos aprendizes com o objetivo de

conceberem seus olhares a mim não somente como a professora,  mas alguém que almeja

ouvi-los sem cobranças subjacentes. 
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Durante  as  duas  entrevistas  com  as  turmas  selecionadas,  percebemos  –  em

conformidade com pesquisador Viana (1990) –, o quanto os fatores externos, linguísticos e

metodológicos podem influenciar na variação do des(interesse). Os entrevistados revelaram

que os colegas, ao abandonarem ou gazearem aulas – sendo assim denominada a prática de o

discente  não  entrar  na  sala  para  assistir  e  participar  das  aulas,  embora  se  encontre  nas

dependências da escola –, precisam de apoio, incentivo, não apenas por parte dos professores,

mas também da família, porquanto recebem constantemente opiniões negativas sobre a ida à

escola e sobre o professor, condicionando o afastando desses do meio escolar. A aprendiz 1E1

deixa claro a maneira como isso acontece entre ela e seus colegas: “às vezes também é os

coleguinhas da rua, que fica: pra que tu vai pra escola? tu não vai precisar disso não! ei!

vamos gazear essa aula, esse professor é muito chato, só vai passar besteira, aí a pessoa vai e

gazeia”.

A desmotivação para participar ativamente da vida escolar é um fardo que observamos

vir também pela ausência de visão para o futuro, de metas e objetivos concretos. O aprendiz é

avaliado  quanto  às  notas  obtidas  no  fim do ano letivo  e  não pelo  processo  educacional,

culpando o professor pela não aprendizagem (LIURY; FENOULLET, 2000; BRASIL, 1997).

Pela fala de 1E1, o desinteresse de outros afetou diretamente em sua escolha de participar de

seu processo educativo. 

Quando questionados a respeito da sensação de estar na escola e se isso fazia algum

sentido,  demonstraram polidez  ao  falar,  tentando  mostrar  que  tudo estava  muito  bem.  A

aprendiz  3E1,  no  entanto,  discorda  dos  outros  colegas: “é  aquela  coisa  de  sempre.  a

metodologia de alguns professores usam. só aquela coisa: trabalho, prova, seminário. acho

que  poderiam inovar  um pouco  mais”.  A aprendiz  é  repetente,  desistiu  no  ano  passado,

mesmo considerando a escola uma extensão de sua casa, como os outros, sente-se cansada de

assistir às aulas. 

Soares (1988, p. 6), participante ativa do cenário de ensino-aprendizagem e letramento

no  Brasil,  problematiza  o  fato  de  os  alunos  de  camadas  periféricas  da  sociedade  serem

negligenciados  pela  escola,  tendo  os  mais  favorecidos  o  acesso  educacional  adequado  às

exigências sociais e, consequentemente, ao ensino privado da língua estrangeira: 

Não só estamos longe de ter escola para todos, como também a escola que
temos é antes contra o povo que para o povo: o fracasso escolar dos alunos
pertencentes  às  camadas  populares,  comprovado  pelos  altos  índices  de
repetência  e  evasão,  mostra  que,  se  vem  ocorrendo  uma  progressiva
democratização do acesso à escola.
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A função  da  escola  é  a  de  compartilhar  conhecimentos,  diminuir  a  desigualdade,

entretanto,  não alcança o esperado. Os aprendizes ainda precisam contornar os problemas

locais  como  violência,  problemas  familiares,  salas  sucateadas,  sem  ventilação  adequada,

paradas, greves, dentre outras problemáticas que circundam esse espaço. Para exemplificar,

entre  as  dificuldades  citadas  pelos  entrevistados,  estão  a  falta  de  professor  e  problemas

estruturais. A aprendiz 4E1 completa: “ainda não tem a quadra e os meninos ficam correndo

no sol”. Os aprendizes 3E1 e 4E1 declaram que estão sem professor de inglês e há pouco

passaram a ter aulas de física, e por isso agora têm muitos trabalhos para compensar os meses

sem aula. Já com o gravador desligado e saindo da sala, a aprendiz 2E1 contou-me que, por

ter ficado meses sem aula de física, quando as aulas voltaram a ser ministradas, priorizaram os

trabalhos dessa disciplina, e por isso não entregaram as atividades que eu havia passado na

semana anterior.

A aprendiz 4E1 fala ainda que já sofreu bullying na escola por sua aparência. Nas duas

entrevistas, observa-se que os 13 aprendizes, além de ter problemas com a própria imagem, o

que é comum na adolescência, não se veem aptos a aprender uma língua estrangeira: ou por

não terem professor de inglês desde o ensino fundamental II, ou por indicarem a disciplina de

língua espanhola ser direcionada para intercâmbio, e como não fazem esse tipo de viagem,

limitam-se a dizer: “é mais fácil para o Enem (7E3)”, “eu não dou importância, como se fosse

fazer  um  intercâmbio (6E1)”.  A  autoimagem  positiva  é  uma  peça  fundamental  para  o

desenvolvimento saudável da personalidade e de comportamentos. 

O reflexo da baixa autoestima afeta a criatividade e a participação ativa na própria

aprendizagem;  ao enxergar  a  não necessidade  ou a  não capacidade  aprender,  o  indivíduo

passa a culpar os outros, ter atitudes agressivas, ocorrendo muitas vezes o abandono escolar.

Consequentemente, o medo de ser julgado, de errar, de sentir-se ansioso por atitudes jocosas,

intimidadoras, pode contribuir e influenciar o desânimo (BRASIL, 1997), colocando barreiras

para que o aprendiz  não participe  do ambiente  escolar.  Para Canfield  e  Welles  (1994),  a

autoestima elevada pode aumentar as chances de sucesso, pois o aprendiz se aceita, assume as

próprias responsabilidades, cria propósitos e afirma-se frente aos problemas. 

A partir da fala de 4E1 e das discussões com o grupo da primeira série, idealizamos

um debate sobre padrões de beleza. Depois do recesso de junho-julho de 2015, a partir de

imagens disponíveis no livro didático de aspectos físicos considerados belos em diferentes

países e uso de descrição física e psicológica na língua espanhola, conversamos por meio de

exemplos trazidos pelos aprendizes sobre: os traços de beleza pelo mundo, a cobrança das

plataformas midiáticas de um padrão aceito social e historicamente através da publicidade,
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filmes, dentre outros veículos, consequências negativas de existir a ideia de padrão de beleza

e sobre a economia da indústria da beleza. A entrevista com a turma escolhida de primeira

série foi intensa, a aprendiz 4E1 acabou confessando que não gostava das brincadeiras sobre

sua altura e magreza.

Pelas  entrevistas,  também  percebemos  que  não  há  uma  rotina  de  estudo  ou  de

resolução das atividades solicitadas, por desleixo ou premência de suprir suas necessidades,

como é justificado pelo aprendiz 2E1, ao ser indagado se os aprendizes têm espaço favorável

em casa para estudar: 

“na minha casa não. quando tenho atividade e quero estudar: vou para casa
do meu tio. na minha casa tem meu irmão e ele não trabalha. passa o dia com
o som ligado. E meu quarto não é só meu, divido com minhas irmãs. elas são
menores que eu. não me sinto à vontade!”. 

É  o  que  também  afirmam  os  aprendizes  da  terceira  série,  1E3,  2E3  e  3E3,

respectivamente: 

“devido ao curso, chego tarde e cansado. tento fazer nas “carreira”[sic] aqui
na escola…”;
“eu prefiro estudar no meio da rua, tempo de levar um tiro.”;
“eu só tiro o sábado e o domingo”. 

Para  os  aprendizes  de  18  anos,  fazer  um  curso  profissionalizante  e  trabalhar  é

necessário para ajudar a família.  O aprendiz 6E3, por exemplo,  diz entregar parte do que

ganha  em seu  trabalho  de  meio  período  ao  padrasto  para  os  gastos  mensais.  Os  alunos

recebidos pela escola são de regiões periféricas,  marcadas pela violência diária.  Diante de

declarações como essas, temos a impressão de que o trabalho vem em primeiro lugar, depois a

escola.  Segundo  o  Q,  56,9% praticam  outras  atividades  para  se  profissionalizar ou  com

trabalho remunerado. 

Obtivemos respostas que denotam desinteresse dos aprendizes com a rotina escolar:

“quando quero” (13Q1); “não estudo” (21Q1) e “só pra matérias difíceis” (22Q1). Também

nos  chamou  atenção  a  resposta  do  aprendiz  23Q3:  “quando  meu  filho  dormi  [sic]”,

mostrando-nos as dificuldades encontradas para finalizar o ensino médio e o quanto ao apoio

– não restrita somente à família, mas também da instituição escolar –, é imprescindível a fim

de conseguirem concluir seus estudos. 

O discente esboça sua formação de personalidade e de identidade também a partir do

meio no qual está inserido, quando prejudicado por problema familiar, repetição escolar, com

o colega de classe ou mesmo com o professor, mostrando-se desinteressado para o insumo

escolar.  Desse  modo,  precisa ser  acolhido  e  apoiado  para  desenvolver,  coletivamente,  a
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consciência de sua limitação afetivo-emocional e o professor, consciente de que a formação

afetiva é tão importante quanto a intelectual, poderá manter um ambiente propício ao diálogo,

com uma relação de confiança. Assim, pode reconhecer algum problema de ordem emocional

e afetiva como a apatia, o medo de exposição, agressividades, perfeccionismo excessivo e,

durante sua aula, favorecer conversas oportunas de apoio. Caso necessário, o professor pode

encaminhar ao setor pedagógico e, dependendo do contexto, convidar a família para dialogar

ações para o bem-estar do aprendiz.

Em 2015, quando aplicava esta PA no turno matutino, tive um aluno do segundo ano

provocativo, de comportamento um tanto agressivo com seus colegas de sala, entretanto, não

atrapalhava o desenrolar da aula. Em determinadas ocasiões, acabava usando algumas de suas

brincadeiras para continuar a explicação do conteúdo. Em outros momentos, contudo, precisei

ser mais enérgica, uma vez ele que estava atrapalhando a exposição da matéria. Tentei ganhar

sua confiança, respeito, mesmo quando agia de maneira inoportuna, pedia a opinião do grupo,

e a dele em particular, para tomar as decisões de sala, sobre questões da disciplina. Às vezes,

dispunha-se a participar das conversas; em outras situações, apenas silenciava. 

Em determinado momento foi cobrada a presença de sua família na escola, porque os

outros professores estavam enfrentando os mesmos problemas com esse discente e ele havia

insultado uma colega.  Então,  na conversa com a coordenação,  soube-se que  o rapaz não

aceitava a orientação sexual da mãe, uma questão familiar refletida na escola. A rebeldia, as

piadas jocosas e sarcásticas eram para chamar atenção para seu problema, sem declará-lo, pois

tinha vergonha.

Um “aluno problema”,  como é  chamado  normalmente,  estava  emocionalmente  em

desequilíbrio,  que  poderia  ter  sido  expulso  da  escola,  dado  o  número  de  advertências

recebidas.  A escola,  junto  aos  professores,  conversou com ele  sobre  seu  comportamento;

comprometeu-se a mudar  de postura. Depois de um tempo, ficamos sabendo que o aprendiz

em questão preferiu morar com outro familiar e mudou de escola.

Como visto, os fatores externos atrelados à necessidade de trabalhar para ajudar nas

despesas  da  família,  cobrança  dos  pais  para  cuidarem  dos  irmãos  menores,  cursos

profissionalizantes visando à inserção no mercado de trabalho, falta de apoio dos pais para

estudar e problemas de ordem emocional, são alguns dos fatores que prejudicam ou podem

não  contribuir  para  entrelaçar  o  insumo  significativo  e  afetivo  à  estrutura  cognitiva  do

aprendiz.  Além  disso,  tem-se  o  fator  físico-ambiental  descrito  por  Viana  (1990,  p.  91):

barulho, ruído, falta de espaço para estudar, dedicar-se às tarefas na escola ou em casa.
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O fator metodológico visto como potencial des(motivador) por Viana29 foi elencado

mais de uma vez durante as duas entrevistas. Conforme a percepção obtida a partir da fala de

2E3, o professor é a chave para estabelecer um espaço de aprendizagem colaborativa, afetiva

e significativa necessária para tornar o aprendiz em sujeito ativo:

“porque a gente já tá acostumado de ver o professor lá na frente, falando,
falando, falando e todo mundo calado, às vezes conversando, porque temos
assunto para conversar. e o professor tá lá… você não se sente à vontade de
ver aquela explicação, porque ela é muito chata.”

“e pronto, passam uma atividade, façam e corrige.” 

Pelo comentado por  5E3, “[...]  é  interessante  que eu venho percebendo faz algum

tempo  o  desinteresse  dos  alunos,  mas  vem  ocorrendo  há  algum  tempo,  o  fenômeno  de

desinteresse do professor que, na questão do aluno, às vezes dá aula, quer dizer, praticamente

não dão aula”. Os outros entrevistados, como o aprendiz 2E1, tomam voz e vão tecendo os

seus problemas de relação afetiva com os professores: 

“ele não interage com a gente, super calado, sempre assim. chegou na sala, já
dá o conteúdo e  a  gente  nem terminou  de escrever.  explica  bem rápido,
senta, usa o celular e você se vire com o exercício! e depois faz a correção
do exercício. Nem perguntou se a gente entendeu ou não. mesmo que você
aprenda ou não aprenda.”

A 6E3 conclui, com o apoio dos colegas, que a escola não proporciona o conhecimento

integrado e significativo para eles: “[...] a gente vem porque a gente sabe que vai precisar para

o Enem e tem que saber alguma coisa… mas e aí a gente reprova só pelas faltas, mas se não

fosse por isso: a gente ficava em casa e vinha para a prova”.

A motivação é um fator afetivo de suma importância para direcionar interesses, seja

para conseguir a melhor nota da sala de aula, seja para mostrar a capacidade de resolver um

problema. Sendo oscilante durante o processo, a depender do insumo recebido, pode afetar

não somente a aprendizagem, mas também a realização da aula condicionada pelos seguintes

fatores: a sobrecarga de trabalho, a falta de atualização contínua e recurso financeiro para

custear especializações e de tempo para planejamento das aulas ou outro fator pessoal podem

desmotivar  o docente  (LEFFA, 2009)30..  Aprendiz ou professor,  ambos precisam estar  em

equilíbrio, conhecendo seus objetivos e cuidando da mente. 

29 VIANA, op. cit, p. 104.
30 Por um ensino de idiomas mais  que inclua no contexto atual.  In:  LIMA,  Diógenes  Cândido de (Org.).

Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São Paulo: Parábola, 1009. p. 113-
123.
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O insumo também precisa ser potencialmente motivador, para isso deve estar ligado ao

meio  do  aprendiz,  conforme  o  7E3  comentou:  “trazer  métodos  da  vida”.  Aplicado

significativamente, esse parte do meio para provocar o conhecimento, para isso acreditamos

ser válida a estratégia ausubeliana de incitar associações possíveis, a partir dos conhecimentos

prévios. É isso que nos sugere a fala de 2E1: “acho assim que quando os anos vão passando o

conteúdo evolui de pouquinho e pouquinho ao passado. junte o do ano passado, evolui para

outra coisa. junte o conteúdo do ano passado com o desse ano”. 

Durante  os  momentos  de  fala,  os  aprendizes  foram  sinalizando  –  além  de  suas

percepções –, as ações e atitudes que poderiam criar um espaço afetivo por parte do professor

e do conteúdo programático. Segundo as falas de 6E3, é necessária uma maneira convidativa

para aprender e que “[...]  ele interage e faz com que a gente queira interagir  [...]” e “[...]

aquele que diz: senta aí que eu vou te ensinar e você vai aprender; bora conhecer, tem novos

conteúdos, digamos assim, bora ver o que fazer pode aprender”. 

A ideia  “interação”  se repetiu  durante  as  falas  com a primeira  e  a  terceira  séries.

Segundo  Paraquett  (2009,  p.  132),  o  papel  do  professor  é  também  “[...]  desenvolver  a

confiança  do  aprendiz,  por  meio  de  experiências  bem-sucedidas  no  uso  de  uma  língua

estrangeira”; como disse 3E3: “[...] o professor que nos coloca como protagonista. quando o

professor envolve”. Concebendo a sala de aula tal qual um palco de testes, os alunos podem

errar sabendo que poderão utilizar o erro para aprender, por isso a necessidade de aulas que

ultrapassem a zona de conforto da lousa e do caderno. 

A fala do aprendiz 1E1 encaminha-nos para os pontos ressaltados pelos aprendizes:

[...] “quando é um professor que você tenha mais intimidade”. Intimidade é a consequência de

uma relação afetiva fundamentada na confiança e no respeito mútuo. Assim, foram elencando

por quais formas eles se interessaram pelo insumo, pela aula e pelo professor. As noções de

envolver, interagir, ser amigo, foram repetidas pelos dois grupos entrevistados. O aprendiz

7E3 conclui que o professor “[...] nem pode se achar que tem o conhecimento demais: vou

passar assim e vocês vão pegar no ar. nem ser tão rígido demais, ser durão. Quem tiver com

dificuldade, ajudar”. 

O professor também precisa conhecer os estilos de aprendizagem de seus aprendizes

(LIGHTBOWN; SPADA, 1999), para fomentar estratégias compatíveis a cada grupo, e assim

motivá-los.  Assim,  vemos  que  a  motivação  é  um dos  pilares  para  gerar  interesse  e  um

ambiente positivo de curiosidade e colaboração. Dessa forma, tanto as experiências trazidas

pelos aprendizes devem ser respeitadas como o que lhes afasta da aprendizagem, perpetradas

por fatores econômicos, sociais, cognitivos, emocionais e/ou familiares. 
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Após a entrevista, já com o gravador desligado, a professora-pesquisadora agradeceu a

participação  de  todos  e  foi  pedida  a  colaboração  dos  entrevistados  a  aproximação  da

disciplina de língua espanhola às suas turmas. Os grupos se predispuseram a serem pontes

com os seus outros colegas, ajudando com ideias para as próximas aulas, estilos de atividades,

dinâmicas  voltadas  ao  segundo  semestre,  participando  da  estruturação  das  sequências

didáticas (SD) e do conteúdo programático para a primeira e a terceira séries. 

Manter-se interessado em uma atividade,  ou fazer  com que o outro se interesse,  é

objetivo  atual  para  os  professores  do  século  da  internacionalização  do  conhecimento.

Cavenaghi  (2010,  p.  55),  durante  o seu estudo,  analisou o envolvimento  de adolescentes,

alunos de língua espanhola e inglesa em atividades em sala de aula nas escolas públicas do

Paraná, sendo os dados obtidos a partir de um questionário em escala Likert aplicado a 396

alunos, o qual foi elaborado com a intenção de descobrir a identificação dos estudantes com o

valor de utilidade e qual era seu interesse pela atividade proposta. Os resultados do estudo

revelam que os  estudantes  mencionam o interesse  e  o  valor  da atividade  como sendo as

variáveis mais importantes para que haja envolvimento motivacional atividade. 

 Em sua pesquisa de mestrado, Antunes (2007) analisou as percepções e crenças sobre

a autoimagem dos aprendizes no momento de alfabetização de alunos do Ensino de Jovens e

Adultos (EJA) e com seus professores. De acordo com a autora, a autoimagem desses alunos

era  comprometida,  já  que  “a  sociedade  não  esperava  muito  deles”31.  Com  colocações

positivas, motivacionais, de empoderamento educacional feito pelas professoras, os alunos –

em  seus  depoimentos  –  passaram  a  se  enxergar  como  sujeitos  atuantes,  críticos  e

empoderados. Ler e escrever era um sonho pessoal, mas nunca se perceberam capazes disso,

por  isso  os  anos  foram  passando  e  nunca  procuraram  aprender.  Além  disso,  sentiam-se

“velhos” para estudar. 

Assim,  em  um ambiente  positivo,  respeitoso  e  cômodo,  a  imagem  de  coitados  e

excluídos foi se desfazendo. Ler e escrever era algo possível. Os adultos – em processo de

alfabetização como o esperado –,  trazem para a escola todas suas vivências pessoais,  tais

como medos,  ansiedades,  desejos,  sonhos,  necessidades  pessoais  e culturais,  precisando o

professor  mudar  sua  postura  para  entrelaçar  essas  vivências  ao  novo  conhecimento,

respeitando as idades, nível e as vivências extrassala. Na pesquisa fomentada pela autora, os

alunos relataram que o professor é um modelo cultural a ser seguido, pois diante da exclusão

social,  econômica  e  cultural  dos  alunos  situados  no  ambiente  escolar  pesquisado,  a

participação  nas  atividades  escolares  foi  conquistada  por  eles  se  sentirem importantes  no

31  ANTUNES, 2007, op. cit, p. 85.
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grupo. Como visto em Antunes (2007, p. 111): “ela conversa com as pessoas, as pessoas

conversam com ela.  Tem umas  que  qué  conta  [sic]  alguma  coisa,  do  dia.  Outro  sujeito

esclarece também com relação ao seu desejo”. 

Nasce-se para aprender, a viver com erros mais que acertos. Entretanto, a formação

escolar, direito de todos, ainda é privilégio de uma pequena parte da sociedade. Pela leitura de

Antunes (2007), percebe-se que o sistema ainda seleciona seus “usuários”: se não cumpre as

regras, você fica à margem. Ainda não há material adequado, formação para receber e ajudar

o aprendiz de 18,  20,  35,  40 anos e de outras faixas etárias  que ainda não sabe ler  e/ou

escrever, é repetente e/ou se sente excluído das salas de aula. 

Por meio da linguagem interagimos com os outros, letramo-nos e resolvemos nossas

necessidades.  Para  Alarcão  (2001),  a  escola  deve  sistematizar  conhecimentos  e  por  eles,

interligar conteúdo, relações interpessoais, afeto, prazer e alteridade, principalmente quando

tratamos  de  áreas  desfavoráveis  onde  há  uma  gritante  crise  social,  com  famílias

desestruturadas  pela  violência  (O RN está  no rol das capitais  mais  violentas  do Brasil)  e

dificuldades locais, como o número insuficiente de transporte público, esgoto a céu aberto,

consumo de drogas, dentre outras problemáticas. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a

Infância (Unicef), morre um adolescente por hora no Brasil. Já pelo mapa da violência feito

pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, como aponta Waiselfisz32, morrem 29

jovens por dia. Preocupa-nos uma fala como a de 2E3, pois além de ela não ter um espaço

agradável para estudo em sua casa, a escola também não oferece tal espaço para leitura e

resolução de tarefas: “eu prefiro estudar no meio da rua, tempo de levar um tiro… [ela sorri]”.

Pela ausência da família, a escola recebe outras obrigações até urgentes. É preciso criar

um espaço  positivo  de  acolhimento,  envolvimento  em práticas  saudáveis,  para  que  esses

jovens possam desfrutar de um espaço educacional prazeroso. Por isso, a escola é a segunda

casa, ou como chama 3E3, um complemento, um ouvinte, uma amiga: “[...] a escola é como

se fosse um complemento, na escola tem uma professora, um amigo que nos ouve […]”. 

Os artigos oficiais (UNESCO, 2006, 2009; ZABALA, 2010) sugerem mudanças na

atitude no campo educacional, porquanto a função da Escola está ligada aos aspectos social e

pessoal dos sujeitos participantes. Para tanto, os educadores precisam interligar os aspectos

intrínsecos, afetivos às necessidades profissionais locais e as relações interpessoais. Assim, o

aprendiz deve perceber sua responsabilidade social e entre os sujeitos, visando relacionar-se

positivamente. Segundo Zabala (2010), a escola tem papel de educar além de ensinar. Hoje,

32  WAISELFISZ, Julio Jacobo. Violência letal contra as crianças e adolescentes do Brasil.  2015. p. 141.
Disponível em: <http://flacso.org.br/files/2016/06/Viol%C3%AAncia_Letal_web.pdf>. Acesso em: 30 maio
2017.
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com  as  redes  sociais  e  o  acesso  à  internet,  o  ciberespaço  parece  mais  divertido.  O

conhecimento  está  acessível  por  um  clique,  tendo  o  professor  papel  o  de  envolver  os

aprendizes em estratégias para questionar, solucionar problemas e, sobretudo, tirar o aprendiz

da postura de mero espectador. 

4.2 As percepções dos colegas/professores do turno vespertino sobre o des(interesse) por

parte de seus aprendizes

Durante as entrevistas, e a partir das falas coletadas pelo questionário (Q), percebemos

o quanto o papel do professor é importante na visão dos aprendizes. Para eles, a figura do

docente  é  a  de  mediador  do  mundo,  especialmente  para  os  que  não  possuem  acesso  à

informação.  Pelas falas,  ensinar transcende a ideia  de passar conteúdos,  cobrar e corrigir;

significa  possibilitar  interação,  diálogo  em  um  ambiente  alegre,  agradável,  confiável  e

respeitoso. É isso que também afirma o sujeito 6E3: “[...] sei lá, momento de descontração.

Quando o professor sabe, ensina bem, faz o aluno se interessar pela matéria”. O expresso por

esse corrobora a fala de 6E3: “[...] a interação dos alunos com o professor em sala de aula é

essencial também [...] mas tem muito professor que parece um robô: eu vou para a escola dá

aula, passo no quadro e vou embora”.

Entendemos por ambiente “descontraído” aquele que possibilita estratégias diferentes

visando a atender os estilos de aprendizagem, com insumo interdisciplinar e dinâmico, no

qual se respeite o tempo de aprendizagem e o conhecimento prévio do discente. Durante este

estudo, ouvi de um ou outro docente as variáveis afetivas serem restritas e simplificadas em

colocar o “menino” no colo, proteger os indisciplinados, além de transformar o professor num

“palhaço”.  A partir do exposto,  ressalto que nosso constructo é engrendado de mediações

entre  nós  –  o  nosso  eu  e  o  mundo  –,  para  aprendermos,  assim,  a  necessária  relação

interpessoal e por ela, condicionamos nosso olhar, opinião, valores, sentimentos, dentre outros

aspectos incutidos.

Diante de tal perspectiva, a insatisfação  demonstrada pelos aprendizes  gerou alguns

questionamentos  sobre  minhas  crenças  e  práticas.  Por  isso,  Freire  (2003)  lembra-nos  da

necessidade da concepção de “do-discência”, pois em um trabalho em conjunto, o educando

(nomenclatura freiriana) e educador estão bidirecionando seus anseios, realizações, atitudes e

comportamentos. 

 Dessa forma, com os dados da primeira fase deste estudo em mãos, sobretudo pelas

falas  das  entrevistas,  objetivamos  também  saber  dos  professores,  cujos  aprendizes  são
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participantes da pesquisa, as percepções sobre o (des)interesse de suas turmas, os problemas

em suas disciplinas e se vivenciam o cenário apático e desestimulante vivido por mim, e como

tentam modificá-lo. Assim, no final do ano de 2015, convidamos um docente de cada área do

conhecimento  que  leciona  para  as  turmas analisadas (primeira  e  terceira  série).  Dos  13

convidados, 7 professores do turno vespertino prontificaram-se a responder as 12 questões do

questionário-docente. As respostas coletadas nessa fase serão dispostas no texto sem qualquer

alteração linguístico-gramatical. Para fins de análise, exporemos e debruçar-nos-emos sobre

os dados pertinentes.

 Esclarecemos que, neste âmbito, não serão executados julgamentos sobre os colegas-

participantes  por  suas  concepções  de  prática  de  ensino.  Acreditamos  não  haver  uma

concepção certa ou errada e, além disso, cada concepção é fruto – dentre outros fatores – da

área  de  conhecimento  do  educador.  Entretanto,  o  século  XXI  demanda  posturas,

comportamentos e problematizações da linguagem, das relações, do intercultural, do afetivo e

do fazer  educacional. Para Alarcão (1996, p. 55), só conseguiremos alcançar  os objetivos

pedagógicos  relacionando-os  às  demandas  internacionais,  também  quando  passarmos  a

refletir sobre o que se faz e o que se vê fazendo, pois “cada ação é um experimento local”.

Sendo assim,  também objetivamos  incitar  a  reflexão  das  práticas  pedagógicas  nos

professores por meio de indagações feitas pelo questionário, como: “quais dificuldades você

perpassa para ensiná-la?” e “quais são suas atitudes para relacionar o conteúdo programático

de sua disciplina com a realidade do aprendiz?”. Para P7 a principal dificuldade é “a falta de

leitura,  para  contornar  tal  situação,  passo  listas  de  questões.  Até  o  presente,  vejo  como

positivo, mas estou repensando”. Para isso, o professor precisa refletir suas ações, avaliar o

problema e autoavaliar-se, partindo de suas ações, a fim de corrigir, reorientar e melhorar o

planejamento de sua ação (SCHÖN, 1983). Isso demanda tempo, atenção, leituras e vontade,

interesse, motivação por parte do docente e do grupo. 

Transcendendo a ideia  de educação bancária  orientada à  transmissão de conteúdos

formais,  a  qual  é  feita  do  professor  para  o  aprendiz,  vivemos  em  um  sobrepujar  da

comunicação e por ela estamos em contato com o outro, em processo de alteridade, sendo

bidirecional a relação professor-aprendiz e desta, suas aprendizagens para o mundo. É preciso,

portanto, fomentar um espaço onde os sujeitos se autoavaliem, aprendendo conjuntamente. 

Se a (des)motivação escolar por parte dos aprendizes é perpassada por fatores como

família, se o insumo é relevante; o ambiente, positivo possibilitado pelo docente (ALONSO

TAPIA, 2000; ARNOLD, 2000), pretendemos, dessa maneira, dialogar aqui os problemas dos

professores-participantes,  como  eles  contornam  suas  dificuldades  e  a  forma  pela  qual
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percebem o turno vespertino. Será que a apatia e a indisciplina sugestiva de desmotivação

pela  língua  espanhola  são  também  sentidas  por  outras  disciplinas  e  pelos  professores?

Partindo  dos  discursos,  crenças,  sugestões  dadas,  esses  fatores  podem  contribuir  para  a

promover mudanças em minha prática docente.

Este estudo não objetiva se aprofundar sobre a (des)motivação dos docentes da rede

pública estadual, mas cremos ser relevante indicar os problemas dos professores, porquanto

foram sinalizados pelos entrevistados,  por exemplo,  quando o aprendiz 5E3 fala que algo

precisa ser mudado para o aluno desinteressado voltar-se à própria aprendizagem, ao dizer

que “[...] vem ocorrendo há algum tempo, o fenômeno de desinteresse do professor”. 

Voltando-se para os dados coletados, dos sete professores-participantes, dois possuem

pós-graduação,  sendo P1 doutora  e  P6 mestre.  P1,  P2,  P6 e  P7 atuam em mais  de duas

escolas,  isto  é,  trabalham  em  dois  turnos,  com  vínculos  na  rede  estadual  ou  municipal.

Especificamente, os sete são responsáveis por 10 a 20 turmas. Levando-se em consideração

esses dados, a carga horária de trabalho ou “a necessidade de trabalhar 50 horas semanais”;

como afirma P6, é uma das causas de (des)interesse e de dificuldades dentre os educadores.

A  desvalorização  da  educação  é  assunto  recorrente  em eventos  acadêmicos  e  nas

mídias de comunicação. Segundo Paiva (2009), a carga horária reduzida das aulas de LE não

dá oportunidade  ao aluno de aprender  apenas  no espaço de  aulas,  por  melhor  que sejam

fomentadas. O olhar da pesquisadora é relevante quando pensamos os aprendizes envolvidos

nesta pesquisa ter direito a 120h de espanhol, durante os três anos de ensino médio. 

Como todas as disciplinas ministradas, espera-se que os aprendizes sejam capazes de

associar  os  conhecimentos,  ler  diferentes  gêneros,  discutir  assuntos  transdisciplinares,

resolvendo problemas e entendendo que somos diferentes, mas somos a mesma gente. Não se

sai químico, letrado, matemático com o conhecimento de cálculo avançado, mas espera-se que

sejam capazes de, em seus cotidianos, usarem o conhecimento recebido na escola. Assim, de

fato não sairão falantes da língua espanhola, tendo-a como LE, mas por ela poderão respeitar

outros povos, conhecer-se, perceber seus limites, (re)conhecer os conflitos internacionais e

tratar de assuntos locais. 

Portanto, entre as dificuldades que a escola enfrenta inclui-se formar um cidadão que

se reconhece na e pela linguagem, pois toca aos sujeitos educacionais o papel de letrar o

aprendiz para as exigências da sociedade. Para Cyranka e Magalhães (2012, p. 60), “ensinar”

a língua pressupõe um trabalho de desenvolvimento de competências. Não sendo o ensino de

LE pautado em competência linguística,  mas também cultural,  afetiva,  discursiva e dentre

outras. 



75

Ao  expor  sobre  as  dificuldades  no  trabalho  docente,  P5  aponta  a  “ausência  de

reconhecimento por parte dos órgãos públicos”. Indo além de provento incompatível com a

formação e a responsabilidade social, também desmotiva a docente. Já a dificuldade de P1 é o

“[...] pouco tempo para planejar e me dedicar com maior empenho à prática, tendo em vista a

grande carga de trabalho semanal nas duas escolas onde trabalho”.

Pelos  dados  coletados  através  do  questionário  dirigido  aos  sete  professores,

percebemos que as dificuldades em ensinar centram-se em: desinteresse do aprendiz,  “um

aluno que não quer aprender” (P4), e na “concorrência desleal com o uso da internet” (P2),

apareceram  em cinco  respostas  de  maiores  dificuldades.  Também  foram elencadas  pelos

professores participantes a indisciplina, a desmotivação dos colegas e a falta de tempo para

planejamento contínuo diante da carga horária. Caímos, assim, na premissa de que se a escola

não faz sentido para os alunos, de igual forma não fará sentido para os professores. 

A  escola  e  a  docência  podem  favorecer  a  oscilação  de  fatores  afetivos  como  a

motivação intrínseca e a autoestima. Segundo Souza (2002), é destrutivo para o docente a

recusa dos aprendizes de não se envolver com a vida escolar. Consequentemente, o professor

é abalado psicologicamente não pelo fracasso ou notas baixas,  mas  sim pelo desinteresse

observado em seus alunos, além de provocar a saída desse profissional de sala de aula por

transtornos mentais.

Sobre  a  saída  do  professor  de  sala  de  aula,  as  pesquisadoras  e  especialistas  em

psicologia do trabalho, Salanova e Llorens (200833, p. 59) pontuam a Síndrome de Burnout

como maior causa. Esse é um dos transtornos mentais recorrentes nas diversas profissões ou

ocupações, nas quais há sobrecarga de função. Pelos sintomas, o professor perde a vontade de

continuar, sente-se esgotado e se percebe com autoconceito negativo: “hace referencia a una

metáfora que describe un estado de agotamiento similar a un fuego que se sofoca, una pérdida

de energía, una llama que se extingue o una batería que se agota…”. 

O professor, os gestores (docentes que assumem a administração nas escolas públicas),

o  apoio  pedagógico  (normalmente  um  profissional  para  ajudar  a  planejar,  organizar  as

atividades da escola, conversar com os alunos indisciplinados e outras funções) e funcionários

(quando  há  na  escola  pessoas  para  limpeza,  a  merenda,  a  secretaria  da  escola)  acabam

ultrapassando  o  que  é  exigido  para  sua  função  e,  com os  anos  e  sem apoio  do  sistema

educacional, acabam redirecionando suas funções como o educador que sai da sala de aula

para administrar bibliotecas, espaços coletivos como laboratórios. 

33 SALANOVA, M. Y; LLORENS, S. Estado actual y retos futuros en el estudio del burnout.  Papeles del
Psicólogo, 29(1),  p. 59-67, 2008. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77829108>. Acesso
em: 30 maio 2017.
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Continuando  a  análise  dos  questionários,  sobre  o  (des)interesse  dos  aprendizes  do

turno vespertino, os professores P4, P6 e P7 acabaram respondendo sobre os colegas docentes

e P5 deixou a questão em branco.

percebo em vários uma desmotivação – uso aspectos como horário de início
de  aula,  às  vezes  01:30 e  terminam  antes  das  17:15.  Não  sei  se  a
desmotivação é pertinente à condição do Estado ou a profissão. É algo que
para os novatos, como, desmotiva. Muitos não percebem a quem serve… O
povo. E falta interesse dos prof. não consegue agregar membro para uma
greve (P7).

Para P7, a (des)motivação extrínseca o afeta, além de incitar a reflexão sobre as causas

desse descontentamento. A desvalorização é uma cascata (des)motivacional e processual. Em

dado momento, é fruto do aluno que não dá atenção ao conteúdo estudado, em outro por parte

dos próprios colegas, sem exemplos de mudança e pela ideia de profissional da rede estadual,

com ambiente externo. Pelos professores-participantes P5 e P7, sinalizam suas dificuldades,

respectivamente,  em  “más  condições  de  trabalho”  e  “quantidade  de  paralisação  e

descumprimento dos 200 dias letivo”. 

Após observar  que  os  professores  P4,  P6 e  P7 falaram sobre  o  (des)interesse  dos

docentes, procurei-os em seus horários “vagos” e conversamos sobre a apatia por parte dos

alunos, solicitando que, se possível, escrevessem sobre as turmas estudadas. O P7 comenta

sobre a primeira série: “[...] a turma é bastante apática precisa de várias intervenções. Muitos

alunos  são  repetentes  e  com  baixa  autoestima.  Eles  não  se  expressam  e  apresentam

dificuldades”.

Ainda sobre o desinteresse das turmas delineadas aqui neste estudo, para P3, há “[...]

desinteresse por parte geral, do não incentivo ao professor de um modo geral”. Para ela, a

turma  da  terceira  série  se  mostra  “[...]  bastante  comunicativa,  participativa  e  unida,

principalmente em atividade para apresentação e exposição”. E sobre a primeira série: “[...]

estão  prejudicados  pelas  primeiras  aulas  vagas.  Isso  gera  um desequilíbrio  muito  grande

porque muitos alunos acabam indo embora. Além disso, é notório o desinteresse e falta de

base para o EM”. Percebemos que os docentes participantes deste estudo também sentem que

os aprendizes estão desmotivados por suas disciplinas e que não sabem os conhecimentos

adequados para iniciar o ensino médio. Semelhante sensação tivemos com as de 2E1, ao dizer

que o assunto visto na escola precisa ser relacionado ao apreendido no ensino fundamental

gerando,  assim,  desmotivação,  por  não  conseguirem  acompanhar  os  novos  insumos

ensinados. 
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Desde a universidade, um licenciando necessita de aporte teórico que o auxilie a atuar

com  confiança,  entendendo  sua  posição  enquanto  professor  mediador  do  mundo.  Como

percebemos no grupo de professores-pesquisadores deste estudo, 80% ainda não voltou para

realizar a formação continuada, lato ou stricto sensu. 

Sobre  o  (des)interesse, 5  professores  responderam  que  se  sentem  interessados,

esforçando-se para estimular seus aprendizes, mesmo diante das vicissitudes e concernente às

problemáticas que possivelmente desmotivam, P4 nos diz que, por exemplo, que “ensinar a

um aluno que não quer aprender. Para os alunos é mais interessante as redes sociais e os

celulares”, Responde ainda: “Sei que tenho que melhora (sic) minha prática de ensino, pois se

há falhas nela são minhas falhas, e não dos alunos”.

O uso de dispositivos tecnológicos de informação levanta discussões entre professores,

vai  de  vilão  a  transgressor  pedagógico.  Para  Ferreira34(2009),  os  celulares  e  outros

dispositivos podem servir como intermediação aprendiz-insumo-professor.  O uso do celular

pelos  aprendizes  lisbonenses  de  ensino fundamental  II  para registrar  datas  de testes  e  de

outras tarefas, gravar o áudio ou vídeo de explicações importantes das aulas, sanar dúvidas,

tirar fotografias de esquemas realizados na aula, realizar cálculos numéricos, a fim de análise

posterior. Isto é, há um grande potencial motivacional, de reflexão, por trás das tecnologias da

informação e comunicação. No entanto, é preciso integrar o uso responsável e construtivo

dessas ferramentas. 

Ainda  sobre  o  docente  P4,  ele  responsabiliza-se  pela  não  aprendizagem  dos

aprendizes:  “sei  que  tenho  que  melhora  [sic]”.  Percebemos  que  se  sente  culpado  pelas

dificuldades que os alunos enfrentam com sua disciplina,  como também por não mudar. A

motivação é um fator determinante para transformar o ambiente, por isso todos os envolvidos

sofrem influência dessa variável afetiva.

Motivar e motivar-se são uma recomendação constante no âmbito educacional, porém,

as  vicissitudes  profissionais,  as  múltiplas  funções,  o  esgotamento  mental  e  físico  e  o

sentimento  de  responsabilidade  pelo  sucesso  e  fracasso  do  aprendizado  pelo  aprendiz

(MIRANDA,  2012),  podem distanciar  o  docente  da  reflexão  cíclica  de  sua  ação.  Como

ressalta Guerra (2000, p. 710), o problema da motivação dos professores é complexo porque

conduz a um ciclo vicioso: se não estão motivados, não se entregarão de corpo e alma à sua

profissão, nem desfrutarão das suas dimensões mais reconfortantes.

34  FERREIRA, E. Jovens, telemóveis e escola. Dissertação (Mestrado em Gestão de Sistemas de e-Learning)
–Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2009. 
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As reflexões feitas por P7 sobre o fazer pedagógico exigem autoavaliação da prática,

pois  diariamente  surgem  desafios,  problemas,  novidades  tecnológicas  e,  diante  disso,  os

aprendizes abandonam a escola para apoiar financeiramente a família ou por serem tomados

pela violência,  Segundo Jesus (2004),  os professores precisariam,  durante a graduação,  de

serem “treinados” em competências para ajudar a gerir o imprevisível do espaço de sala de

aula, o que corrobora as ideias de Schön (1983), ao falar da necessidade de aguçar a intuição e

habilidade/competência artistry, para um agir reflexivo.

 Com vistas a conseguir manter-se autorrealizado, estabelecendo metas e alcançá-las, o

professor e/ou aprendiz precisam desenvolver, processualmente, os seus autoconceitos (como

nos  enxergamos,  nossa  imagem  frente  à  sociedade,  nossa  função  como  ser  individual),

consequência  de  uma  estruturada  autoestima  e  sua  autoimagem  (SANTOS;  ANTUNES;

BERNARDI,  2008).  Arantes  (2003,  p.  160)  chama  a  atenção  para  a  necessidade  de

desenvolver uma escola em que os profissionais tenham atitudes positivas, para poderem ter

eficácia na sua ação pedagógica. Desse modo, propõe que seja realizado um trabalho com os

professores  no  qual  se  construa  e  se  valorize  sua  autoestima,  autoconfiança  e

autoconhecimento. 

Quando perguntados sobre as práticas pedagógicas, 90% dos professores assinalaram

as alternativas  C e D,  respectivamente:  “explica  o conteúdo,  passa exercício  e  corrige”  e

“costuma usar a lousa”. Além da alternativa A, pontuada por 80% dos questionários, “foca

sua  aula  no  conteúdo  programático”.  Somente  a  P3 elencou  outras  práticas:  “seminários,

pesquisas, documentários, etc.”, já P7 ainda coloca “Aulas dialogadas”. 

Diante dos problemas, os 7 (sete) professores respondem que tentam criar um espaço

de interação. A P1 indica-nos sua maneira de agir para motivar seus alunos: “procuro sempre

fazer  ligação  do  conteúdo  estudado  em  sala  de  aula  com  outras  linguagens:  músicas,

documentários e filmes”.

 Para P4, a sua disciplina é “muito teórica”,  porém, tenta associar  seu insumo aos

meios de comunicação presentes entre seus alunos. Já para P1, a sua “maior dificuldade é

atrair os alunos pela busca do conhecimento por prazer, e não por obrigação”. Para esta, assim

como  também  para  mim,  o  sentimento  de  obrigação  pelas  disciplinas é  algo  pulsante  e

recorrente. Trazer mudanças é necessário para contornar as falas como a de 1Q1: “vou à aula

de espanhol para não ser reprovado”. O que poderíamos fazer para termos una participação

prazerosa das aulas? Conforme 3E3, “no caminho da vida a gente precisa de várias coisas… a

escola é como se fosse um complemento, na escola tem uma professora, um amigo que nos

ouve…”. 
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P4 indica-nos como relaciona o seu conteúdo programático  com os conhecimentos

prévios de seus aprendizes: “[...] Procuro fazer uma relação entre as ideias dos pensadores

com os fatos atuais que chegam dos clientes pelos diversos meios de comunicação a que eles

têm acesso”. P4 usa, em dois momentos, a palavra “cliente” para descrever seus aprendizes.

Quando perguntado sobre o que entende pelo termo, respondeu que somos como funcionários

de uma grande empresa, o Estado do RN. Por consequência, ensinamos aos clientes dessa

máquina estatal. 

Propiciar  associações  com diferentes  conhecimentos  e com os já assimilados  pelos

aprendizes, é uma prática da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1976). Através dessa

prática,  o  professor  incita  a  participação dos  aprendizes  para  obter  seus  conhecimentos

prévios,  remodela  as  futuras  práticas  e  propicia  a  consolidação  de  estruturas  cognitivas,

sinapses e memórias, sendo a ressignificação a culminância do aprendido significativamente.

Dito isso, o professor precisa estar aberto a aprender junto com seus aprendizes, sem medo de

errar, de desconhecer do que tratam e adaptar o currículo ao novo exposto nas aulas. 

 A fim de  contornar  os  problemas  enfrentados  como  desinteresse,  os  professores-

participantes listam algumas atitudes: “Acho que atualmente a nossa maior dificuldade é o

desinteresse e indisciplina do aluno. Para isso busco aulas mais interativas e tento entender

esses comportamentos” (P2). 

A P1 indica-nos suas ações para ganhar a confiança de seus alunos e estabelecer um

ambiente favorável para o ensino-aprendizagem de sua disciplina.  De acordo com ela, “A

maioria dos discentes, se estimulados positivamente, conseguem evoluir bastante no processo

de aprendizagem. A maioria demonstra interesse e participação nas aulas ministradas”. De um

grupo de 45 aprendizes,  um ou outro será indisciplinado,  entretanto,  pelo que vemos nas

respostas dos aprendizes, a apatia e desmotivação têm origem em problemas familiares, pela

ausência de visão de futuro para ascender socialmente, de valor dado ao estudado na escola,

de anseios por novos ares, consequentemente, medo de errar no futuro.

Conhecer a quem dirigimos os nossos conhecimentos é importante para criar um elo

afetivo.  Professor  e  aprendiz  não  são  máquinas  de  reprodução  de  informações,  há  a

necessidade da confiança. Sobre isso, trazemos a fala de 2E3: “[...] chega dá uma alegria! Ele

disse que: você está se superando. Ele fala, às vezes diz que estou me superando… E que tá

dando orgulho, que tá fazendo as coisas porque no primeiro ano ele me chamou de burra…

ele  disse:  eu  pensava  que  você  não  ia  conseguir”.  E  completa  sua  fala  com  a  seguinte

declaração:  “agora  abraça,  sorrir,  interage,  não  está  rígido  demais”.  O  professor  aqui  se

mostra  aberto a ter  uma relação de confiança com seus alunos, mostrando – por meio de
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gestos como o abraço –, que o aprendiz pode tirar dúvidas, errar e pedir nova explicação

durante as aulas. O colega docente em questão deu a retroalimentação positiva no momento

certo.  Se o aprendiz realiza alguma resolução na qual se vê e reconhece o seu empenho,

criatividade e ânimo, é preciso dizer a ele que está no caminho certo e poderá produzir mais

nas próximas aulas. 

A afetividade e suas variáveis são necessárias e urgentes na interação pedagógica e

para  o desenvolvimento  do adolescente  cidadão.  Assim,  o “como ensinar”  deve  envolver

sentimentos  e  emoções  desprendidas  no contato  e  para  o insumo.  Para  o neurobiologista

Damasio (1996, p. 126), as emoções são indispensáveis e estão intimamente associadas ao

contexto em que são assimiladas, tendo cada indivíduo percepções diferentes de uma mesma

situação. Se a emoção ressaltada no momento de aprendizagem for positiva ou negativa, a

sensação e os sentimentos desprendidos serão ativados automaticamente junto à memória de

longo prazo. Assim, algumas memórias são acionadas por perfumes, risos, imagens, piadas,

palavras, dor, outros. Nesse sentido, afirma P1: “Gosto de conversar com os meus alunos,

saber dos seus problemas e dificuldades. Acredito que na maioria das vezes, a história de vida

deles pode contribuir ou prejudicar no processo de aprendizagem, por isso acho importante

conhecê-los”.

Sendo a causa do ensino-aprendizagem, a motivação é o efeito, além de processual,

maleável e instável (AUSUBEL, 1976). O docente pode usar tais características para propor

insumos interativos e significativos,  provocando interesse dos aprendizes pela curiosidade,

pelo material familiar e pelo ambiente de confiança.

Para Mendes (2011, p. 46), os docentes são fundamentais para apoiar o crescimento

psicológico dos seus alunos, principalmente se estes forem oriundos de classes populares,

tendo carências  de modelos  positivos,  em meio  à  violência,  ou com problemas de ordem

afetiva/cognitiva. Portanto, é importante que o professor tenha um bom autoconceito para ser

melhor conhecedor de si mesmo e para que possa tentar ajudar seus alunos nesse processo, de

modo positivo.

Fatores intrínsecos e extrínsecos prejudicam o envolvimento e o direcionamento de

energia para uma atividade. Como visto, os professores têm insatisfações semelhantes, como

indisciplina e desinteresse pelo aluno. Segundo Sá e Alves Neto35 (2016, p. 2), demanda-se do

professor  atual  que  este  solucione  em  sua  sala  de  aula  diversos  problemas  da

contemporaneidade e, no entanto, não lhes são oferecidas as ferramentas, os recursos nem a

formação  mínima  necessários  para  tal  exercício.  Atrelando  ao  dito  pela  professora  P5,  a

35  
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ausência  de  apoio  institucional  e  político  para  manter-se  interessada  e  contornando  as

dificuldades em sua atividade. Há décadas a Educação perde seus profissionais por causa da

insatisfação no trabalho, indisciplina na escola, carga horária semanal. Há alguns professores,

no entanto,  que anseiam mudar  seus contextos,  outros veem a sala de aula como serviço

eventual. 

Mesmo  diante  das  problemáticas  nas  políticas  educacionais,  é  necessário  que  o

professor  tenha  clareza  dos  seus  objetivos  e  de  sua  função  social.  Afinal,  é  de  suma

importância um autoconceito positivo sobre o lado profissional. Com a escola e a família, o

educador pode ajudar a formar um cidadão competente e responsável, empático, lidando com

as  diferenças  culturas,  linguísticas  e  sociais.  No artigo  205 da  Constituição  Federal,  está

determinado  que  “A  educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento

da pessoa,  seu preparo para o exercício  da cidadania  e  sua qualificação para o trabalho”

(BRASIL36, 1988).

Provocar o intercâmbio de saberes, a autonomia e a contínua formação para poder lidar

com problemas de ordem prática. Como visto, o professor pode ser a chave para aproximar o

aprendiz do insumo potencialmente significativo. 

4.3  Atitude  de  enfrentamento  para  provocar  o  interesse  do  aprendiz  na/pela

aprendizagem de língua espanhola

Os dados coletados na primeira fase deste estudo demonstram que os aprendizes estão

desmotivados, tendo como consequências apatia ao insumo, ao espaço escolar, indisciplina,

reprovação  e  evasão.  Alguns fatores  intrínsecos  e  extrínsecos  foram diagnosticados  pelos

aprendizes-entrevistados e respondentes dos questionários, respectivamente, a falta de apoio

afetivo e familiar, a autoimagem negativa, a ausência de perspectivas para o futuro, repetição

de conteúdos desprovidos de sentido e obrigatórios para a formação pessoal, cidadã, além dos

relatos  da  necessidade  de  apoiar  financeiramente  a  família,  recebendo  opiniões  externas

negativas por parte de pessoas próximas, as quais os desmotivam, fazendo com que deixem de

participar  das  aulas.  Ainda  em relação  aos  fatores  extrínsecos,  durante  as  entrevistas,  os

aprendizes problematizaram o método usado para ensiná-los, as mudanças esperadas para o

novo século e a relação positiva com o professor.

36  BRASIL.  Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Ministério das
Comunicações, 1988. 
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Diante do desinteresse do aprendiz e do professor, esse último é quem pode contornar

o que lhe afeta e provocar reações animadoras ao insumo. A escola precisa ser motivante, um

espaço de acolhimento das diferenças, pelo qual as vozes possam ser problematizadas, onde

se educa e se ensina conjuntamente. Assim, concordamos com Zabala (2010) quando diz que

o espaço escolar deve receber as diferenças e possibilitar a formação integral do aprendiz.

Para isso, fomentamos sequências didáticas (SD), a fim de contornar o cenário apático dos

dois grupos escolhidos para este estudo. Como explicado anteriormente pelas SD, se “busca

intervenções  no meio  escolar  que favoreçam a mudança  e a promoção dos alunos a uma

melhor mestria dos gêneros e das situações de comunicação que lhes correspondem” (DOLZ;

SCHNEUWLY, 2004, p. 53). 

O ensino das disciplinas escolares precisa ser diversificado, dinâmico, como indicado

pelos aprendizes na primeira parte deste capítulo, sobretudo o espanhol, tão recente para o

currículo educacional. Nosso estudo não buscou conhecer as realidades de outros professores

de espanhol do estado do RN ou mesmo da grande Natal, como se sentem, avaliam, percebem

suas práticas e se há (des)interesse, seja pelo trabalho ou pelo corpo discente; porém, segundo

Moraes (2010, p. 92), o professor de língua espanhola ocupa a posição de desprestígio perante

os olhares de outras disciplinas, pela crença de “ser uma língua de fácil compreensão gerou

um processo de desvalorização do idioma e do docente que é expresso pela carga horária

reduzida, pouca valorização da aprendizagem da língua, falta de recursos, entre outros tantos

entraves”. 

Com a Lei do Espanhol revogada pelo MEC neste ano de 2017, a língua passa a perder

espaço  no  currículo  obrigatório,  com  o  futuro  incerto  nas  escolas  públicas  no  Brasil,

retrocedendo  uma  década  de  financiamento,  formação  universitária  e  conscientização  da

importância de estudar outras línguas estrangeiras na escola e da presente aproximação da

América Latina do cotidiano brasileiro. 

Quando perguntado no questionário final sobre como os aprendizes enxergavam as

aulas de língua espanhola, a aprendiz 10q1 aborda o fato de o sistema educacional brasileiro

desprestigiar o ensino de idiomas nas escolas: “interessante. É uma língua fácil de aprender e

de comunicação e  gosto muito.  Mas a  educação escolar  não dá tanto valor  ao estudo de

línguas quanto deveria. Ela é passada somente por ser obrigatório”.

Voltando-nos para os fins deste estudo, escolhemos 4 (quatro) sequências didáticas

(duas SD de cada turma), realizadas durante 2015 que serão expostas e analisadas a partir dos

dados coletados no questionário final e de autoavaliações para, assim, obter uma visão ampla

das percepções finais dos participantes das duas turmas selecionadas.
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O questionário final objetivou conhecer as reações dos aprendizes às mudanças feitas,

objetivando  provocá-los  pela  formação  integral-cidadã  por  meio  da  língua  espanhola,

motivando-os a participar efetivamente de seus momentos de aprendizagem. Dessa forma, o

questionário foi aplicado na primeira semana de dezembro de 2015. Também para fins de

análise, os aprendizes das duas turmas selecionadas foram convidados a se autoavaliarem e a

avaliar a disciplina de espanhol na última aula. 

Durante o supracitado ano, muitos fatores externos prejudicaram o desenvolvimento

das SD, como falta de ventilador;  quando usadas as salas com ar-condicionado, acontecia

sobrecarga na rede de energia elétrica. Além disso, os alunos eram liberados por falta de água,

merenda e outras circunstâncias  que impediram a plena efetivação das atividades.  Mesmo

diante  disso,  para  algumas  turmas  comprometidas,  como  as  das  sextas-feiras,  que  são

liberadas às 15h 30 por alguns motivos citados anteriormente,  usou-se – como até hoje o

fazemos – o horário de planejamento para conseguir realizar algumas SD. 

4.3.1 Seleção e sequências de conhecimentos para a formação integral-cidadã 

As sequências didáticas tinham como objetivo estimular a formação integral e cidadã

do aprendiz  por  meio  da  língua espanhola,  sugestões  lançadas pelos  documentos  oficiais

escritos  por  Edgar  Morin,  Jacques Delors,  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e

Orientações  Curriculares  Nacionais,  entre  outras  vias  oficiais.  Além  dos  objetivos

anteriormente descritos, as SD visam a contornar o desinteresse e a apatia sentidos durante os

primeiros anos como professora da rede estadual de ensino. 

Apresentaremos 5 SD, sendo 3(três) realizadas na primeira e 2(duas) na terceira série

do  ensino  médio.  Achamos  pertinente  usar  as  que  foram  expostas  e  recorrentes  como

motivantes para os aprendizes da primeira e terceira série no questionário final, pela questão:

“De qual tema desenvolvido durante as aulas de língua espanhola você gostou de interagir?”.

No decorrer  do ano de 2015,  muitos  temas  foram desenvolvidos  por  meio  de dinâmicas,

músicas,  poesias,  contos,  dúvidas  dos  aprendizes,  temas  requeridos  por  eles  e  estratégias

outras.  Para  fins  de  análise,  triangularemos  as  SD,  o  aporte  teórico  sobre  afetividade,

formação integral-cidadã, aprendizagem significativa por meio de uma prática reflexiva, além

dos dados coletados pelo questionário final e as autoavaliações.

Pelo dito dos aprendizes no questionário final sobre o tema por meio do qual gostaram

de interagir, dentre os 41(quarenta e um) questionários, 10 (dez) aprendizes escreveram as

aulas sobre questões de gênero, 9 (nove) atividade Desgringar, 5(cinco) povos originários e 3
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(três) sobre preconceito.  Outras menos representativas estão nos exemplos dos aprendizes:

10q1 – “quando recitamos poesias dos outros países e cantamos”; 1q1 – “autores mexicanos”;

12q1 “turismo”; 1q3 – “culinária”; 16q3 – “foi o de música que tivemos que apresentar no

circuito literário” e 18q3 – “temas relacionados com o cotidiano, política, questões sociais”.

A participação  ou não pode  ser  determinada  pelo  desejo  de  aprender,  envolver-se

também  pela  curiosidade  lançada  por  uma  pergunta,  imagem  e/ou  vídeo.  Por  isso,

explicitaremos aqui algumas dinâmicas usadas nas duas turmas, a fim de aproximar o contato

com a língua espanhola de maneira dinâmica, prazerosa e formativa. Ainda sobre o tema que

gerou interação entre os aprendizes, o aprendente 5q1 respondeu: “Aprender a línguas é pelas

simples regras que a professora nos ajudar que venhamos aprender a falar em espanhol...”.

Aqui, remete às regras de convivência ensinadas e requeridas em todas as aulas. 

4.3.2 Dados pertinentes sobre o desenvolvimento das SD na primeira série 

Para  a  primeira  série,  foram  requeridas  SD  que  acordassem  a  importância  deles

estarem todas as semanas, por 50 minutos, aprendendo a língua espanhola, buscando valores

que nos identificam como latino-americanos,  tais  quais atividades  comunicativas,  além de

problematizar comportamentos como racismo, preconceitos religiosos, culturais e étnicos. A

partir  do primeiro dia de aula,  procuro lançar ideias  para as futuras aulas,  quanto ao que

esperam aprender, o anseio de saber sobre a língua espanhola e inquietações outras. Assim, os

discentes iniciantes na primeira série do ensino médio podem ver-se como agentes sociais,

passando agir com atitudes e posturas críticas, e convidando-os a continuarem na escola.

A fala de 5q1 nos direciona à SD inicial sobre as regras de convivência. Os aprendizes

enxergam a  escola  como  sua  segunda  casa.  Entretanto,  utilizam-na  para  fazer  amigos  e

afastarem-se de suas realidades familiares. Muitos precisam trabalhar para ajudar seus pais ou

ficam em casa o dia inteiro sem nenhum familiar para direcioná-los. Por isso, a escola passa a

ter novas responsabilidades como agente social, devendo propiciar igualdade e educar, além

de ensinar (ZABALA, 2010). Para isso, é preciso falarmos de temas que possam fazê-los

produzir conhecimento, não só pelo insumo recebido, mas pela conexão de redes associativas

de diferentes áreas de conhecimento e ressignificar suas respostas ao meio. 

As “regras” de sala de aula foram necessárias porque os aprendizes, ao entrar, sair e

pedir ajuda, faziam-no de maneira descuidada e rude. Aproveitamos a função comunicativa da

língua  a  fim  de  que,  por  meio  dela,  pudéssemos  melhorar  comportamentos  ofensivos.

Também peço sorrisos grandes, uma maneira que encontrei de eles se soltarem. Pequenas



85

diferenças nas atitudes diárias, cortesias, seguindo o terceiro pilar de Delors (2006), pelo qual

somos seres diversos ao nos fazermos seres no e pelo plural a partir relações interpessoais.

Assim, por três aulas consecutivas, sempre relembro que estamos ali por 50 minutos para

aventurarmo-nos pela língua espanhola e pelo sorriso mostrarmos respeito pelo outro. 

A afetividade colabora e extrapola as relações entre os sujeitos, propiciando respeito,

diminui, consequentemente, a ansiedade de errar, de virar piada da turma, a insegurança de

expressar-se,  elevando,  assim,  a  autoestima,  atenção,  interesse  e  participação  ativa  do

momento  pedagógico. Um  ambiente  positivo,  com  relação  baseada  na  segurança, pode

melhorar  o ensino-aprendizagem de uma LE (ARNOLD, 2000).  No caso da disciplina de

língua espanhola, o desinteresse também está ligado ao descaso de políticas linguísticas para

ensino de línguas no país, sendo relevante o professor mediador que possibilite a discussão da

importância não só do espanhol, mas de todas as línguas. Para ilustrar, os aprendizes 3q1,

14q3 e 13q1 discordaram do questionário final sobre gostar de aprender a língua espanhola,

mas assinalaram que gostam de ir às aulas. É o que podemos observar na fala de 14q3: “São

aulas interativas q (sic) dão espaço para desenvolver o aprendizado de outra forma”. 

A língua pode não ser relevante para o aprendiz, mas é preciso oportunizar um contato

satisfatório que gere interação pela LE e abrir-lhe caminhos para sua ascensão pessoal. O

aprendiz 11q3 justifica seu interesse pela língua espanhola ao dizer que “porque eu gostaria

no  futuro  de  conhecer  outros  locais  no  mundo,  inclusive  onde  a  língua  primaria seja

espanhol”. Devemos, enquanto professores, investir em situações pelas quais os adolescentes

percebam que o mundo é de todos, independentemente de classe social, e que é possível falar

outras línguas, aventurar-se pelos seus desejos e enxergar o além como pequeno e atingível. 

É  preciso  problematizar,  por  exemplo,  a  obrigatoriedade  das  disciplinas  na  escola,

conversar sobre as razões de estudar inglês, matemática, física e outras disciplinas. Seja em

relação às aulas de LE ou não, fato é que o desinteresse dos alunos está presente em todo o

espaço escolar, vemos isso pelo número de adolescentes fora da escola. Segundo o MEC, em

2012, por volta de 1,6 milhão37 de estudantes abandonaram do ensino básico, mais de 1,5

milhão cursava a rede pública. Pelos dados coletados em uma pesquisa feita pela Unicef no

Brasil (2011, p. 82),38 11% disseram que faltavam estabelecimentos de ensino; 27% falaram

37 Todos pela Educação. Brasil tem 3ª maior taxa de evasão escolar entre 100 países, diz Pnud [Internet]. São
Paulo:  Todos  pela  Educação,  2013.  Disponível  em:  <http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-
midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/> Acesso em: 30 maio
2017.
38 O direito de ser adolescente: oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar desigualdades. Fundo das
Nações  Unidas  para  a  Infância.  Brasília:  UNICEF,  2011.  182  p.  Disponível  em:
<https://www.unicef.org/brazil/pt/br_sabrep11.pdf>. Acesso em: 30 maio 2017.
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que tinham necessidade de ajudar financeiramente a família; porém o mais impressionante é

que 40,5% dos adolescentes ouvidos para a pesquisa disseram que não tinham interesse na

escola”.  Esses  dados  corroboram o  que  foi  levantado  em nosso  estudo,  pois  sinalizam a

necessidade de construirmos um ambiente convidativo, amistoso, com o desenvolvimento de

competências pela língua espanhola, ou por qualquer outra disciplina para os adolescentes,

além de projetos pelo sistema educacional, a fim de dar condições do aluno continuar os seus

estudos básicos.

Sendo assim, a escola, o professor e o aprendiz precisam estar preparados para analisar

problemas  de  qualquer  ordem,  sejam advindos  dos  processos  afetivos  como  sentimentos,

emoções, sejam mesmo profissionais, familiares, escolar e/ou sociais. A partir do que fora

mencionado, o ato de aprender deve ser um conjunto de fatores como compreender e respeitar

os  problemas  da  humanidade,  enfrentar  as  próprias  incertezas  e  converter-se  em cidadão

(MORIN39,  2002b).  Portanto,  é  necessário  que  o  professor,  nessa  nova  perspectiva,  seja

parceiro de seus alunos, motivando-os a serem autônomos, críticos e participativos.

Durante  o  primeiro  contato  com a  língua,  vários  estereótipos  são  indicados  pelos

aprendizes, e estes repetem o lado negativo de nações latinas que ouvem pelas mídias, como

pobreza, narcotráfico e mazelas outras. Nas primeiras aulas, propiciamos conversas sobre a

importância deles nas aulas de espanhol e buscamos conhecer o já sabido sobre o espanhol.

Alguns  trouxeram  elementos  da  televisão,  como  novelas  (“Violenta”,  “A  Usurpadora”),

seriados  (“Chaves”),  dentre  outros  produtos  midiáticos;  sobre  taco,  mariachis,  tourada,

comida  apimentada,  e  assim  seguimos  com  Maradona,  Messi,  Real  Madri,  Barcelona;

significados que vêm de fora da escola. Quando perguntados sobre a importância de estudar

espanhol,  surgiram respostas  do tipo:  conseguir  trabalho,  viajar  para  outro país  e  receber

turistas. Por essas afirmações dos aprendizes,  vemos que a aprendizagem do idioma é um

mero canal de comunicação para o trabalho. Refletindo o respondido na entrevista pelo 6E1, o

espanhol  não  tem  função  para  ele,  já  que  ele  não  poderá  viajar,  participar  de  algum

intercâmbio por questões financeiras. Aqui vemos que aprender um idioma está ligado a ter

renda: se eu não pago, não é relevante, ou algo relacionado à autoestima baixa de que não

conseguiria aprender. Senti isso quando ofereci aulas gratuitas de espanhol em 2014 para os

aprendizes da escola, aos sábados. 

 No final da conversa um aprendiz questionou, já que falávamos da importância de

uma disciplina, se eu poderia explicar o porquê de ele estudar filosofia. Foi apresentado o meu

39 O livro La cabeza bien puesta (MORIN, 2002) antecede a publicação de Os sete saberes, produzido para a
UNESCO. 
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ponto  de  vista  sobre  o  assunto  e,  posteriormente,  pedido  ao  professor  responsável  pela

disciplina que abordasse o tema com a turma.

A sala de aula deve ser viva, um ambiente em que o aprendiz possa sentir-se integrado

ao  processo  educacional.  Dessa  forma,  os  professores  precisam  apoiar-se  pelo

inter/transdisciplinar, porquanto o conhecimento é pulsante e livre de amarras conteudistas.

Muitos temas surgem do contato em sala de aula, foi o caso da nossa conversa sobre o que

eles já sabem a respeito dos países de língua espanhola da América Latina. Apresentaram

algumas  ideias  estereotipadas  sobre  a  construção  das  nações  ou  sobre  informações  que

chegam pelas mídias, como o narcotráfico estabelecido na Colômbia, por exemplo, além de

pedirem  para  conversar  somente  sobre  a  Espanha.  As  SD  visavam  provocar  esses

conhecimentos prévios dos aprendizes, a fim de que se percebessem latino-americanos, de

base indígena, africana, europeia. O sujeito 13q1, quando perguntado sobre o tema que havia

gostado  de  estudar,  respondeu:  “sobre  o  povo  indígena,  aqueles  que  vimos  os  astecas,

inca…”. Para 15q1, por sua vez, respondeu: “Gostei da aula sobre os índios da America do

sul”.

Para iniciar essa conversa, falamos da chegada dos colonos nas Américas e as trocas

ocorridas entre os povos originários, espanhóis e portugueses. Procuramos desconstruir a ideia

de  que  existe  um povo  melhor  que  outro,  reforçando  o  valor  do  originário para  nossas

identidades  e  hábitos  alimentares  e  festivos.  Os  aprendizes  apresentaram sobre  os  Incas,

Maias, Astecas e indígenas brasileiros (as muitas tribos), seus problemas comuns, vivências,

abordando como suas culturas resistem diante da internacionalização das tecnologias e das

perdas de terras. 
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Figura 1: Os povos indígenas que resistem na América Latina40

Fonte: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Motivar  o  aprendiz  pelo  material  potencialmente  significativo  é  trazer  problemas

comuns entre os seres para debate, ao que foi enunciado por 13q3: “Pq os temas abordados da

sala são atuais e ótimos pra se discutir”, isto é, o aprendiz precisa aprender a buscar e criar

conhecimento sem medo de errar, a fim de solucionar os problemas locais (DELORS, 2006),

conscientizando-se de seu papel, de seus valores e atitudes na sociedade. 

Ensinar  exige  observação  de  atitudes,  distanciamento  e  reflexão  crítica  (SCHÖN,

1983). Isso implica no “aprender fazendo”, na e pela ação, lema do filósofo John Dewey, que

inspirou o movimento  brasileiro Escola  Nova.  Para isso,  o  docente precisa ter  confiança,

consciência de suas limitações e recriar, assim poderá otimizar suas respostas em situações

reais.  A  prática  docente,  segundo  essa  perspectiva,  é  baseada  em  estimular  diferentes

competências para que o indivíduo possa atuar conscientemente na sociedade, propiciando um

metaconhecimento da ação e agilidade na resolução de problemas de ordem prática.

 Os aprendizes chamaram a atenção também para outros temas discutidos na aula,

conforme se pode observar nesta declaração de 4q1: “PRECONCEITO sem dúvida alguma”.

Esta  SD  de  2(duas)  aulas  foi  a  resposta  a  uma  situação  de  sala  de  aula.  Enquanto

conversávamos  sobre os  aspectos  físicos  e  psicológicos  (baja,  delgada,  lista  e  outras)  em

espanhol, uma discente chamou a outra de “macaca preta”. Questionei o motivo de tratá-la

dessa forma e conversei com a turma sobre o assunto. Não era a primeira vez que alguém agia

40 Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de
sus  derechos.  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe.  Disponível  em:
<http://www.cepal.org/es/publicaciones/37050-pueblos-indigenas-america-latina-avances-ultimo-decenio-retos-
pendientes-la>. Acesso em: 08 jul. 2007.
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de maneira preconceituosa, como o ato de evitar uma colega novata por ter o sotaque paulista.

Para provocar o debate sobre os comportamentos ofensivos observados, usamos o Boletín

Callao41 (apud MARTÍN, 2010),  “No te  calles”, sobre discriminação e tipos  de violência,

cyberbullyng, racismo, ou outro.

Figura 2: Discriminação e violência

Fonte: Boletín Callao

A sociedade  nos  fragiliza,  diante  da  complexidade  dos  seres,  a  escola  –  portanto,

precisa empoderar, dar voz aos silenciados diariamente pelos diferentes preconceitos, como o

racismo  e  a  homofobia.  De acordo  com o sétimo  saber  de  Morin (1990),  percebemos  a

necessidade de repensar e confrontar o ser social para formá-lo como cidadão, alguém com

consciência crítica e participação ativa no coletivo. 

A autoimagem e a autoestima, assim como a motivação, podem interferir no processo

de  ensino-aprendizagem.  Sentir-se  desnecessário  para  a  sociedade,  incapaz  de  aprender  e

rejeitado  por  seus  iguais,  são  sentimentos  que  afastam o  aprendiz  do  espaço  escolar.  O

professor,  consciente  de sua função formativa,  pode provocar  e construir  um espaço para

debates  extracurriculares  nos  quais  papéis  sociais  são  especificados,  reconhecendo-se  os

objetivos  em  comum  e  possibilitando  harmonia  entre  os  diferentes  grupos  (BRANDEN,

1995).

Situações  racistas,  a  exemplo  da  descrita  anteriormente,  ocorrem  diariamente,  e

acreditamos que não basta retirar o aluno de sala de aula e levá-lo à direção, mas, por meio da

leitura  compartilhada,  podemos  refletir  sobre  os  comportamentos  ofensivos  e  buscar

41  “No te calles”. Boletín Callao, Club de Jóvenes Callao. Boletín nº 2, diciembre. Buenos Aires: 2005.
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aproveitar a língua espanhola para apoiar a formação integral-cidadã dos grupos. Acreditamos

que, por essa razão, o aprendiz 14q3 sugeriu uma mudança que poderia ocorrer nas aulas de

espanhol:  “controle  das  discussões.  Muitas  vezes  saia da  sala  sem  ter  assistido  a  aula

completamente  devido  ao  tempo  tomado  pelas  discussões  paralelas  que  se  criavam,

secundarizando o conteúdo que a professora deveria ter ensinado”. O aprendiz ainda escreveu

que gosta de ir às aulas pela interação que há nelas e o tema pelo qual interagiu foi “Questões

sociais e atualidades”. 

Acreditamos  que,  por  meio  da  prática  reflexiva,  o  problema  com  atitudes  e

comportamentos ofensivos deve ser discutido no momento em que ocorre. A responsabilidade

pessoal pelos discursos precisa ser trabalhada quando surge a situação-problema. Essa é a

função social do professor, e deve extrapolar conteúdos. O conteúdo gramatical, por exemplo,

pode continuar na próxima aula, por meio de uma dinâmica ou atividade comunicativa.

É direito do sujeito ter condições de entender a própria natureza humana, pela qual

simultaneamente  a  identidade  é  construída  na  diversidade  e  pela  unidade,  com destino  e

condições comuns como cidadãos da mesma terra. Sabemos das sociedades viverem isoladas

e  fortificando-se cada  uma a  sua  vez,  por  isso,  os  problemas  precisam ser  enfrentados  e

compreendidos, pois os comportamentos rondam o mesmo espaço terrenal (MORIN,1990).

Para 9q1, a aula de língua espanhola está sendo: “Otimo, gostei bastante, uma linguaguem

diferente e bem interessante, pode não [sic] servi para o meu futuro ‘trabalho’ mais tirando

isso pra mim foi um previlegio, estou muito satisfeita”. A imagem da educação – concebida

para o caminho direcionado estritamente ao trabalho – retira sua importância social, passando

a ser entendida como reprodutora de conhecimento pertinente para o desempenho de alguma

função.

4.3.3 Dados pertinentes sobre o desenvolvimento das SD na terceira série

As SD criadas para a terceira  série foram produzidas a partir  de problemas locais,

como o crescente número de casos de feminicídio na Grande Natal. Foi requisitado à turma

conhecer outras culturas e línguas, durante o percurso de aulas em 2015. Como culminância

de  conversas  em sala  de aula,  e  pela  necessidade  de proporcionar  visibilidade  às  línguas

estrangeiras na escola, conduzi uma atividade chamada “Feria Desgringar”, nome criado em

conjunto com os aprendizes da turma selecionada e que, posteriormente, será explicada. 

Levando-se  em  consideração  a  localização  da  escola,  é  necessário  tratar  o  tema

violência. Para isso, em 2014, foi usado o poema “El Matador”, de Rafael Alberti42 (1988

42 Poeta espanhol da chamada Generación 27.  ALBERTÍ, Rafael. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1988.
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apud MARTÍN43,  2010). O foco do livro eram os verbos imperativos, porém, pela leitura,

percebeu-se  que  não  sabiam  como  funcionava  uma  tourada. Assim,  foi  solicitado  que

pesquisassem  sobre  a  tourada  e  comparecem  ao  rodeio.  A  partir  dessa  tarefa,  surgiram

discussões sobre a vaquejada,  expressão cultural  nordestina,  e sobre a violência  contra  os

animais,  contra  as  pessoas,  contra  incapacitados  e  mulheres.  Uma  discussão  envolvendo

conhecimentos  prévios,  locais dos  aprendizes,  proporcionou  um debate  que  transcende  a

função de verbos, conteúdo importante, mas não a única forma de contatar a língua espanhola.

Pelos portfólios das aulas, foram expressas sugestões de mudanças como resolução de

questões do Enem, indicação de músicas catalanas e galegas, aulas de dança (reggaeton) e

outros. Em relação aos pedidos de aula de dança, foi sugerido aos almejantes em aprender que

organizássemos  na  sala  um  “taller  de  danza”  com  os  que  sabiam,  ficando  sob  minha

responsabilidade os encontros na escola. Para isso, cinco aprendizes se dispuseram a ensinar

duas músicas aos colegas de sala e também estes ensinassem durante a atividade de espanhol

Desgringar.

Quanto aos pedidos de sugestões de músicas, indicou-se durante a aula cantores como

Xoel López, Álex Casanova, Sopa de Cabra, Els Catarres, Zaz e Black M. Pela fala de 2q3, a

disciplina de espanhol é “Uma forma de conhecer sobre outras línguas, culturas,  modos e

etc.”. As sugestões entram em nossa pesquisa como uma forma de os aprendizes participarem

das  escolhas  de  SD.  Nesse  sentido,  cabe  ressaltar  que  muitos  pedidos  não  entraram  no

cronograma,  mas  os  aprendizes  foram  informados  sobre  as  razões  de  trabalharmos

determinados temas e não outros, ou tiveram disponibilizado o material pedido.

Para Torres44 (2007, p. 45), o grande desafio de uma atividade metacognitiva, reflexiva

como o portfólio, é “[...] o de fazer com que o aluno perceba que ele é responsável pelo seu

processo  de  ensino-aprendizagem.  [...]  Ajudar  o  aluno  a  quebrar  paradigmas  bem

solidificados na questão da avaliação como fim em si mesmo”. Mesmo deixando claro quais

seriam as formas de avaliação e a razão de tais escolhas, os aprendizes – sejam da primeira,

sejam terceira série – perguntavam quase todos os bimestres sobre o assunto, querendo saber

se a avaliação dar-se-ia por meio de provas ou testes. Para 17q3, as aulas de espanhol são

“legais, só não gosto dos portifolios [sic]”. Esse estilo de avaliação demanda tempo, atenção,

processos metacognitivos, dedicação, motivação intrínseca e extrínseca.

43 O livro Síntesis 3, adotado pelo MEC entre 2012 a 2014. MARTÍN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española:
ensino médio. São Paulo: Ática, 2010.
44 TORRES, Sylvia Carolina G. Portfólio como instrumento de aprendizagem e suas implicações para a prática
reflexiva.  Dissertação  (Mestrado  em  Educação  Superior)  –  PUC-Campinas,  2007.  Disponível  em:
<http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=2040&dd99=pdf>. Acesso em: 30 maio 2017.
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Avaliá-los processualmente e por suas autoavaliações invoca-lhes a refletir e validar

seus autoconceitos, porque percebem seus erros a tempo de solucioná-los e não se sentem

frustrados pela baixa nota depois das provas. Os aprendizes tornam-se conscientes do que

estão  realizando  e  o  porquê  de  estarem executando  determinadas  atividades,  sentindo-se

estimulados a continuar progredindo e a respeitar o esforço e criatividade do grupo (ACOSTA

PADRÓN; HERNÁNDEZ, 2004).

O ano de 2014 encerrava com aumento de 39% de violência contra a mulher entre

assassinatos e estupros. No primeiro trimestre de 2015, ano de aplicação deste estudo, foram

assassinadas 19 mulheres, a maior parte delas vítimas de seus (ex-)parceiros. Com base no

conteúdo do livro didático,  no primeiro bimestre falamos sobre métodos anticonceptivos e

gravidez na adolescência, tema ilustrado por meio de um vídeo informativo peruano. Assim,

depois  de  ser  assinada,  em  março  de  2015, a  lei  de  feminicídio  no  Brasil,  escolhemos

fomentar uma SD sobre o tema violência de gênero. 

Segundo  Alonso  Tapia  (2000,  p.  38),  o  início  da  aula  é  o  momento  crucial  para

despertar a curiosidade, o interesse do aluno e acionar seus conhecimentos prévios. Assim, as

SD foram idealizadas pelas variáveis descritas pelo pesquisador Ballester (2002), pelo qual

buscamos um material relevante, próximo às vivências dos aprendizes e seus locais, incitando

a  curiosidade,  além  da  busca  para  resolução  do  problema  via  pesquisa  semiaberta,

proporcionando  trabalhos  em  grupo,  a  fim  de  que  eles  possam,  em  conjunto,  construir

conhecimentos, ressignificá-los e dialogar com os colegas, além de possibilitar ambiente um

motivador para aprendiz de espanhol.

Para requerer atenção, a SD sobre a violência de gênero foi o tema escolhido devido

aos inúmeros casos assassinatos de mulheres e de LGBTs e pela sanção da lei de feminicídio.

Assim, pela imagem compartilhada da Amnistia45 Internacional de Madri, procuramos saber o

que os aprendizes já conheciam do tema, como enxergam a lei, levando-os a repensar posturas

e idealizar atitudes que possam combater o feminicídio no Brasil. 

45 Amnistia  Internacional  de  Madri.  Disponível  em:  <https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/espana/violencia-contra-las-mujeres/>. Acesso em: 30 maio 2017. Também disponível em rede social:
<https://www.facebook.com/amnistiaUCM/photos/a.168648249854131.46275.144844905567799/88007594537
8021/?type=1&theater>. Acesso em: 30 de maio de 2017.
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Figura 3: Metáfora do Iceberg 

Fonte: Amnístia Internacional Madrid

Possibilitar  debates humanizadores é papel de uma escola e prática pensada para a

formação integral-cidadã  do sujeito.  Os aprendizes  chegam à conclusão de que é  preciso

colocá-los como protagonistas, havendo muitas ferramentas para interação, como nos lembra

3E3: “chamar  para interagir  aluno ao mesmo tempo,  para aprender  você e  eu ao mesmo

tempo”. Essa fala corrobora a proposta de Freire (2003) de que somos seres em construção

social, não havendo um detentor do conhecimento absoluto. O aprendente 2E3 complementa

essa reflexão: “[...]  se ele tá ali  e estudou a vida toda para nos passar seu conhecimento,

deveria passar de uma forma para que todos entendessem”.

Quando  o  sujeito  não  tem medo  de  errar,  de  resolver  o  que  se  pede,  ele  poderá

aventurar-se  mais  em  suas  respostas  por  associações  antes  não  ditas,  seja  pelos

questionamentos, seja pelo riso orientado. Não falo aqui sobre piadas e/ou espetáculo, mas o

tornamos  um  conjunto ao  contagiar  os  demais  no  ambiente.  Assim,  relaxamos  ante  aos

pensamentos de fracasso e redirecionamos a atenção ao que foi possivelmente engraçado e

estimulante para o grupo. Para 15q3: “[...] Gosto de ir às aulas de espanhol, porque é uma

língua que é interessante e eu gosto da matéria. E com ela eu posso até usar no dia dia [sic].

Ou  se  qualificar  pra  falar  fluentemente  no  dia  dia.  Então  eu  gosto  da  teria  de  língua

espanhola”.

O docente não conseguirá atingir a todos os aprendizes, pois cada um tem seu objetivo

em relação ao estudo da língua;  o  importante  é  a  socialização pelo insumo,  despertando,

gradativamente, o interesse, por meio de uma ou outra dinâmica. Para isso, entender e incitar

a  valorização  dos  fatores  afetivos  dos  aprendizes,  pode contornar  as  crenças  e  discursos

negativos pela aprendizagem de espanhol. Para o aprendiz 4q1, a disciplina está sendo “[...]
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Ótimo nos faz ter um conhecimento maior. Pra muitos pode não parecer importante mas meu

ponto de vista é que é muito importante sim”. Quando dialogamos a partir do que aluno sabe,

ele se sentirá participante do processo e poderá apoiar as futuras associações de seus colegas.

6Q1 corrobora que um espaço motivador pode aproximar o grupo do insumo novo: 

Estudar  español,  está  sendo  muito  importante,  pois  já  que  não  consigo
aprender inglês, tem a linguagem espanhola pra me ajuda, pois ela uma das
mais falado no mundo todo. E é muito bom, quando o professor faz com que
aula  seja  legal  (como  a  minha  professora  faz),  tonar  a  aula  divertida  é
importante, para gosta de espanhola.

Incitando-os a participar, a darem suas opiniões e empoderá-los a partir da palavra.

Estes foram objetivos expressos na análise da Figura 3, ao concluirmos que o olhar desatento

torna  invisíveis  algumas  atitudes  diárias,  como  é  o  caso,  por  exemplo,  das  campanhas

publicitárias que usam o corpo feminino para a venda de carros. Não há como acionar redes

de associações sem que haja problematizações do mundo, das realidades locais e dos pré-

conceitos pessoais.

Por meio da leitura de textos, problematizamos o feminicídio no Brasil como também

em outros países. Pudemos pensar nas razões para o aumento anual da taxa desse crime e dos

tipos de violências comuns que englobam a física, verbal, dentre outras. A fim de discutir

sobre possíveis soluções para o problema da violência de gênero, os aprendizes reuniram suas

pesquisas e trouxeram exemplos da violência diária nas mídias digitais, para buscar soluções

para o problema. Trouxeram ainda alguns  prints ou vídeos que ilustrassem suas ideias. Na

ocasião, sugeri a leitura de jornais e revistas de países latinos. Cada grupo focou no que lhe

convinha, aparecendo nas conversas temas como racismo, preconceito, sexualização do corpo

infantil e piadas homofóbicas. 26q3 declarou: “Nos dias lá [sic] de violência de gênero q falei

sobre transexualidade e mortes de gay”. 

 Pela compreensão leitora de textos autênticos, o aprendiz é requisitado a interagir com

a língua sem adaptações educacionais e por eles dialogar sobre as vivências comuns,  sem

pretextos linguístico-gramaticais. Como ressalta Marcuschi (2009, p. 7246), “[...] o texto é uma

reconstrução do mundo e não uma simples refração ou reflexo”.

A expressão dos conhecimentos ressignificados teve peso para os participantes deste

estudo, já que em 2015 o tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi

“A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Por isso, o professor

46 MARCUSCHI,  Luiz  Antônio.  Produção  textual,  análise  de  gêneros  e  compreensão:  processos  de
produção textual. São Paulo: Parábola, 2009.
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não deve trabalhar de maneira isolada com o aprendiz. Afinal, estamos interconectados, e é

preciso requerer uma identidade social para os problemas que possam vir aos sujeitos. Para

21q3,  as  aulas  estão  sendo “[...]  muito  show, pois  minha  professora  se  dedica  em trazer

inovações para a sala como conteudo e feiras culturais”.

Para  ilustrar  nossa  discussão  sobre  o  feminicídio,  lemos  a  notícia  da  morte  de

Ausgustina Salina, que mobilizou toda Buenos Aires por justiça. 

Figura 4: Notícia de feminicídio 

 Fonte: <http://www.lanacion.com.ar/1788149-feminicidios>.

As atividades e autoavaliações cobradas por meio dos textos da discussão das notícias

mobilizaram  conhecimentos  que  extrapolam  o  ensino  tradicional  de  língua.  Os  alunos

pesquisaram, entre outros temas, o número de mulheres assassinadas por (ex)parceiros em

Natal ou grande Natal, no Brasil e na América Latina. Também procuramos saber a opinião

deles  sobre  a  lei  punitiva  sancionada  sobre  os  casos  de  feminicídio,  sobre  os  números

alarmantes  de  assassinatos  de  LGBTs,  entre  outros  temas  igualmente  relevantes.  Assim,

poderiam perceber que tais problemas não são locais, mas globais. 

A figura docente é um convite ao grupo a participar. Sentindo-se intimidados, receberá

ansiedade,  receio,  e,  consequentemente,  desmotivação.  Por  isso,  espera-se que  o local  de

aprendizagem,  mesmo  diante  dos  problemas  estruturais,  sejam  atrelados  à  “ausência  de

recursos  para  ajudar  na  aprendizagem”,  como  falou  a  P5  sobre  seus  problemas  como

professora, seja positivo para todos os participantes do grupo escolar, pois todos estão à mercê

do desânimo. 

O  questionário  final  refletiu  o  sentido  durante  as  aulas:  houve  certa  mudança  de

perspectiva em relação à disciplina. Vejamos a resposta de 15q1: “Por que as aulas são legais,
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é até divertido…”. Tornar um momento de alegria, e não apenas mais uma obrigação deve ser

o objetivo do professor (como exemplo, temos as falas de P1, P2 e P7 na subseção 2 deste

capítulo).  Para 9q1, 20q3 e 25q3, respectivamente: “Pq Thaís é mó legal, já como eu não

gosto tanto de espanhol!”; “Por que a professora é sempre criativa, sempre leva coisas nova”;

e “por que gosto muito de interagir com a professora e acho a língua espanhola muito legal”. 

Quando perguntado  sobre  o  porquê  de  os  aprendizes  gostarem  de  ir  às  aulas  de

espanhol, as palavras que mais se repetiram foram: “interativas”, “dinâmicas” e “discussão”.

A fim de ilustrar, exemplificamos com as seguintes falas: 4q3: “porq são aulas bem dinâmicas

e ela trás temas mt interessantes…”; e 6q3: “O mode [sic] de ensino, as dinâmicas com a

matéria, que facilitam no aprendizado”. 

Como  vimos  na  primeira  subseção  deste  capítulo,  os  aprendizes  relatavam  que

percebiam desinteresse por parte dos professores ao usarem os celulares durante a aula, por

explicar  sem  interação  por  eles  já  saberem,  entre  outros  fatores.  Portanto,  os  nossos

autoconceitos pessoais e profissionais, a (des)motivação processual e nossas práticas afetam

diretamente  a  forma  como  os  outros  nos  veem.  Se  o  professor  está  desmotivado

constantemente, se tem uma baixa autoestima e não acredita em sua função social, apresentará

uma  cascata  de  atitudes  desencorajadas. Como  visto  na  segunda  subseção,  o  sistema

educacional  não  proporciona  uma  retroalimentação  motivadora,  ou  seja,  não  dá  suporte

estrutural e formativo contínuo ao professor. Contudo, a função social da escola precisa ir

além,  tendo a participação em conjunta  numa rede  de  apoio:  professores,  gestores,  apoio

pedagógico, funcionários e alunos para fomentar um ambiente encorajador. 

A cada novo bimestre, houve momentos de retroalimentação, o que ficou das aulas, do

que foi aprendido e o que poderiam melhorar. Sobre isso, trazemos a resposta do sujeito 13q1

para a questão “como estão sendo as aulas de língua espanhola?”: “Legal, divertido, prazeroso

e muito desgastante em termos de energia, maneire [um pouco professora no próximo ano):

P”.

 Para Freire e Faundez (1985, p. 24), em uma Pedagogia da Pergunta, a intervenção

social acontece pelo estímulo aos saberes e habilidades dos participantes. Segundo os autores,

no ensino esqueceram-se das perguntas, tanto o professor como o aluno esqueceram-nas, e no

meu entender todo conhecimento começa pela pergunta. Começa pelo que você, Paulo, chama

de curiosidade. Mas a curiosidade é uma pergunta!. A Educação conscientiza, necessita de

diálogo e liberta os sujeitos do silêncio. É isso que a difere da Educação Bancária (FREIRE,

1978, p. 67), que “[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem”. A sala
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de  aula  deve  ser  uma  ponte  importante  para  o  debate  constante  de  ideias  de  todos,

principalmente a dos aprendizes. Sobre isso, o 26q3 dá uma retroalimentação positiva das

aulas: “As tuas aulas contribuiu muito pra isso, tinha muito espaço pra discutir e aprender

melhor. Continue estimulando o debate em sala de aula”. 

A curiosidade do aprendiz, às vezes, pode abalar a certeza do professor, sobretudo se a

figura do docente for baseada na filosofia do “eu ensino, você aprende” (FREIRE, 1985, p.

23).  A pergunta é um princípio de liberdade de expressão,  convite para interagir,  pois os

aprendizes  geralmente estão acostumados a receber  definições prontas.  Pela fala  de 18q3,

estudar espanhol é “[...]é uma necessidade de aprendizagem, pois hoje precisamos aprender

línguas novas, pois hoje em dia as empresas pega mais gente com o conhecimento de línguas

estrangeiras, e também para aprender algum novo em nossa escola”. A novidade é a liberdade

de explorar suas ideias, referências, pré-conceitos; o aprendiz precisa construir suas próprias

redes associativas. 

Percebendo o interesse dos participantes da terceira série por apresentar algo para a

escola, com o intuito de deixar suas marcas nos colegas em seu último ano, idealizamos em

conjunto uma feira cultural. Outros professores de língua estrangeira (diurno e noturno) foram

convidados a participar, mas como a ideia surgiu no mês de julho, os colegas já tinham seus

cronogramas  fechados.  Apesar  disso,  com  o  apoio  do  suporte  pedagógico  da  escola,  os

aprendizes puderam expor suas ideias no referido evento. 

Simultaneamente ao desenho da feira,  tratamos da figura do sujeito estrangeiro,  da

identidade  latina,  dos  problemas  comuns  apresentados  pela  música  “Lationoamerica”,  de

Calle 13 (Anexo C). Sendo assim, a feira foi chamada de “Desgringar”, palavra criada para

retirar a imagem de gringo (seja ela positiva ou negativa) do cotidiano, dando visibilidade a

outras  línguas e expressões culturais.  Para 9q3, o tema que gostou de interagir  foi  o “do

‘desgringar’ que mostra aos alunos a ideia de muitas culturas que eles veem”. Partindo disso,

olhar  de pertencimento  da mesma terra  é  necessário para que sejamos  empáticos  com os

problemas  comuns  de  ordem na  natureza  humana.  Destarte,  as  futuras  gerações  poderão

diminuir as desigualdades sociais e caminharmos para o respeito às escolhas e necessidades

das  sociedades  (MORIN,  1999).  Para  25q3,  as  aulas  de  espanhol  estão  “[...]  sendo  um

aprendizado e tanto vou levar esse conhecimento pelo resto da minha vida”. 
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Figura 5: Música Latinoamérica

Fonte: Youtube

Todas as sete terceiras séries foram convidadas a apresentar temas variados relativos à

América Latina e outros espaços planetários. Pela terceira série selecionada para este estudo,

desenvolveram-se atividades de apresentação na Feira, tais quais culminância de conversas e

tarefas de sala de aula: jogo da piñata, cenário do día de los muertos, pintura facial, exposição

de curtas-metragens cubanas, aulas de dança (reggaeton e zumba), apresentação de músicas

no pátio e culinária mexicana. Para 25q3 e 3q3, respectivamente, “o desgringar foi bem lega

[sic] e interessante, sobre o padrão de beleza…” e “desgrigar ameiii!”. 

As  atividades  desenvolvidas  buscaram integrar  o  aprendiz  em debates,  leituras  de

textos  autênticos,  dinâmicas  e  situações  formativas  nas  quais  o  espanhol  fosse  aprendido

significativamente. Para 18q3 e Para 14q1, respectivamente, as aulas estão sendo: “incrível!

Amo Espanhol depois do Português é a língua mais me identifico. Fora que conhecer outra

cultura me faz conhecer o mundo dentro da sala de aula”; “achei interessante e também achei

que eu teria grandes dificuldades pelo fato de nunca ter estudado antes mas hoje em dia sinto

até vontade de fazer um curso, e quem sabe futuramente até falar fluentemente o espanhol”.

Portanto, tornar as aulas um convite para estar na escola, participando efetivamente de suas

ações e crendo em mudanças para a sociedade, é acreditar na educação cidadã. 

4.3.4 Dados gerados pelo questionário final aplicado nas turmas selecionadas

O Questionário final foi aplicado na penúltima semana de aula. Foram coletadas 41

respostas, sendo 15 (34,1%) da primeira e 26 (65,9%) da terceira séries. Esses números foram

influenciados pela evasão ocorrida nas duas turmas, ao todo 15(quinze) pessoas abandonaram
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a primeira e 39(três) terceira e a terceira série. Os motivos do abandono escolar não foram

reportados à escola.

As  questões  feitas  eram afirmações  ou  perguntas  sobre  como  eles  viam a  língua

espanhola. Para a afirmação “Eu gosto de aprender a língua espanhola”, 89% afirmaram que

concordam ou concordam plenamente, enquanto 11% responderam “outros”, averiguando a

escrita, a resposta era a afirmar como a de11q3 “Gosto de aprender”. Dos participantes, 96%

marcaram que gostam de ir às aulas de língua espanhola; sendo que 19q3 respondeu: “Às

vezes”.

Quando afirmado no questionário “Eu mudaria algo nas aulas de língua espanhola”,

51,2% discordaram, tendo 36,6% marcado “concordo” e 12,2% “outros”. Usaremos as falas

de 12q1 e 15q3 para ilustrar  essa questão,  respectivamente:  “a prof pode trazer  mas [sic]

gramática…”; “Eu gostaria de mudasse só uma coisa na verdade fosse acrescentado. Que a

professora pegasse músicas em espanhol e abordasse em sala de aula pra surgir o interesse no

aluno em aprender ou querer intender a música”. 

Os aprendizes ainda têm enraizado o olhar do método gramática-tradução da língua

estrangeira  na  escola.  Mesmo diante  das  respostas  positivas  durante  a  aplicação  das  SD,

dosando os aspectos linguístico-gramaticais e a formação integral-cidadã, perguntavam a cada

texto,  imagem,  música,  se  deveriam traduzi-lo(a),  de maneira  a  depreciar  a  mensagem,  a

função, os problemas e outros. Uma das dificuldades encontradas foi mostrar que a leitura era

viva e que eles precisavam dialogar com o texto e, a partir deste, criar conhecimento. 

Sobre o tópico “Eu gosto dos temas desenvolvidos nas aulas de língua espanhola”,

90% disse que concorda,  assinalaram 7q1 e 12q1, respectivamente:  “nem todos.”  e “falta

tarefa com verbo, essas coisas.... p falar e tal…”. Para a declaração “Não sou respeitado(a)

durante as aulas de língua espanhola”, 90,2% marcaram “discordo totalmente”; a aprendiz

15q3 expôs: “Pelo contrário, eu sou bastante respeitado em sala de aula”. 

Exemplificamos a última pergunta do questionário final – “Como estão sendo as aulas

de língua espanhola?” pelas falas de 12q3, 5q1 e 17q3, respectivamente: “Maravilhoso, pois

tenho aprendido cada vez mais sobre uma língua que admirava, mas que sabia muito pouco”;

“Muito bom, pois aprendi diversas coisas do tipo a cultura, as musicas e varias [sic] palavras

que vai fazer toda diferença se caso eu for morar em algum pais de linguagem espanhola,  se

eu me deparar com algums extrangeiros vai ser muito importante”; e “Ótimo, pois pretendo

cursar Letras Espanhol.”

Pelo ensino-aprendizagem de uma LE são abertas oportunidades sociais, profissionais,

afetivas  etc.,  por  isso  as  experiências  positivas  durante  a  aprendizagem funcionam como



100

pontes para novos rumos, sonhos e desejos. Para requeremos um cidadão completo, é preciso

propiciar atitudes colaborativas, como também considerar os aspectos emocionais e afetivos, e

que ambiente educativo pode influenciar, positiva ou negativamente. 

 Para  melhor  apresentação  das  falas  coletadas  pela  última  questão,  idealizamos  e

criamos  uma nuvem47 de  palavras,  ferramenta  pela  qual  podemos  resumir  e  visualizar  as

percepções que mais se repetem nas respostas.

Figura 6: Como estão sendo as aulas de língua espanhola?

Fonte: Dados da pesquisa.

A figura reflete as percepções após o processo de aplicação das SD durante o ano de

2015.  Dentre  elas,  a  maioria  é  reações  positivas,  como  “prazerosa”,  “interativa”,

“interessante”  e  “legal”.  A mudança  de  atitude  para  o enfrentamento  do desinteresse  dos

aprendizes não é algo pontual,  mas sim processual. Para estimular a motivação intrínseca,

maior  facilitador  subjetivo  de  aprendizagem,  faz-se  necessário saber  os  conhecimentos

prévios, os interesses, objetivos de vida e os gostos para, a partir disso, ensinar conforme os

estilos dos aprendizes. Variando a forma de apresentação do insumo, o docente poderá atingir

o máximo de sujeitos, no entanto, é de suma responsabilidade a interação associativa pelo

aprendiz atento. Isto é, dar pistas, calentando para novas e profundas associações. 

47  Ferramenta para criação de imagem de palavras recorrentes disposta em um texto. Disponível em: 
<http://www.wordclouds.com/>. Acesso em 10 jun. 2017.
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4.3.5 (Auto)avaliações da disciplina de língua espanhola realizadas pela primeira e terceira

séries

Foi solicitado aos aprendizes suas (auto)avaliações da disciplina de língua espanhola

na última aula de 2015. Assim, eles poderiam expor suas visões do aprendizado durante o ano

letivo. Dessa forma, foram recebidas 9 (nove) da turma de terceira e 4 (quatro) da primeira

série, todas anônimas, entregues a mim pelos monitores, aprendizes-monitores, sujeitos que

participaram  ativamente  para  ajudar  no  desenvolvimento  da  disciplina,  das  respectivas

turmas.

Das  14  (cartoze)  autoavaliações  recebidas,  os  aprendizes  puderam  ampliar  o

questionário  final,  escrevendo  sobre  seus  caminhos,  sensações,  aprendizados,  e  como

sentiram responsáveis pelo apreendido, pois percebiam as associações realizadas,  isto é,  o

conhecimento  que  levarão  às  suas  vivências  fora  da  escola.  Dentre  as  SD  que  foram

entregues,  percebemos  que  as  SD  oportunizaram  o  comprometimento  os  aprendizes  se

comprometessem pelos seus processos de ensino-aprendizagem: chamar a sua atenção para o

ensino de espanhol. Foram recebidos conselhos, recepções positivas do trabalho realizado,

suas percepções antigas sobre o ensino da LE e como passaram a vê-la no fim do processo de

pesquisa-ação.

Segundo  A3a3,  as  atividades  foram  interativas.  Quanto  à  atividade  “desgringar”,

afirma que “resultado, as pessoas nos prestigiaram e gostaram de nossa apresentação e foi

uma  forma  de  aprender  e  transmetir  [sic]  o  conhecimento  adquirido  bem  divertido  e

proveitoso tanto para nós como para eles. Todos nós somos ‘estrangeiros’”.

 Estamos  vivendo  na  era  da  internacionalização  do  conhecimento  rápido,  de

otimização  tecnológica,  de  novas  cobranças  sociais  para  os  sujeitos  no  século  XXI

(ALARCÃO,  2000),  sendo  necessário  criar  um espaço  empático  em prol  das  diferenças,

solidariedade, cidadania, respeito, ou seremos meros reprodutores de conteúdos fixos. 

A figura do professor e suas ações tornam-se pontes afetivas entre os participantes do

processo  de  ensino-aprendizagem.  Por  intermédio  da  interação,  podemos  conquistar  a

confiança  e a  valorização do que ensinamos:  se  o aprendiz  percebe  que nem o professor

acredita no que faz, ele também desqualificará o insumo novo. As SD focadas na formação

cidadã e aplicadas durante a pesquisa partiram da realidade dos discentes, com o intuito de

enxergarem-se  como  protagonistas  e  pudessem  se  expressar  por  ressignificações

colaborativas. Para A3a1: 
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o que eu pensava sobre a materia era uma matéria sem importância, já basta
estudar  inglês,  e  olha  que  eu  gostava  de  estudar  inglês  no  fundamental.
Quando eu fui para o 1º ano e veio as primeiras aulas de espanhol no começo
não dava pra entender mais. 

A primeira resistência com que nos deparamos ao ensinar ELE na escola pública é

mostrar  que  o  conhecimento  possibilita  ampliação  do  conhecimento  enciclopédico  pelos

aprendizes. A segunda é dissociar o ensino de ELE do ensino linguístico-gramática-tradução.

Para A2a3:

A minha visão da língua espanhola antes do Ensino Médio era uma e durante
todo o decurso de aprendizagem eu desconstruí paulatinamente a visão que
tinha. A professora Thaís foi essencial para meu aprendizado da língua, e o
convívio em si da língua em sala de aula foi muito interessante.

 A escola recebeu novas responsabilidades, e o professor é o mediador das mudanças

cobradas  pela  Era  Planetária  das  comunicações,  na  qual  fazemos  parte  de  um todo,  mas

seguimos seres subjetivos. A informação está ao alcance de um clique no celular e/ou outros

dispositivos, mas a função dos sujeitos escolares é questionada. Nesse sentido, o educador

precisa rever seus autoconceitos  para proporcionar  um ambiente  acolhedor,  dispondo-se a

aprender junto com seu aprendiz. Para A2a1:

foi  uma  experiência  interessante  as  aulas  de  espanhol,  pois  tivemos  a
oportunidade de conhecer outras culturas como a dos chilenos que não é
diferente da nossa, mas em compensação eles valorizam muito suas origens
indígenas  de  povo  Mapuche  que  sobreviveu  a  colonização.  só  o  povo
brasileiro não absorve o que é uma pena, pois é muito rica.

Pesquisar  vai  além de  escrever  o  conteúdo  e  comentá-lo:  é  necessário  enriquecer,

mostrando o sentido dos conceitos,  aquecendo os conhecimentos prévios, a fim de que os

aprendizes valorizem os momentos de interação com os companheiros de seu grupo e com o

professor. É preciso lembrar que certos conhecimentos de suas vivências podem facilitar as

futuras  associações  com  o  novo  insumo.  A  aprendizagem,  sendo  libertação  das  mentes,

condiciona construções infinitas, não arbitrárias e significativas redes associativas, pelas quais

dispomos para resolução de problemas. 

Os aprendizes participantes, por vezes, estavam desacreditados de um Brasil melhor,

igual;  muitos  são  os  discursos  de  que  o  outro  é  melhor. Oportunizamos  um momento  –

mesmo que rápido – entre as SD apresentadas anteriormente para problematizar esse olhar
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negativo sobre os brasileiros e o que há em nosso país em termos de cultura, bem como a

própria língua portuguesa. Pela fala de A1a1:

eu não pediria  uma melhora  nas  aulas  de espanhol,  já  que acho que são
entusiasmada e que melhor é quase impossível. é importante para o educador
saber  sobre o aluno,  e que ele também saiba interagir  com aqueles  mais
isolados. é também bem importante como a professora faça aulas dinâmicas
para que os menos interessados acabem gostando da aula e tenha interesse
nos estudos.

Pelos  dados  coletados  na  primeira  parte  do  estudo,  os  participantes  mostram-se

preocupados com o (des)interesse coletivo, não só dos colegas, mas também dos professores.

Sentem-se apreensivos pelo abandono escolar que os afeta diretamente, pois seus colegas são

amigos,  primos,  irmãos,  pessoas  próximas  a  eles.  Por  isso,  conhecer  os  estilos  de

aprendizagem, interesses, desejos e objetivos dos discentes, é importante, além das razões de

ordem extrínseca. Por conseguinte, tornar a aula interativa é a saída sugerida pelos aprendizes.

Para A1a3:

como fiquei um tempo sem estudar e voltei agora, pude observar que antes a
língua espanhola era ensinada em apenas algumas escolas, se conseguisse
professor para ensinar. No ensino público atual já foi inserida como matéria
o que é muito bom uma vez que temos oportunidade de conhecer uma nova
língua e culturas. avaliando minha educadora posso dizer que ela procura
nos passar o conhecimento sobre a língua espanhola de uma forma muito
dinâmica,  nos  permitindo  expor  nossa  opinião.  também  nos  encoraja  a
perguntar sempre, pois dessa forma podemos aprender mais. acho que ela
têm bastante paciência,  entrosamento  e  procura  sempre preparar  aulas de
acordo com o que os “jovens” gostam e acompanham nos dias atuais.

Os aprendizes se sentem desmotivados por diferentes razões, seja pelo método não

adequado,  seja  pelo conteúdo desprovido de sentido  ou por  precisar  manter  uma família,

porquanto alguns são pais. Insere-se também a postura do próprio sistema escolar, o qual é

responsabilizado pela apatia e abandono escolar. A falta de professor, como de incentivo e

estrutura,  afeta  a  todos  os  sujeitos  envolvidos  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  A

autoestima dos discentes é afetada diretamente, visto que não se consideram capazes ou não

reconhecem suas funções perante a sociedade.

Entende-se,  pelo  ensino-aprendizagem  de  LE,  não  só  o  desenvolvimento  da

competência  linguística,  mas  também da  estratégica,  da  discursiva,  da  sociocultural  e  da

cidadã. Por isso, as SD buscaram apresentar temas variados para o exercício do senso crítico,

por amostras autênticas do idioma espanhol, teatralização, debates e compreensão visual de

vídeos e curtas-metragens. Para 12q3, por exemplo, “[...] as aulas de lingua [sic] espanhola
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está sendo ótimo cada dia de aula e um assunto novo que aprendo e com isso vai despertando

interesse mais e mais”. 

Este  estudo se  desenvolveu  com algumas  dificuldades,  porém percebemos  que  foi

plantada uma semente de interesse nos aprendizes e, a partir dela, esperamos que a língua

espanhola  seja  mais  que  uma  disciplina  obrigatória.  Pelas  SD,  foi  possível  construir  um

espaço  internacional,  voltado  para  receber  as  diferenças,  em  que  os  aprendizes  possam

expressar-se em relação ao que aprenderam. 

A escola  foi  vista  como elemento  obrigatório,  sem importância,  como  também as

aulas.  Há  uma  constante  desvalorização  das  instituições  educacionais  e  uma  crescente  e

emergente busca por emprego e formação profissional; afastando, assim, os adolescentes de

anseios maiores. 

A nós professores nos preocupa notas, presenças, egressos da universidade, contudo

precisamos voltar as nossas atenções aos abandonos escolares, algo que não só marcou este

estudo  como  minha  experiência  docente.  Evasão para  trabalhar,  apoiar  financeiramente  a

família, desesperança, desmotivação e autoimagem de incapaz, foram os pontos que mais se

repetiram durante 2015, como ainda em 2017 se repetem. 

Acreditamos  que  a  desmotivação,  seja  ela  de  ordem  interna  ou  externa,  oscila

conforme as interações ocorrem, pois as atitudes que tomamos para contornar as necessidades

que se apresentam, vão nos condicionando. Alguém que se acha incapaz, não verá e reagirá;

também é preciso valorizar os aprendizes enquanto seres únicos, por um olhar integral-cidadã.

A visão de integralidade, como vimos, pode favorecer a interação dos aprendizes para

com o insumo novo e substancialmente  significativo.  O aprendiz  precisa estar  disposto a

dialogar e a aquecer (calentar) a sua estrutura cognitiva para exteriorizar e ressignificar o

aprendido. 

Ambos, professor e aprendiz, calentan o processo de ensino-aprendizagem de E/LE. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi percebido um cenário de desinteresse, apatia e abandono recorrente nas aulas de

língua espanhola. Percepção constatada em anos anteriores, desde que assumi as turmas de

espanhol em uma escola pública na zona norte de Natal. Logo, procuramos analisar as razões

das reações negativas e se essas estão relacionadas às imagens sobre a língua latina e como

poderíamos contornar e fomentar interesse pelas línguas.

Diante de leitura e reflexão da prática, o estudo ganhou vida e ares, possibilitando não

só uma aproximação de meus aprendizes com relação ao ensino de espanhol, como também

uma mudança em meu olhar, contribuindo, assim, para o meu autoconceito profissional e,

dando  energia  motivadora  para  seguir  tentando  tornar  as  aulas  um  espaço  de  interação

positiva.

Dessa forma, este estudo se propôs perceber se as aplicações de sequências didáticas

produzidas  poderiam  convidar  os  aprendizes  a  participarem  de  seu  processo  de  ensino-

aprendizagem. As duas turmas totalizavam 79 aprendizes que se dispuseram colaborar com a

pesquisa; destes, 18 foram abandonando a escola, não sabendo os motivos que os levaram a

sair. Infelizmente, o apoio pedagógico não consegue acompanhar a evasão e definir ações de

enfrentamento, há demanda demasiada para uma pedagoga.

Como dito anteriormente, o maior problema para o desenvolvimento pleno das SD foi

a carga horária, somente 40h de aulas/ano. Além disso, o cronograma foi barrado em alguns

momentos por paralisações estaduais e por problemas como falta de água. Dessa forma, meu

horário de planejamento na escola, tornaram-se aulas para as turmas que era responsável.

A análise dados coletados aponta a nossa primeira pergunta de pesquisa que entre os

51,6% dos participantes enxergavam o ensino de espanhol negativamente.  Entre  os dados

motivacionais intrínsecos e extrínsecos, respectivamente, não veem sentido no que estudam, a

autoestima afetada pela ausência de visão futura de sucesso, de ascensão, necessitam trabalhar

por serem apoio financeiro da família, o método de ensino não oportuniza contato real com o

conhecimento  e  os  professores  não propiciam interação  e  empatia  pela  profissão  e  pelos

aprendizes. Como eu poderia mudar esse cenário de apatia, desinteresse e evasão das aulas

língua  espanhola?  Pelas  entrevistas  com os  aprendizes,  leituras  dos  textos  oficiais  e  das

exigências  para  melhorias  da  educação  do século  XXI,  mudanças  de  atitudes  no  ensino-

aprendizagem de língua espanhola eram e são necessárias, a fim para tornar os aprendizes em

participantes ativos da própria aprendizagem.
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Os aprendizes ratificam o olhar para o vínculo afetivo e que este pode favorecer o

compromisso, a participação ativa e o valor dado ao insumo recebido. Igualmente, torná-los

motivados, colaboradores, responsáveis por sua aprendizagem e cidadãos empáticos, altruístas

e sabendo lidar com as diferenças sociais. Estabelecem ao professor o papel de mediador do

mundo,  o  qual  possibilita  interação,  palavra  reiterada  por  diversos  participantes  desta

pesquisa, com o conteúdo e suas vivências.

Já a nossa segunda pergunta de pesquisa versava sobre as percepções dos professores,

80% dos  participantes  relataram que buscam se manter  interessados  por  suas  práticas  de

ensino,  sendo para  P1,  P4 e  P7 necessária  a  reflexão  de  suas  ações  para  contornar  suas

dificuldades com alunos desinteressados, indisciplinados, imersos em redes sociais, além de

questões de incentivo à docência. Unânime ressaltou a importância de incitar interação nas

aulas por meios de temas da sociedade, cobrando-se a opinião dos aprendizes e relacionando o

conteúdo programático com os conhecimentos prévios estudantes.

Concordamos que proporcionar um espaço prazeroso, uma possibilidade cada difícil

quando não temos definidos nossos papéis enquanto agentes educacionais. Não falamos sobre

trabalhar por amor, como podem pensar, mas de estar disposto a contornar o entorno do outro,

convidar o aprendiz carente para despertá-lo para novos ares, objetivos, caminhos e anseios.

A escola deve ser um espaço receptivo, ou perderemos mais adolescentes para a violência.

Uma grande preocupação da escola em que foi desenvolvido este estudo, estamos em um

bairro com histórico policial e os aprendizes precisam saber que na escola eles têm o que

necessitam para conquistar os seus sonhos.

O  professor  precisa  trazer  o  aluno  para  dentro  da  escola,  utilizando  o  seu

conhecimento em prol da inclusão e da capacidade de ensinar o adolescente que não vê a

educação inscrita no seu percurso de vida. É sabido que falta apoio do sistema educacional e,

em  cascata,  a  desmotivação  afeta  o  desempenho  do  professor,  pois  este  se  sente

sobrecarregado, assumindo múltiplas funções, e é preciso retroalimentar-se para escapar do

esgotamento e do sentimento de fracasso. Diante disso, é necessária uma rede de apoio, de

valorização  do  trabalho  entre  alunos  e  professores,  e  responsabilizar  o  aprendiz  por  sua

aprendizagem, mudar a postura docente não indica associações ressignificadas. Para isso, os

teóricos  Freire  (2003),  Schön  (1983)  e  Ausubel  (1976)  corroboram  a  necessidade  da

disposição para aprender, atenção, interesses intrínsecos, pois o ato de assimilar ocorre faz

individualmente.

A escola não está adaptada aos tempos atuais e não há sensação de medidas adequadas

ao combate do insucesso escolar (NÓVOA, 1995); culpamos o professor, que por sua vez
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culpa  o  aprendiz,  e  o  cenário  continua  apático  aos  problemas  sociais,  do  humano  e  do

individual. Por isso, os achados da terceira questão de pesquisa demonstram que as conversas

paralelas entre os aprendizes podem tornar-se potencial a favor da interação entre o grupo, por

meio delas podemos saber o que trabalhar, quais temas abordar ou não, escolher dentre um

universo de sentidos, uns para o grupo específico. Assim, há transformação de realidades, usar

o que eles já conhecem, sentem, realizam, para fazê-los assumir as rédeas de suas teias de

saberes.

Buscamos solucionar os problemas envoltas dos estudos da educação, da linguagem,

do comportamento,  pois é papel de todos. Segundo o documentário brasileiro “Nunca me

Sonharam” de 2017, 1,6 milhão de adolescentes  entre 15 a 17 anos estão fora da escola;

destes, 10%, em média, não estudam, nem trabalham. O que eles fazem, então? A sociedade

precisa preocupar-se com esse sujeito, sendo papel do professor articular atitudes pelas quais

se incite a valorização do espaço escolar, do aprendiz e do professor, para que esse jovem veja

que é importante participar do processo de ensino-aprendizagem.

Percebemos que as SD deram em sua maioria respostas positivas. Pelas sequências os

aprendizes foram incitados a ver-se como qualquer outro sujeito, e que é necessário o sentido

de humanidade para viver em sociedade.

Apesar dos levantamentos apontados, não poderíamos deixar de apresentar algumas

limitações deste estudo. Uma delas é a não observação do desenvolvimento individual dos

aprendizes  durante as  aplicações  das SD por meio  de coleta  de dados.  Outra  limitação é

ausência de um controle dos respondentes dos questionário Q e final, para que a amostragem

fosse com o mesmo grupo (o inicial responderam 58 e o final 41 aprendizes). 

Para as futuras pesquisas, sugerimos o trabalho com aplicação de escalas afetivas e de

emoção para verificação processual das mudanças de estado e de atenção para com o insumo.

Propomos  ainda  um estudo que  analise  as  percepções  de outros  professores  estaduais  de

língua espanhola sobre os fatores afetivos e como eles lidam com a apatia e a indisciplina dos

aprendizes em suas escolas. Indicamos também para as novas pesquisas, a investigação do

estímulo da formação integral-cidadã no ensino de línguas estrangeiras como o espanhol.

Desejamos  ter  colaborado  para  uma  visão  integral-cidadã  do  aprendiz  de  língua

espanhola, para assim, fomentar uma aprendizagem significativa e afetiva necessárias, bem

como ainda proporcionar uma reflexão do processo de ensinar e responder aos problemas que

surgem. Quando saímos da graduação, mesmo com experiência de sala de aula, a escola é um

espaço plural e dinâmico e não recebemos apoio institucional.  Esperamos ainda contribuir

para a formação dos professores e futuros professores para um olhar reflexivo de suas ações,
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além  de  favorecer  o  entendimento  dos  fatores  afetivos  e  como  eles  influenciam  e

potencializam a aprendizagem, tornando a aula leve, prazerosa e respeitosa e problematizando

as visões que os aprendizes têm de si e do mundo.

Como toda mudança de atitude, foi necessário bastante atenção, reflexão da ação, da

recepção dos aprendizes e energia. Processualmente, foi tornando-se um processo leve, ativo e

instantâneo,  foi  construindo-se  um  manejo  para  agir,  planejar  conforme  o  problema  se

apresentou. O professor media os conhecimentos formais e informais, tornando o aprendiz o

protagonista, autônomo e colaborador de seus colegas, também estimula as associações do

grupo.

Trabalhar  numa  perspectiva  afetiva  abriu  caminho  para  conversar  com  meus

aprendizes,  permitiu  que  eu  pudesse  tratar  de  temas  importantes  como  preconceito,  de

maneira  leve,  às vezes por um teatro divertido,  mas que possamos ver o problema social

enraizado.

Espero  continuar  estudando  sobre  a  afetividade  e  emoções  e  o  quanto  podem

aproximar  os  diferentes  dentro  das  paredes  da  sala  de  aula.  Sigo  desde  2015  realizando

sequências didáticas formativas, com outros temas vindos do meio dos aprendizes, em alerta

para  problematizar  os  problemas  pontuais  de  comportamento,  discursos  preconceituosos,

homofóbicos, entre outros; pelo texto autêntico, buscamos compreender a mensagem e olhar o

nosso espaço local. 

O estudo desenvolvido aqui por vezes foi atropelado pelo tempo burocrático: trabalho,

escritos, leituras e um pouco de vida social para fechar momentaneamente esta pesquisa. O

ano de 2017 foi intenso e rápido, contudo, desejo que essas 134 linhas possam lhe ajudar,

leitor(a), assim como o processo que me fiz aqui, nada fácil, mas esperançoso e motivador. 
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APÊNDICE  A:  TERMO  DE  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  AOS

PARTICIPANTES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a): 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: Calentando a teia

dos saberes: a formação integral-cidadã dos aprendizes por meio de aprendizagem significativa da

língua espanhola. Este estudo em andamento é sobre o ensino de língua espanhola significativo e está

sendo desenvolvida  por  Thaís  Cordeiro Souza  de  Morais,  mestranda  em Linguística  Aplicada  do

Programa de Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e componente

da linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de línguas estrangeiras. O estudo está sendo orientado

pela Profa. Dra. Selma Alas Martins e tem como principal objetivo fomentar sequências didáticas que

apoiem a formação cidadã por meio do espanhol significativo.

Solicitamos a sua colaboração para coletas de dados, que será realizada por meio de entrevista

e questionários, no início e um ao fim da coleta. Pedimos ainda a sua autorização para apresentar os

resultados  deste  em  eventos/congressos  da  área  de  Linguística  Aplicada.  Ressaltamos  que  sua

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam

identificá-lo(a). 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A

sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará em qualquer penalidade ou perda

de benefícios. 

Eu,  _______________________________________  fui  informado(a)  dos  objetivos  da

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo em

participar deste estudo. 

_____________________________________________________________

Assinatura do participante da pesquisa 

Contato da pesquisadora Thaís Cordeiro Souza de Morais:

Email: thaiscsm89@hotmail.com
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APÊNDICE  B:  QUESTIONÁRIO  GERAL  APLICADO  NAS  TURMAS

SELECIONADAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

Questionário Geral
Olá, como vai? 

Neste questionário geral você poderá expor como entende a sua comunidade escolar, seu professorado
e suas disciplinas. Por favor, responda com responsabilidade, com exatidão no que acredita e seja
100% fiel ao que pensa. 

Desde já agradeço a sua colaboração.

1- Série:

a) 1ª série
b) 3ª série

2. Eu tenho entre:

a) 14-16 anos             b) 16-18 anos          
c) 18-20 anos             d) acima de 20 anos   

3. Considero-me do gênero:

a) masculino          b) feminino          c) outro:_________________________

4. Quanto tempo você se dedica às suas atividades da escola?
 
a) somente quando há provas. 
b) todos os dias eu me dedico às tarefas solicitadas. 
c) outro:___________________________________

5. Você estuda ou trabalha ou ambas atividades?

a) estudo somente. 
b) estudo e trabalho.
c) estudo na escola e depois vou para um curso profissionalizante.
d) outro: ____________________________________________

6. Você tem espaço para estudar em sua casa? Um ambiente favorável?

a) em casa posso estudar à vontade. 
b) em casa não consigo estudar por causa de ruídos.
c) em casa consigo estudar quando não há ninguém. 
d) outro:______________________________________
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7. Vir à escola faz todo sentido na minha vida (na escola eu percebo que aprendo conteúdos que me
ajudariam a resolver problemas em minha futura profissão, a me relacionar com meus colegas e com
minha família.).

a) discordo totalmente 
b) concordo 
c) concordo plenamente
d) outro: _______________________________

8. Gosto de estar na escola.

a) discordo totalmente                b) concordo 
c) concordo plenamente             d) outro:____________________

9. Estou satisfeito com minha aprendizagem das línguas estrangeiras: 
a) discordo totalmente                  b) concordo 
c) concordo plenamente                d) outro:_________________________

10. Eu entendo a importância de aprender as línguas estrangeiras na escola.

a) discordo totalmente    
b) concordo
c) concordo plenamente
d) outro: _________________________

11. Quando eu soube que estudaria espanhol:

a) achei desnecessário. 
b) não gostei, pois seria mais uma disciplina para estudar. 
c) ainda não sei o porquê de ter mais essa disciplina na escola. 
d) vou à aula de espanhol para não ser reprovado(a). 
e) gostei de saber que aprenderia espanhol na escola. 
f) Outro: 
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APÊNDICE  C:  ROTEIRO  PARA  AS  ENTREVISTAS  COM  AS  TURMAS

SELECIONADAS

Roteiro para conversa informal:

Como se sente em relação a sua escola? 

Vir à escola faz sentido para você? 

Você se sente integrante da escola? Praticante das atividades lançadas pelo professor? 

Você estuda ou trabalha, ou ambas as atividades? 

Quanto tempo você se dedica a suas atividades da escola? 

Você tem espaço para estudar em sua casa? Um ambiente favorável? 

Vocês percebem sentido no que aprendem pelas disciplinas? 

Ainda sobre as disciplinas da escola, qual você mais prestigia? Por quê? De qual mais participa? De
qual mais gosta? Sua participação em uma disciplina é garantida pelo quê?

O quanto o professor é importante para que você alcance sua aprendizagem? 

Como você entende sua aprendizagem de uma língua estrangeira?

Por que aprender uma língua estrangeira?

Sobre a língua espanhola, como você reagiu ao saber que estudaria mais  uma língua espanhol na
escola? 
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APÊNDICE  D:  QUESTIONÁRIO  APLICADO  AOS  DOCENTES  DO  TURNO

VESPERTINO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

Questionário para o docente 

Olá, como vai? 

Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) e estudo

sobre como fomentar o interesse dos aprendizes de língua espanhola nas primeiras e terceiras séries.

Neste questionário, poderá expor como percebe o corpo discente vespertino, a educação e sua própria

prática.

Desde já agradeço a sua colaboração!

Sexo: F/M

a. Qual/is disciplina(as) leciona?
b. Quais séries trabalha na escola?
c. Qual é o seu nível de formação?
d. Quantos turnos trabalha lecionando e/ou com outras atividades?
e. Quais suas maiores dificuldades como professor? 
f. Você se sente (des)interessado em sua prática?
g. Qual método você utiliza para envolver o seu aprendiz para sua disciplina?
h. Como  você  enxerga  o  ensino  e  aprendizagem de  sua  disciplina,  quais  dificuldades  você

enfrenta para ensiná-la? 

i. Quais atitudes você tem para  relacionar o seu conteúdo programático com a realidade do
aprendiz? 

j. Como percebe o (des)interesse do corpo discente do turno vespertino? 

k. Assinale as alternativas que melhor correspondem à sua prática pedagógica:
● foca sua aula no conteúdo programático
● segue rigorosamente o livro didático
● explica o conteúdo, passa exercício e corrige
● costuma usar a lousa 
● procura utilizar novas tecnologias do ciberespaço
● apresenta atividades lúdicas com frequência 

12.  Que outras práticas utiliza e que não foram citadas no item anterior?
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APÊNDICE E: AS SD APLICADAS DURANTE A PESQUISA-AÇÃO DE 2015

Quadro 3: Sequência didática dirigida à primeira série – reglas de convivencia
OBJETIVO
S 
1ª serie 

CONTENIDO
PROGRAMÁTIC
O 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE

1 bimestre 
(10 clases): 
Conocer el 
universo de 
los 
hispanohabl
antes.

Aprender 
las reglas de
cortesía 
para lo 
mejor 
funcionamie
nto de la 
clase.

Presentarse 
informalme
nte para los 
compañeros
.

 

Lingüístico-
gramatical:

Saludos;
Despidos;
Presente del 
indicativo 
(llamarse, ser, 
tener, vivir y 
estudiar)

Formación 
ciudadana: 

Pedidos: de ayuda;
salir del aula; 
agradecimiento

Ciclo 1: estas estrategias 
pueden mantenerse por 3 
clases.

Día 1: la profesora deberá 
presentarse al grupo, explicar su 
manera de trabajo, preguntar 
cómo ellos se sienten por estudiar
una nueva lengua y qué les 
gustaría aprender por ella.

parte I - la profesora debe 
explanar las reglas de buena 
convivencia de manera 
jugueteada y teatral como: 
1 para entrar en el aula se debe 
pedir permisión; detenerse en la 
puerta, dar las bienvenidas a los 
compañeros de clase; decir 
saludos y sonreír bien fuerte para 
todos. Pues la sonrisa exalta el 
corazón.
2 durante la clase: no es para 
gritar, nada de prender fuego, 
sólo decir: ¿ayúdame, profe? 
¡Muchas gracias! ¿puedo ir al 
baño? ¿puedo tomar agua?
3 fin de la clase: mucha sonrisa, 
diciendo:¡hasta luego! ¡adiós!

parte II - La profesora dibuja en 
la pizarra un círculo y escribe en 
el centro la palabra “español”. A 
partir de esta visión, pregúnteles: 
¿qué ya conozco sobre la lengua 
española? ¿músicas, bailes, 
fiestas, fútbol, telenovelas?  Ellos
deben pensar lo que ya saben y e 
parejas escribir en sus cuadernos.

Día 2: recordar lo que hablará en 
la clase pasada y preguntar: ¿por 
qué estamos estudiando la lengua
española? ¿qué desean aprender 
por la lengua española? Después 
cada pareja podrán decir lo que 

Pizarrón, 
bolígrafo para 
encerado.

La evaluación 
será procesual,  
los alumnos  a 
partir del 
estudiado.

Ciclo 1: Los 
grupos deberán 
presentarse los 
puntos hablados 
entre ellos para 
todos en la 
siguiente clase. 
Por lo dicho por 
cada grupo la 
profesora podrá 
explorarlo, 
sacando dudas, 
elogiando lo 
sabido que son.
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habían escrito, sus dudas, cómo 
les gustaría aprender el español.

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 4: Sequência didática dirigida à primeira série – Pueblos Originarios
OBJETIVOS
1ª serie 

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE

1 bimestre 
(10 clases):
- Conocer 
los pueblos 
originarios.

Lingüístico-
gramatical:
Saludos;
Despidos;
Presente del 
indicativo (llamarse,
ser, tener, vivir y 
estudiar)

Formación 
ciudadana: 
Pueblos originarios 

Ciclo 2 - estas estrategias 
permanecerán por 2 clases

Día 1- ¿cuáles países hablan 
la lengua española? Con el 
mapa del libro, enseñarles 
dónde están, preguntarles 
cuáles de estos países les 
gustaría conocer y por qué? 
No se olvide de decir los 
países fuera de América 
Latina como Guinea 
Ecuatorial y España. 
¿Qué había acá en estos sitios 
antes de la invasión de los 
españoles y portugueses? 
¿Hay acá cerca algún grupo 
indígena?
-Muestra el mapa de los 
indígenas que todavía resisten
en América Latina (Figura 1, 
p. 88).  ¿Ustedes saben qué 
sería un pueblo originario? 

Día 2: pedir a los aprendices 
una investigación y 
comparación sobre cómo 
vivían los aztecas, mayas, 
incas e indígenas brasileños. 
¿Será que estos pueblos 
todavía existen? ¿Ha hoy 
distribución de tierras entre 
los indígenas? Buscar en casa 
estas informaciones caso 
nadie sepa.

Día 3: los aprendices serán 
divididos entre los 4 pueblos 
originarios y hablarán sobre 
su pueblo y cómo están hoy 
en sus regiones.

- Aparato de 
multimedias;
- Imágenes de 
internet.

Ciclo 2:  Debate 
con imágenes 
investigadas por 
los grupos sobre 
los pueblos 
originarios, 
soluciones para el
problema de la 
mala distribución 
de tierras, y 
análisis de las 
producciones 
hechas por los 
aprendices 
comparando los 
pueblos. 

Fonte: Dados da pesquisa
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Quadro 5: Sequência didática dirigida à primeira série - prejuicio
OBJETIVOS
1ª 

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE

4 bimestre 
(8 clases): 
describir 
físicamente  
personas y 
sus 
personalidad
es 

charlar sobre 
el acoso 
escolar y 
prejuicios

Lingüístico-
gramatical:
muy/mucho

Léxico: 
características físicas
y de carácter
Formación 
ciudadana: 
discriminación y 
violencia escolar 

Ciclo 1: estas estrategias 
pueden mantenerse por 2 
clases

Día 1: los aprendices van a 
leer el texto “No te calles” 
del Boletín Callao. En 
parejas deben explicar por 
sus palabras el problema 
del acoso, qué tipos existen
y si ya han pasado por un 
momento así.

Para la próxima clase 
deben traer algo creativo 
para tratar del tema acoso 
(pudiendo ser poesías, 
música, teatro etc.).

Día 2:
los aprendices podrán dar 
soluciones para el problema
del acoso, medidas, que 
podrían hacer y como pedir
ayuda. También 
presentarán de manera 
divertida, creativa sus ideas
para llamar la atención de 
los compañeros sobre el 
tema.

Día 3: es posible que los 
aprendices estén 
presentando ideas sobre el 
tema acoso, bueno dejar 
una espacio de tiempo para 
recordar la clase pasada y 
así empezar otro contenido.

pizarrón, 
bolígrafo para 
encerado.

aparato de 
multimedias

imágenes de 
internet

-actividad 
evaluativa sobre 
descripción física
y de carácter.
- tareas del libro
- descripción de 
un familiar o 
amigo
-presentación 
creativa sobre el 
tema acoso 
escolar.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Quadro 6: Sequência didática dirigida à terceira série – violencia de género
OBJETIVOS
3ª serie 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN
DEL 
APRENDIZAJ
E

2 bimestre: 
en esta SD 
los 
aprendices 
conocerán 
las 
realidades de
la violencia 
de género 
(femicidios),
además de 
decir sus 
deseos, 
mandatos y 
dar consejos.

Lingüístico-
gramatical: 
Presente do 
subjuntivo
(Alguien como tú do
grupo colombiano 
ChocQuibTown)

Formación 
ciudadana: 
¿Qué es violencia 
de género?

Entendiendo sobre:
publicidad sexista;
humor sexista y 
lenguaje sexista.

Día 1: como parte de la 
evaluación los alumnos deberán
responder a cada clase a las 
siguientes preguntas, sea en el 
cuaderno: ¿Qué?¿Cómo?
¿Dónde?¿Quién?¿Qué aprendí?
¿Qué me gustó? ¿Cómo me 
sentí? 
Parte I - presentar la imagen del
témpano de hielo, ¿qué 
entienden por la imagen? ¿qué 
sería esta imagen? pregúntales 
hasta que perciban que es un 
iceberg.  ¿cuál es la metáfora de
témparo de hielo?
Explica la imagen, las palabras 
desconocidas. Para casa los 
aprendices deberán investigar 
sobre lenguaje,  publicidad y 
humor sexista. 

Día 2: ¿qué sería mismo 
violencia de género? ¿conocen 
casos? Después de una breve 
conversación, presentar las 
imágenes sobre femicidios, la 
ley brasileña y el ocurrido en 
Argentina. Para casa: ¿cuál 
sería la tasa de femicidios  en 
Natal y gran Natal? Y la tasa 
por violencia por el grupo 
homosexual. Aún sobre el 
iceberg ¿cuál sería la relación 
entre las partes del iceberg con 
la violencia?

Día 3: pedir para que los 
aprendices se dividan entre los 
temas: lenguaje sexista, 
publicidad sexista y humor 
sexista. En este día el profesor 
ayudará a los a organizar las 
ideas para el dialogo, indicará 
sitios para las búsquedas en 
internet.

Día 4: los aprendices deberán 
presentar las ideas de sus 

- Imágenes de 
periódicos;
- aparato de 
multimedia;
- pizarrón y 
bolígrafo para 
encerado.

- portafolio;
-activiad 
evaluativa
- 
investigaciones 
en el cuaderno;
-debate sobre 
violencia y 
solución

Cada grupo 
deberá preparar 
un debate 
explicativo 
sobre el tema, 
traer imágenes 
en una lengua 
cualquiera 
(español, 
inglés…), 
videos, 
ejemplos y 
soluciones.  
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investigaciones y dejar 
preguntas a los compañeros, 
como también sacar dudas, 
crear un momento en que ellos 
expliquen lo que creen y dar 
soluciones a los problemas 
sobre violencia de género.

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 7: Sequência didática dirigida à terceira série – “Feria Desgringar”
OBJETIVOS
3ª serie 

CONTENIDO 
PROGRAMÁTICO 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN
DEL 
APRENDIZAJ
E

3 bimestre: 
Los 
aprendices 
podrán 
conocer y 
hablar sobre 
otras culturas
y lenguas por
la Feria 
“Desgringar”

Lingüístico-
gramatical:
Voz Pasiva
Pronombres 
Complementos de 
OD y OI

Formación 
ciudadana: 
culturas 
latinoamericanas 
investigadas y 
elegidas por los 
aprendices, 

Ciclo 1: Día 1 ¿ya han 
escuchado a Calle 13? ¿qué 
músicas latinas escuchan? Sin 
letra de la música 
- los aprendices deben 
describir todo lo que 
reconocen en el video, lugares,
culturas, puntos turísticos…
- ¿qué han entendido? ¿la 
música es interesante, por 
qué?
- buscar en el video metáforas 
que se relacionen con la 
música
- pasar el video Latinoamérica 
por 2 veces

Después de hablar lo que pasa 
en la música. 
Día 2: El profe entrega la letra
de la música Latinoamericano 
a los aprendices. Por la música
los aprendices deben buscar lo
dicho por ellos sobre el video. 
Buscar imágenes conocidas 
sobre América Latina.  ¿qué 
quieren decirnos con “soy toda
la sobra de lo que se robaron”?
o ¿soy Maradona contra 
Inglaterra anotándote dos 
goles? Y continúa 
mostrándoles estas 
provocaciones. 

Día 3: provocaciones ¿Los 
brasileños se sienten 
latinoamericanos? ¿Cuáles 
serían las imágenes brasileñas 

música 
Latinoamérica 
del grupo Calle 
13;

aparato 
multimedia;

material para 
uso de los 
aprendices 

- portafolio;
- ciclos de 
clases;
- feria cultural;

¿qué sería 
Pachamama?

¿En la música 
de calle 13 se 
encuentra 
alguna relación 
con la idea de 
Pachama?

-sugerencia: 
Feria 
Desgringar  
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que van por allí? 
y ¿qué sería el “gringo”? El 
profe percibirá lo que los 
aprendices piensa por cada 
contesta. Recordando que no 
existe respuesta correcta o 
errada. Todos ayudan a cerrar 
una ideia. 

¿qué les parece conocer y 
presentar otras culturas, 
olvidadas por los brasileños? 
Puede ser de otros continentes,
otras lenguas desvaloradas. 
 
Día 4 durante y pasado un mes
los alumnos deberán arreglar 
una feria con curiosidades, 
dinámicas, baile, música sobre
América Latina, siempre 
comparando los países 
desconocidos con Brasil. En 
este día los aprendices serán 
los profesores para los otros 
grupos de la escuela. Todos 
los grupos concluyentes 
participarán de este momento.

Fonte: Dados da pesquisa.
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APÊNDICE  F:  QUESTIONÁRIO  FINAL  APLICADO  NAS  TURMAS

SELECIONADAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

Questionário Final 
Olá, como vai? 

Neste questionário final você poderá expor como foram as aulas de língua espanhola durante o ano de
2015. Por favor, responda com responsabilidade, com exatidão no que acredita e seja 100% fiel ao que
pensa. 

Desde já agradeço a sua colaboração.

Série:
a) 1ª série
b) 3 ª série

Eu gosto de aprender a língua espanhola.
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

Eu gosto de ir às aulas da disciplina de língua espanhola.
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

Por que você gosta de ir às aulas de língua espanhola?

Eu mudaria algo nas aulas de língua espanhola.
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

Eu não me sinto bem nas aulas de língua espanhola.
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

Eu gosto dos temas desenvolvidos nas aulas de língua espanhola
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

De qual tema desenvolvido durante as aulas de língua espanhola você gostou de interagir?

Não sou respeitado(a) durante as aulas de língua espanhola.
a) Discordo totalmente
b) Concordo

c) Concordo totalmente
d) Outro:

Como estão sendo as aulas de língua espanhola?
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ANEXO  A:  DADOS  COLETADOS  PELAS  ENTREVISTAS  COM  AS  TURMAS
SELECIONADAS

Dados coletados pela entrevista com a primeira série

Sobre atividades diárias, desinteresse dos colegas, realizações, interesse pelas tarefas e ida à escola:

1E1 - “acho que falta incentivo da família ou individual”
2E1 -  “eles  quando entra,  se  entra  na  sala,  fica  discutindo com os  professores  para  ter  o  pé  do
professor mandar sair da sala” 
3E1 - “precisa estudar para ser alguém na vida” 
3E1 - “nem todos são desinteressados, acho que por conta do trabalho, o resto não quer nada com a
vida” 
5E1 - “fico triste porque tá ocupando vaga, a maioria tá gazeando ou desistiram” 
1E1 - “alguns que não querem nada com a vida, os pais vem aqui chorar para ter uma vaga e eles não
fazem nada com nada. É o futuro da pessoa. Se não estudar não vai arranjar um bom emprego. Acho
que é preguiça mesmo, desinteresse” 
2E1 - “me sinto desinteressada, como trabalho em casa, porque sou a mais velha entre as mulheres e
tem um bebê. Fico em casa com minhas irmãs” 
5E1- “eu tenho uns 10 irmãos… Ajudo em casa”. 
2E1 - “quando é muito difícil eu estudo uma hora. Quando não estou em semana de prova, não dá para
estudar”
3E1- “minha mãe fica gritando: venha lavar a louça, venha varrer a casa! mãe, estou estudando, depois
faço” 
2E1- “na minha casa não. Quando tenho atividade e quero estudar, vou para casa do meu tio, na minha
casa tem meu irmão e ele não trabalha, passa o dia com o som ligado. Também o meu quarto não é só
meu, divido com minhas irmãs, elas são menores que eu. não me sinto à vontade” 
2E1 - “eu sinto que faz bem, inglês e espanhol, algumas não fazem sentido algum”
6E1 - “não vejo sentido em muita coisa de matemática, que só usarei uma vez, num concurso”
1E1 - “falta de professor, a gente tava sem professor de inglês… Faz pouco tempo que chegou e o
professor de física” 
4E1- “os alunos ficam fazendo educação física no sol quente”
4E1  “pra  mim  fazem sentidos,  principalmente  na  língua  portuguesa,  inglesa  e  espanhol.  a  gente
aprende mais, o português vem sempre se desenvolvendo, o inglês para quem quer subir na vida e quer
algo do tipo, e na língua espanhola também.”
3E1 - “até porque as disciplinas que a gente tem, muita gente não gosta de frequentar, muita gente
gazear e tudo.”
3E1- “na minha opinião eles precisam de apoio” 
3E1 - “falta de incentivo a mais, falta de entendimento da matéria, se ele tivesse com certeza ele iria” 
1E1- “às vezes também é os coleguinhas da rua, que fica pra q tu vai pra escola, tu n vai precisar disso
n” “ei vamos gazear essa aula, esse professor é muito chato, só vai passar besteira, ai a pessoa vai e
gazea” 

Sobre a importância da escola, função para eles:

4E1- “falta de interesse do aluno”
1E1 -“a família diz: sim e os amiguinhos dizem não” 
2E1- “a disciplina que eu acho mais interessante é o português, porque é a gente mais precisa, mas
também por conta da professora, ela é muito ali no seu pé, tá sempre ali dizendo: estude” 
2E1 - “ele (professor x) não se interage com a gente, é supercalado, sempre assim. Chegou na sala, já
dá o conteúdo, a gente nem terminou de escrever, ele explica bem rápido, senta, usa o celular – você
se vire com o exercício – e depois faz a correção do exercício. Nem perguntou se a gente entendeu ou
não. Mesmo que você aprenda ou não aprenda” 
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2E1- “acho assim que quando os anos vão passando o conteúdo evolui de pouquinhos e pouquinho ao
passado e evolui, que junte o do ano passado, evolui para outra coisa, que junte o conteúdo do ano
passado com o desse ano” 
1E1 - “quando é um professor que você tenha mais intimidade”.
2E1- “eu fiquei meio assim, porque eu não gostava de inglês na outra escola quando eu soube q iria
estudar espanhol, eu fiquei meio, não era da minha vontade, quando começou as aulas, porque eu não
iria precisar, e porque eu acho q não vou, não era da minha vontade aprender espanhol…inglês mais
ou menos” 
1E1 “as sextas-feiras é geralmente não tem aula, acho que é muito pouco tempo, pouco tempo na
escola. Bom abrir espaço para novas línguas” 
3E1 - “gostei muito da ideia, porque vai ser importante falar espanhol ou inglês” 
2E1 - “não, acho que não. Assim... inglês acho muito difícil e o professor passar tudo em cima da
hora. Espanhol só por vontade, precisar?! Acho que não” 
6E1 - “eu não dou importância, como se fosse fazer um intercâmbio, mas acho importante conhecer o
básico” 

Dados coletados pela entrevista com terceira série:

Sobre a realização, interesse pelas tarefas e ida a escola:

1E3 - “devido ao curso, chego tarde e cansado. Tento fazer nas “carreira” aqui na escola…”
2E3 - “eu prefiro estudar no meio da rua, tempo de levar um tiro”.
3E3 - “eu só tiro o sábado e o domingo”
6E3 - “fugir de dentro de casa. Sair daquela prisão de dentro de casa, a escola tb é uma prisão, mas em
casa é mais pesado”.

Sobre a importância da escola, função para eles:

5E3 - “e você estuda muita coisa que você não gosta… a escola forma cidadãos, tanto na questão
social,  tanto na questão político também.  – eu sinto que é obrigação que tenho que cumprir. Tem
momentos agradáveis, mas é uma obrigação. Sei lá, momento de descontração quando o professor
sabe, ensina bem, faz o aluno se interessar pela matéria”.
3E3 - “uma aula dinâmica – a escola dá uma base para você entrar no comércio
6E3 - “eu acho mais cansativo… eu acho muito cansativo a maioria das vezes é chato porque os
professores, a maioria não se importa, se você vai aprender ou não, ou de melhorar – acontece muita,
ele passa a matéria dinâmica, para poder pegar…”
5E3 - “é interessante que eu venho percebendo faz algum tempo o desinteresse dos alunos, mas 
6E3 -  “hoje em dia tá bem mais”
5E3 - “vem ocorrendo há algum tempo, o fenômeno de desinteresse do professor que, na questão do
aluno, às vezes dá aula, quer dizer, praticamente não dão aula”
3E3 - “em alguns professores a gente percebe isso…”
5E3 -  “não falam nada, ficam sentados nas suas cadeiras”
2E3 -  “pronto, passam uma atividade e façam e corrige”
3E3 - “a gente vem porque a gente sabe que vai precisar para o ENEM e tem que saber alguma
coisa… mas e aí a gente reprova só pelas faltas, mas se não fosse por isso, a gente ficava em casa e
vinha para a prova”
3E3  -  “no  caminho  da  vida  a  gente  precisa  de  várias  coisas…  a  escola  é  como  se  fosse  um
complemento, na escola tem uma professora, um amigo que nos ouve…”
5E3 - “mas a gente se sente como se não houvesse sentido vir para a escola… a gente já tá cansado,
professor sentado, sala de aula, sei lá, tem que ter mais aula de campo…”
3E3 - “a interação dos alunos com o professor em sala de aula é essencial também”
2E3 - “porque a gente já tá acostumado de ver professor lá na frente, falando, falando, falando… e
todo mundo calado, as vezes conversando, porque temos assunto para conversar… e o professor tá
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lá… como se tivesse… você não se sente à vontade de ver aquela explicação, porque ela é muito
chata. 
3E3 - “parece que o sonho do aluno é: não vejo a hora que acabe o ensino médio”
2E3  -  às  vezes  o  professor  pensa  que  os  alunos  estão  nem aí,  mas  sempre  tem aquele,  aquela
professora… a gente ver ela interagindo com a gente, rindo de nossas brincadeiras, acho isso bem
legal, mas tem muito professor que parece um robô: eu vou para a escola dá aula, passo no quadro e
vou embora”
7E3 - “e o povo vai por obrigação para não levar falta, nem tanto para assistir aula…”
2E3 - “é pensar não só no seu, mas também das pessoas que você tá passando conhecimento… se ele
tá ali e estudou a vida toda para nos passar seu conhecimento, deveria passar de uma forma para que
todos entendessem”
7E3 - “mas o interesse tem que vir da gente… eu também notei que os professores desse ano estão
horríveis, mas ele (professor de uma matéria de exata) tá rindo, estar brincando na sala”
2E3 - “chega dá uma alegria, ele disse que você está se superando, ele fala as vezes que estou me
superando… e que tá dando orgulho,  que tá fazendo as coisas… porque no primeiro ano ele me
chamou de burra… ele disse, eu pensava que você não ia conseguir”.
7E3 - “ele era muito egoísta, ele se achava o melhor professor dessa escola, que ninguém passava…
2E3 (a mudança) – agora abraça, sorrir, interagi, não está rígido demais”
1E3 - “eu gosto da matéria de geografia, não me identifico com a professora. já briguei, acho ela meio
morta, ela ão interage, ela é professora, mas não sabe ser amiga.”
6E3 - “quando ele interage e faz com que a gente queira interagir”
AN3 - “se não aquele que diz: senta ai que eu vou te ensinar e você vai aprender. Precisa chamar: bora
conhecer, tem novos conteúdos, digamos assim, bora ver o que fazer pode aprender” 
7E3 - “trazer métodos da vida”
3E3 - “o professor que nos coloca como protagonista, quando o professor envolve”.
3E3 - “chamar para interagir aluno ao mesmo tempo, para aprender você eu o mesmo tempo”. 
3E3 - “que pergunta a gente: vocês estão entendendo, quer que está dificultando, vocês tem ideia e
chega para os alunos com a sala: a gente pode ver o que vai dar certo”.
7E3 - “ele nem pode se achar que tem o conhecimento demais, dizendo: e vou passar assim e vão
pegar no ar, nem ser tão rígido demais, ser durão. Quem tiver com dificuldade, ajudar”.
1E3 - “quando eu soube da disciplina, eu queria aprender espanhol, para ter noção da língua”.
6E3 -  “eu não tinha noção de espanhol,  eu achava estranho para ter  uma noção da língua.  Mais
uma…”
5E3 -  “é como espanhol não tivesse espaço, me perguntam: por que vocês aprendem espanhol?”
7E3 - “acho que é mais fácil para o ENEM”
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ANEXO  B:  IMAGENS  DOS  DADOS  SUBJETIVOS  COLETADOS  PELO
QUESTIONÁRIO FINAL DE AMBAS AS TURMAS SELECIONADAS
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ANEXO C: LETRA DA MÚSICA USADA NA SD DA TERCEIRA SÉRIE 

Ciclo 2: música Latinoamérica (Calle 1348)

Soy,  soy lo que dejaron, 
soy toda la sobra de lo que se robaron. 
Un pueblo escondido en la cima, mi piel es

de cuero por eso aguanta cualquier clima. 
Soy una  fábrica  de  humo,  mano  de  obra

campesina para tu consumo.  Frente de frío en el
medio  del  verano,  el  amor  en  los  tiempos  del
cólera, mi hermano. 

El sol que nace y el día que muere, con los
mejores atardeceres. 

Soy el desarrollo en carne viva, un discurso
político sin saliva. 

Las caras más bonitas que he conocido, soy
la fotografía de un desaparecido. 

Soy la sangre dentro de tus venas, soy un
pedazo de tierra que vale la pena. soy una canasta
con frijoles , 

Soy Maradona contra Inglaterra anotándote
dos goles. 

Soy lo que sostiene mi bandera, la espina
dorsal del planeta es mi cordillera. 

Soy lo que me enseñó mi padre, el que no
quiere a su patria no quiere a su madre. 

Soy América latina, un pueblo sin piernas
pero que camina. 

Tengo los lagos, tengo los ríos. 
Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío. 
La nieve que maquilla mis montañas. 
Tengo el sol que me seca y la lluvia que

me baña. Un desierto embriagado con bellos de un
trago de pulque. 

Para  cantar  con  los  coyotes,  todo  lo  que
necesito.  Tengo  mis  pulmones  respirando  azul
clarito. La altura que sofoca. 

Soy las muelas de mi boca mascando coca. 
El otoño con sus hojas desmalladas. 
Los  versos  escritos  bajo  la  noche

estrellada. 
Una  viña  repleta  de  uvas.  Un  cañaveral

bajo el sol en cuba. 
Soy el mar Caribe que vigila las casitas, 
Haciendo  rituales  de  agua  bendita.  El

viento que peina mi cabello. 
Soy  todos  los  santos  que  cuelgan  de  mi

cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, 
Porque el abono de mi tierra es natural. 

Tú no puedes comprar al viento. 

Tú no puedes comprar al sol. 
Tú no puedes comprar la lluvia. 
Tú no puedes comprar el calor. 
Tú no puedes comprar las nubes. 
Tú no puedes comprar los colores. 
Tú no puedes comprar mi alegría. 
Tú no puedes comprar mis dolores. 

Você não pode comprar o vento 
Você não pode comprar o sol 
Você não pode comprar chuva 
Você não pode comprar o calor 
Você não pode comprar as nuvens 
Você não pode comprar as cores 
Você não pode comprar minha felicidade 
Você não pode comprar minha tristeza 

Tú no puedes comprar al sol. 
Tú no puedes comprar la lluvia. 
(Vamos dibujando el camino, 
vamos caminando) 

48Música  do  grupo  porto-riquenho  Calle  13.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=DkFJE8ZdeG8> Acesso em:  30 de abril de 2017.
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